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SPOTKANI/'"
Z ZABYTKAMI



NA OKŁADCE:
Zegar—globus tzw. Jagielloński (z początku XVI w.), na 
którym po raz pierwszy oznaczono Amerykę: „America 
noviter reperta" („Ameryka nowo odkryta”). W zbiorach 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się 35 
globusów, m.in. Mercatora z 1541 i 1551 r. oraz Marci
na Bylicy z Olkusza, który swoje instrumenty astrono
miczne przekazał uniwersytetowi w roku odkrycia Ame
ryki - 1492.

(fot. Janusz Kozina)
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KOMENTARZ

Od redakcji
W tym roku obchodzimy pięćsetną ro
cznicę odkrycia Ameryki przez Krzysz
tofa Kolumba (zob. komentarz obok) i w 
związku z tym przedstawiamy związane 
z tym faktem zabytki znajdujące się w 
Krakowie (okładka s. I i s. 2). Sprzed 730 
łaty pochodzi pierwszy zapis w doku
mencie na temat warszawskiego Jazdo- 
wa, gdzie odbyły się w czerwcu br. zwią
zane z tym uroczystości (s.6). Na obec
nym Ujazdowie swoją centralną siedzibę 
ma Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 
który w tym roku obchodzi swoje trzy
dziestolecie (s. 35). I jeszcze jedna ro
cznica — 150 lat zachodniej kolei, jej 
pierwszego odcinka z Wrocławia do 
Oławy (s.36). Tak się zrobiło rocznicowo, 
że po przeczytaniu tych artykułów z 
przyjemnością wrócimy do „starych 
znajomych”: sztuki pradziejowej (s.10) i 
Listy Światowego Dziedzictwa, tym ra
zem w Szwajcarii (s. 33). Nie można 
ominąć historii odkrycia „najlepszej dla 
mężczyzny” — jak głosi telewizyjna re
klama — żyletki firmy Gillette (s.25) czy 
opisu kolekcji Ksawerego Branickiego (s. 
28). Nie z naszej winy przesunięciu ulega 
kolejny odcinek o nowożytnych fortyfi
kacjach, za to możemy zobaczyć — 
prawdopodobnie po raz ostatni — drew
niane chałupy w Kotlinie Oświęcimskiej 
(s. 19).
Zbliża się listopad ze Świętem Zmarłych 
i już tradycyjnie w następnym numerze 
znajdzie się więcej niż zwykle artykułów 
o zabytkowych cmentarzach. Jeden z 
nich — o cmentarzach polskich legioni
stów w Karpatach Wschodnich — wiązać 
się także będzie z 74-tą rocznicą odzy
skania niepodległości w 1918 r. Zapre
zentujemy historyczną tradycję związa
ną z darowaniem oręża i szable Mar
szałka Józefa Piłsudskiego. Będzie także 
o naszym godle czyli... ziewającym orle.

★ ★ ★

W wyniku losowania nagrodę 1 miliona 
zł za nadesłanie kuponu nr 1 z lipcowego 
numeru „Spotkań z Zabytkami” otrzy
mała pani KAROLINA BOGUSZ z Po
znania; nagrodę ufundowała Firma 
AMOS. GRATULUJEMY!

Obchody odkrycia Ameryki zostały zakończo
ne. Główne odbyły się w Sewilli, gdzie przez kilka 
miesięcy otwarta była światowa wystawa EXPO 
’92. Właśnie w sewilskiej katedrze pochowano 
Krzysztofa Kolumba w... 1899 r.; był to już piąty 
pogrzeb Admirała (Valladolid — 1506, Sewilla 
— około 1509, Santo Domingo — połowa XVI w., 
Hawana — 1795). W EXPO ’92 udział naszego 
kraju nie wypadł najlepiej i gdyby nie malar
stwo, rzeźba oraz muzyka, Polska w ogóle nie 
byłaby zauważona. Brak funduszy wiele tłuma
czy, jednak była okazja, aby np. zamiast cepe
liowskich wyrobów pokazać konserwację zabyt
ków, którą szczycimy się w świecie od wielu lat.

Przybycie Kolumba do „Indu", drzeworyt z inku
nabułu De insulis nuper inventis

Fotogramy różnych obiektów przed i po kon
serwacji czy odbudowie, ich makiety, zdjęcia 
miast historycznych odbudowanych po zni
szczeniach wojennych, zabytków wpisanych na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, poka
zanie wynalazczych metod konserwacji, a przy 
okazji także albumowych wydawnictw o naszych 
zabytkach — to przecież jednocześnie oferta tu
rystyczna. Kiedyś to wszystko nazywało się , .pol
ską szkołą konserwatorską”, dziś pojęcie to stra
ciło na popularności, a same zabytki nie mają — 
jak widać — silnego lobby.

Polska jest naprawdę pięknym krajem, za
niedbanym, ale pięknym. Nigdy jednak — mając 
do dyspozycji morze, niziny, jeziora, rzeki i góry 
— nie potrafiliśmy wygrywać tych walorów na 
światowym rynku, choć wiadomo już, że prędzej 
przyjadą do nas turyści niż ludzie interesu. 
Okazję do zaprezentowania kraju z muzealnymi 
zbiorami, dworami, pałacami, parkami, kościo
łami, zamkami, historyczną zabudową miast na 
tle urozmaiconego polskiego krajobrazu — za
przepaściliśmy. I znowu: „Polak mądry po szko
dzie...”



„Tierra, tierra!” — krzyknął Juan Rodri
quez Bermejo, marynarz karaweli „Pinta” 
z flotylli Krzysztofa Kolumba. Do „Pinty” 
zbliżyły się „Santa Maria” i „Nina”. Była 
godzina druga po północy 12 października 

1492 r. Zauważona ziemia — to niewielka 
wyspa Guanahan (San Salvador) w archi
pelagu Bahama w pobliżu dzisiejszej Flo
rydy, pierwsza ziemia Mundus Novus — 
Nowego Świata. Rankiem nastąpiło spot

kanie dwóch kultur — mieszkańców wyspy 
zwanych Indianami (bo miały to być In

die!) i Europejczyków. Dla tych pier
wszych był to początek końca, dla drugich 

rozpoczynał się krwawy podbój. Pierwsi 
byli zafascynowani ubiorami, uzbrojeniem 
i nieznanymi przedmiotami, drudzy wra
cali do Europy ze skarbami nowej ziemi i 

... Indianami.
W1507 r. młody uczony lotaryński Martin 

Waldessemiiller w traktacie „ Wstęp do kos
mografii” zaproponował nazwanie „Mun

dus Novus” Ameryką od imienia Ameri
go Vespucciego, który dziesięć lat po Ko
lumbie prowadził wyprawę wzdłuż Ame
ryki Południowej, jako pierwszy opisał te 

ziemie i wiedzę o nich udostępnił Europie. 
Informacje te dotarły także do Polski. 

Działo się to za panowania ostatnich Ja
giellonów: Zygmunta I Starego 

(1467—1548) i Zygmunta II Augusta 
(1520—1572), kiedy nasz kraj przeżywał 

rozkwit kultury i nauki. Wiedza o nowym 
kontynencie inspirowała twórców także w 

następnych stuleciach.

Jan Samek

Przybliżanie 
Ameryki

W
ydarzenia historyczne znajdują 
zawsze odbicie w różnych dzie
dzinach sztuki i kultury materialnej, 
a co więcej — dzieła sztuki i zabytki 
mogą służyć jako źródła historyczne, równie wiary

godne jak pisane. Także w sztuce Krakowa znajdu
jemy odbicie dziejów i to nie tylko naszego kraju. Od 
ponad tysiąca lat mieszkańcy Krakowa pozostawali w 
kontaktach z obcymi przybyszami i wędrowali po 
Europie, docierali też na inne kontynenty. Z obcych 
stron napływały różnego rodzaju wyroby. To 
wszystko pozostawiło ślady w zasobach zabytkowych 
miasta.
W Krakowie można także natrafić na rozmaite pa
miątki związane z odkryciem Ameryki. Gdzie należy 
ich szukać? Najwięcej zabytków dawnej sztuki za
chowało się w kościołach i klasztorach. Jeśli więc 
chcemy dotrzeć do dzieł malarstwa, rzeźby czy rze
miosła artystycznego z dawnych wieków — tam 
właśnie należy prowadzić poszukiwania. W odró
żnieniu od muzeów i bibliotek państwowych, któ
rych zespoły są na ogół dobrze znane, badania pro
wadzone w kościołach, klasztorach, klasztornych bib
liotekach i zbiorach prywatnych przynoszą niekiedy 
zaskakujące odkrycia.
W tym miejscu należy wyjaśnić, że o ile wiedza o 
odkryciu Ameryki była przedmiotem wielu polskich 
opracowań (m.in. Janusza Tazbira: Rzeczpospolita 
wobec wielkich odkryć, Warszawa 1973; Opinia staro
polska wobec podboju Ameryki przez Hiszpanię, War
szawa 1969; Odkrycie Ameryki ikonkwista w literatu
rze staropolskiej, „Etnografia Polska”, t. XIV, 1970; 
z.2, Misje religijne wśród Indian, tamże, t. XVI, 1972, 
z.2), to nie ma żadnego znaczącego omówienia, które 
zajęłoby się problemem odbicia w sztuce Krakowa 
odkryć geograficznych i znajomości Ameryki. Dlate
go tak ważne, prowadzone od ponad czterdziestu 
lat prace nad inwentaryzacją zabytków miasta, które 
zaowocowały wydaniem największego w Polsce ze
społu Katalogu Zabytków Sztuki, a także będącym w 
druku kolejnym tomem poświęconym zabytkom Ka
zimierza oraz nie publikowanymi jeszcze tekstami i 
fotografiami — wyznaczają szeroki obszar badań.
Przedstawień związanych z Ameryką szukać można 
w dziełach malarstwa ściennego i sztalugowego, w 
rzeźbie, rzemiośle artystycznym i w licznie zachowa
nych starodrukach. Należy dodać, że ryciny ukazują
ce wygląd i życie Indian spotykąmy już w 1551 r. w 
Kronice wszystkiego świata Marcina Bielskiego, a 
najbogatszy materiał znajduje się w nie wystarczająco 
jeszcze poznanych bibliotekach klasztornych.
Z rodzajów przedstawień związanych z tematyką 
amerykańską należy wymienić alegoryczne wyobra
żenia w malarstwie, rzeźbie i starodrukach. Chodzi 
tu o przedstawienia kontynentów, w których można 
dopatrywać się wiedzy o „dzikich mieszkańcach” 
nowo odkrytych lądów. Warte wspomnienia są też 
życiorysy świętych i malarskie wizerunki ich pracy 
misyjnej na dalekich kontynentach. Oczywiście nie
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1.2. Alegoryczne rzeźby z XVII w. 
w kościele ŚŚ. Piotra i Pawia w 
Krakowie symbolizujące konty
nenty
3.4. Ze zbiorów klasztoru misjo
narzy na Stradomiu: mapa odkry
tych wysp w Cosmographiae 
Universalis Sebastiana Miinstera. 
wydana w 1550 r. w Bazylei (3) i 
mapa Ameryki wykonana w 1587 
r.. a wydana w Antwerpii w 1595 r. 
(4)
5.6. Ze zbiorów klasztoru kapu
cynów: mapa Ameryki wydana w 
1636 r. w Amsterdamie (5) i wize
runki Indian na mapie z XVII w. 
także wydanej w Amsterdamie 
(6)
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zawsze są one wiarygodne, bowiem często mylono 
Daleki Wschód i Indie z Ameryką. Jako przykład 
mogą tu posłużyć cykle z życia świętych: Franciszka 
Ksawerego i Wincentego Fereriusza, którzy do Ame
ryki nigdy nie dotarli.
W zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
znajduje się budzący od dawna zainteresowanie za
bytek, pochodzący prawdopodobnie z drugiej poło
wy XVI w., tzw. Globus Jagielloński z mechaniz
mem zegarowym, na którym zostały wyryte zarysy 
kontynentu amerykańskiego oraz napisy: „America 
noviter reperta” i „ Terra BreziT’. Powiększona kopia 
tego globusa znajduje się na uniwersytecie w Pitts- 
burgu w sali zwanej polską.
W bogatym w zabytki klasztorze dominikanów w 
Krakowie pięć barokowych obrazów przedstawia św. 
Ludwika Bertranda. Urodził się on 1 stycznia 1526 r. 
w Walencji, a jako misjonarz wysłany został do Ame
ryki. Mimo przeszkód ze strony Hiszpanów, w ciągu 
trzech lat nawrócił podobno przeszło dziesięć tysięcy 
Indian z plemion Tabalgo, Panamy i Kartageny. W 
1569 r. powrócił do rodzinnego kraju, gdzie był 
przeorem i kaznodzieją; zmarł 9 września 1580 r. Na 
jednym z dominikańskich obrazów z XVIII w. widać 
Ludwika z misjonarzami: św. Wincentym Ferraryj- 
skim i św. Jackiem. Inny obraz dużych rozmiarów 
(190 x 397 cm), malowidło wiszące obecnie w kruż
gankach, ukazuje świętego nawracającego Indian. 
Warto bliżej przyjrzeć się temu malowidłu z przeło
mu XVII i XVIII w., które przypisywane jest bratu 
zakonnemu Kazimierzowi Cisowskiemu (1661— 
1726). W środku kompozycji widać postać św. Lud
wika w stroju dominikańskim, z kielichem w ręku, z 
którego wydobywa się żmija. W ten symboliczny

Z .8.9. Obraz przedstawiający św, Ludwika Bertranda z Indianami w klasztorze 
dominikanów (7) i szczegóły obrazu: wódz Indian (8) i Indianie (9). Skąd brat Ci
sowski — twórca obrazu — znał tak dobrze stroje, nawet gesty Indian na prze
łomie XVII i XVIII w, w Krakowie?

(rys.: Elżbieta Samek, zdjęcia: Janusz Kozina)

sposób malarz przedstawił próbę otrucia świętego, co 
jednak dzięki cudowi nie udało się zabójcom. Biorąc 
pod uwagę znajomość zasad perspektywy, zróżnico
wane upozowanie postaci (które może być zasługą 
autorów nie znanego pierwowzoru) oraz dość bogatą 
kolorystykę, można dostrzec w obrazie nawiązanie do 
wielkich cyklów malarskich Tomasza Dolabelli, wy
konywanych dla dominikanów w pierwszej połowie 
XVII w. Dla nas malowidło jest bezcennym doku
mentem znajomości stroju Indian w siedemnasto
wiecznej Polsce.
W kościele dominikanów znajdował się także inny 
obraz przedstawiający św. Ludwika, namalowany w 
Warszawie w 1672 r., a przeznaczony do dekoracji 
chóru w tamtejszym klasztorze dominikanów. Obraz 
ten przywieziono do Krakowa w 1885 r., a po kasacie 
warszawskiego konwentu wrócił do Warszawy 
w 1971 r. Jak informował napis umieszczony na ma
lowidle, jego tematem było nawrócenie króla Indian 
wraz z dworem w 1652 r. Pozostałe krakowskie obra
zy ze św. Ludwikiem mają charakter barokowy, z 
tym że jeden z nich pochodzi z pierwszej połowy 
XIX w.
Cenny materiał ikonograficzny stanowią też wyobra
żenia kontynentów, które towarzyszą w sztuce Kra
kowa św. Franciszkowi Ksaweremu. W kościele 
ŚŚ. Piotra i Pawła (konsekrowany w 1635 r.), który 
należał do jezuitów, południową część świątyni po-
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święcono Apostołom Wschodu, a wśród nich wspo
mnianemu już Franciszkowi. Wyraziło się to w de
koracji absydy i fasady oraz wezwaniu środkowej kap
licy od południa, poświęconej właśnie św. Francisz
kowi Ksaweremu (kaplica ta w 1824 r. otrzymała 
wezwanie Trójcy Świętej). Sceny w medalionach do 
niedawna były słabo czytelne, ale ołtarz z początku 
XVIII w. zachował pierwotną dekorację. Znany jest 
także obraz św. Franciszka Ksawerego z XVIII w. ze 
scenami z jego życia, który kiedyś odnalazłem na 
strychu kościoła.
W tym miejscu należy przypomnieć, że św. Franci
szek Ksawery nie był apostołem w Ameryce. Ten 
urodzony 7 kwietnia 1506 r. w Xawier hiszpański je
zuita należał do bliskich towarzyszy św. Ignacego 
Loyoli i na polecenie papieża wyjechał nawracać na 
nowo odkrytych terenach Indii Portugalskich. Zmarł 
w 1552 r., a w 1622 r. został kanonizowany. Znając 
życiorys św. Franciszka można zrozumieć dlacze
go w kaplicy pod jego wezwaniem umieszczono po
sągi alegoryczne symbolizujące kontynenty. Są to 
cztery wysokiej wartości artystycznej rzeźby dłuta 
nie znanego artysty: dwie dolne (z fizjonomią mu
rzyńską i papugą oraz z tarczą z przedstawieniem 
słonia) wiązać można z Afryką i Azją, natomiast dwie 
górne ze względu na stroje przywodzą na myśl nowo 
odkryte lądy.
Wyobrażenia kontynentów w malowidłach ściennych 
znajdują się na sklepieniach kościoła pijarów (wyko
nał je w 1727 r. Franciszek Eckstein) i w jezuickim 
Św. Barbary (te wykonał Piotr Franciszek Molitor 
w 1765 r.). Tematyka malowideł w kościele Św. 
Barbary związana jest z pracami apostolskimi Towa
rzystwa Jezusowego. Na jednym z przęseł środko
wych sklepienia wyobrażono apoteozę św. Francisz

ka Ksawerego, wskazującego na mapie tereny swej 
działalności. Natomiast w polach bocznych poświę
conych Ignacemu Loyoli ukazano wyobrażenia kon
tynentów, a wśród nich zidentyfikować można Ame
rykę.
Personifikacje kontynentów występują także w atla
sach, których zachowało się sporo w bibliotekach 
krakowskich klasztorów. Przykładowo można się 
powołać na zbiory misjonarzy na Stradomiu, gdzie 
znajdują się atlasy, które zawierają mapy świata od 
XVI w., w tym mapy Ameryki, nierzadko ozdobione 
wyobrażeniami mieszkańców poszczególnych konty
nentów, rycinami egzotycznych roślin i zwierząt, jak 
w A tlasie novus sive tabulae geographicae ... Mateusza 
Seuttera, wydanym w Augsburgu około 1740 r. W 
bibliotece kapucynów „Na Garbarach” znajduje się 
atlas świata, zawierający m.in. mapę świata wykona
ną w Amsterdamie w 1632 r. przez Joannesa Jansa- 
niusa, a także opisanie Brazylii wydane w Amster
damie w 1647 r.
Te stosunkowo liczne dokumenty (atlasy, mapy, po
lichromia, obrazy sztalugowe czy rzeźby) zachowane 
w kościołach Krakowa świadczą o ogromnej roli za
konów i misji w przybliżaniu Polakom nowo odkry
wanych ziem. Pamiętać wszak należy, że literaturę 
dotyczącą Ameryki i innych kontynentów w dużej 
mierze zawdzięczamy działalności duchownych i za
konników. Tłumaczyli oni dzieła obce, wielokrotnie 
wydawane w XVI i XVII w., jak również sami pisali 
listy i tworzyli opisy dalekich krajów.

Jan Samek 
Autor składa serdeczne podziękowania Pani dr Jadwidze Bziun- 
kiewicz z Działu Kartografii i Grafiki Biblioteki Jagiellońskiej za 
pomoc w określaniu map oraz Pani mgr Beacie Frey-Stecowej z 
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie za pomoc w pra
cach terenowych.

5



Maria Lewicka

P
ierwszy gród jazdowski istniał w VII—IX 
w. Na jego miejscu funkcjonował potem 
gród książęcy, wzmiankowany w źródłach 
historycznych w XIII w. Teren ten, łączo
ny z przeprawą przez Wisłę na Solcu, wydaje się być 

najwcześniejszym przejawem życia lewobrzeżnej 
Warszawy. W 1262 r. podczas najazdu litewskiego, 
prowadzonego przez Mendoga śmierć poniósł książę 
mazowiecki Siemowit; działo się to równe 730 lat te
mu. Po wcieleniu Mazowsza do Korony w 1526 r. 
obszar Jazdowa stał się własnością królewską; w po
łowie XVI w. wieś i folwark Jazdów weszły w skład 
starostwa warszawskiego. Po śmierci króla Zygmunta 
Starego, pierwszego właściciela Jazdowa, powstał tu 
ośrodek dóbr jego żony, królowej Bony, która osiedli
ła się w drewnianym dworze, zakładając wokół swoje 
słynne ogrody.
Zapewne w trzeciej ćwierci XVI w., w pobliżu dzisiej
szej Trasy Łazienkowskiej powstało duże, podmiej
skie założenie rezydencjonalne. Znane jest z dokład
nego, zachowanego, niedawno odnalezionego planu, 
sporządzonego w 1606 r. przez Aleksandra Alberti- 
niego. Plan ukazuje zespół o ciekawym układzie 
przestrzennym, zaprojektowany doskonale tak pod 
względem funkcjonalnym, jak i formalnym. Znajdo
wały się tu: drewniany pałac pomiędzy dwoma dzie
dzińcami, trzy ogrody, zwierzyniec i zabudowania 
gospodarcze. Autorem mógł być Santi Gucci, a na
wet Bernard Morando, twórca Zamościa, zaś funda
torami siedziby — Anna Jagiellonka i Stefan Batory.
Sporządzenie planu przez Albertiniego łączyło się z 
nowymi zamierzeniami dotyczącymi terenu na skar
pie. Król Zygmunt III Waza, który najwidoczniej 
upodobał sobie to miejsce, powziął decyzję wzniesie
nia tuż obok, na południe od istniejącego pałacu, ob
szerniejszego i bardziej reprezentacyjnego budynku

Zamek 
Ujazdowski

O dziejach zamku nie sposób mówić w 
oderwaniu od rozległego terenu — Ujaz- 

dowa (Jazdowa niegdyś), na którym się 
znajduje i od którego wziął nazwę. Teren 
— rozciągający się wzdłuż skarpy wiśla
nej, w przybliżeniu od Trasy Łazienkow

skiej po Belweder — dziś jest częścią 
śródmiejskiej dzielnicy Warszawy, ale 

przez kilka wieków funkcjonował 
niezależnie od niej.
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1. Rysunek inwentaryzacyjny zamku z czasów saskich; elewacja od strony par
ku (góra) i pl. Na Rozdrożu (dół)
2.3. Zamek w 1929 r. (2) i obecnie (3) z fragmentem Kanału Piaseczyńskiego 
zbudowanego w latach 1717—1726 według pomysłu króla Augusta II

o charakterze zanikowym. Król-dynasta, dbający o 
reprezentację i splendor uważał, że taka właśnie for
ma odpowiada współczesnym wyobrażeniom o kró
lewskiej siedzibie.
Wieloletni okres budowy zamku za panowania Zyg
munta III, a następnie jego syna, Władysława IV, 
który dzieła dokończył, obfituje w wyjątkowo bogate 
i ciekawe materiały historyczne pozwalające przybli

żyć czas powstawania budowli. Unikatowym doku
mentem jest odnaleziona w 1975 r., podczas prac 
przygotowawczych do odbudowy zamku płyta z wy
kutym tekstem łacińskim, stanowiącym osobliwy akt 
erekcyjny. W tłumaczeniu prof. Aleksandra Gieysz
tora brzmi on:

„ Uciesze królewskiej poświęcony,
Niebem ziemią gajem jeziorem wzgórzem doliną 
przyjemny
Szczęśliwym podwalinom przepowiedni kamień 
Roku pańskiego 1624 we wrześniu
Za Zygmunta III polskiego niezmiennie trzydziesty 
siódmy rok króla położony
Roku pańskiego 1624 dnia 16 września. ”
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Ten dokument dostarczył nam nie tylko daty rozpo
częcia prac budowlanych, ale także dowodu ważności 
walorów widokowych przy wyborze miejsca pod bu
dowę.
Szczególne znaczenie dla znajomości pierwszego ok
resu historii zamku ma sławny Gościniec abo krótkie 
opisanie Warszawy — pierwszy przewodnik po mieś
cie napisany w 1643 r. przez muzyka królewskiego 
Adama Jarzębskiego, który... był również (tytularnie 
nawet) budowniczym Zamku Ujazdowskiego. Po
święca mu trzy rozdziały swego wierszowanego 
dziełka: Pałac Ujazdowski, Zwierzyniec Ujazdowski, 
Stary Dwór Ujazdowski z ogrodami.
Stary Dwór Ujazdowski — to nic innego jak założenie 
znane nam z planu Albertiniego; mógł on pełnić po
mocnicze funkcje mieszkalne, będąc rodzajem pawi
lonu wśród ciągle użytkowanych ogrodów, pełnych 
egzotycznych roślin. Z kolei Zwierzyniec Ujazdow
ski obejmował w przybliżeniu teren dzisiejszego Par
ku Ujazdowskiego. Podziwiano w nim nie tylko ho
dowane tu zwierzęta. Oto jak mówi o innych jego wa
lorach Jarzębski:

„ Choćby się malarze zeszli,
A wiele krain obeszli,
Trudno znaleźć piękniejszego 
Miejsca i w oczach milszego. ”

Opis znajdującego się w ostatnim stadium budowy 
pałacu (jak nazywa zamek Jarzębski) ma swój szcze
gólny posmak — wiemy przecież, że (choć w tekście 
nie zdradza się z tym) oprowadza nas człowiek nad
zorujący roboty budowlane. Nie szczędzi gmachowi 
pochwał, ale też nie wstrzymuje się przed krytyką.
Architekt budowli nie jest znany. Jedynie hipotety
cznie autorstwo projektu przypisuje się jednemu z 

dwóch najwybitniejszych mistrzów królewskich: Ja
nowi Baptyście Trevano lub Mateuszowi Castelli. 
Wzniesiony na planie prostokąta zbliżonego do 
kwadratu, z małym wewnętrznym dziedzińcem, pię
trowy, z czterema narożnymi sześciobocznymi wie
życzkami, nakryty stromym czterospadowym da
chem Zamek Ujazdowski dominował nad otoczeniem 
monumentalną, surową bryłą. Elewacja od strony 
Wisły zaakcentowana została na osi ryzalitem z trój- 
arkadową loggią widokową w przyziemiu. Jedyną 
ozdobę ścian zewnętrznych stanowiły, jak zwykle w 
pełnej umiaru architekturze doby wazowskiej, wyko
nane z kamienia obramienia otworów okiennych. Su
rowa, masywna bryła budowli i wieże narożne nadały 
jej pozornie obronny charakter, a wraz z wewnę
trznym dziedzińcem wiązały zamek z cechami archi
tektury minionej epoki. Wysoki dach zamiast ukry
tego za renesansową attyką i zaakcentowanie głównej 
osi ryzalitem z loggią były zapowiedzią barokowych 
cech powstających wkrótce potem pałaców. Stano
wiąc ogniwo w procesie przekształcania się dawnego 
zamku obronnego w rezydencję pałacową, Zamek 
Ujazdowski zajmuje ważne miejsce w dziejach pol
skiej architektury rezydencjonalnej.
Wyposażenie wnętrz — to już czasy Władysława IV, 
który równą wagę jak ojciec przywiązywał do repre
zentacji i umiejętnie posługiwał się sztuką w celach 
propagandowych. Wnętrza zyskały bogatą dekorację, 
zwłaszcza pierwsze piętro o układzie amfiladowym; 
zdobiły je rzeźby, a ściany komnat pokrywały bogate 
obicia. Jarzębski odnotowuje w zamku wiele portre
tów królewskich i obrazów związanych z panowa
niem Władysława IV. Jest pewne, że król korzystał z 
usług malarza nadwornego, jednego z najwybitniej-
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4. Jedna z sześciobocznych wie
życzek odtworzona według wzo
rów saskich
5. Fasada od strony pl. Na Roz
drożu z wejściem głównym
6 Dziedziniec zamkowy — zwra 
cają uwagę kamienne obramie
nia otworów okiennych nawiązu
jące do budowli wazowskiej
(zdjęcia: 2 — Henryk Poddębski 
3—6 — Jacek Marczuk)

szych reprezentantów baroku w Polsce — Tomasza 
Dolabelli.
Złą kartę w dziejach rezydencji zapisał szwedzki „po
top”. Po zajęciu Warszawy król Karol Gustaw obrał 
go na kwaterę. Zamek uległ dewastacji, a stary dwór 
drewniany spłonął. W opuszczonym po „potopie” 
zamku ulokowano mennicę (1659—1665). Prowadził 
ją Tytus Boratini, wynalazca, architekt, geograf, cie
kawa osobistość owego czasu. Zmiana właściciela 
zamku nastąpiła za panowania następcy Władysława 
IV, jego brata Jana Kazimierza, który Zamek Ujaz
dowski podarował Teodorowi Denhoffowi, podko
morzemu koronnemu. W 1674 r. Denhoff odstąpił 
Ujazdów Stanisławowi Herakliuszowi Lubomir
skiemu, a dziewięć lat później sejm podjął uchwałę, 
na mocy której Ujazdów stał się własnością rodową 
Lubomirskich. Stanisław Lubomirski stworzył przy 
pomocy Tylmana z Gameren wspaniały zespół peł
niący funkcje reprezentacyjno-mieszkalne. Na po
większonym znacznie obszarze powstały cztery nowe 
pawilony, wśród nich — zachowany do dziś Ermitaż 
i Łazienka (która dała początek pałacowi „Na Wys
pie” Stanisława Augusta). Wygląd samego zamku nie 
został zmieniony; ingerencja dotyczyła jedynie 
wnętrz, które zyskały nową, zgodną z duchem czasu 
dekorację i wyposażenie.
Lubomirscy pozostawali w Ujazdowie przez 80 lat. 
Nowy rozdział dziejów rezydencji — to czasy saskie. 
August II, dzierżawca zamku, podjął inicjatywę 
gruntownej przebudowy, ale zrealizowano ostate
cznie tylko dwa elementy projektowanego założenia 
urbanistycznego — zachowany do dziś kanał na osi 
zamku, biegnący w kierunku Wisły i Drogę Kalwa- 
ryjską, która dała początek dzisiejszym Alejom Ujaz
dowskim.

Następnym właścicielem Ujazdowa został Stanisław 
Poniatowski, wkrótce król Polski. Zainicjowana 
przez niego przebudowa zamku, rozpoczęta w 1766 
r., przerwana została w 1772 r., gdyż nie zadowalała 
gustów króla, skoncentrowanego na budowlach w 
dolnej partii parku (Łazienki). Zamek ofiarował król 
miastu na koszary Gwardii Pieszej Litewskiej, a wy
bitny architekt Stanisław Zawadzki dobudował dwa 
obszerne skrzydła.
Na początku XIX w. zainstalowano tu szpital woj
skowy, a w okresie międzywojennym szpital szkolny 
Oficerskiej Szkoły Sanitarnej.
W czasie powstania gmach spłonął. Władze wojsko
we — powojenny dysponent terenu — zaplanowały 
na tym miejscu budowę teatru wojskowego. Wypa
lony zamek postanowiono zburzyć wbrew głośnemu 
oporowi społeczeństwa; stało się to w 1954 r. z osobi
stego rozkazu marszałka Rokossowskiego. Pewnej 
nocy na teren wkroczyły wojskowe buldożery; z 
zamku pozostały tylko stare, sklepione piwnice.
Budowy teatru szczęśliwie zaniechano; zdecydowano 
natomiast odbudować zamek, którego nie powinno 
było zabraknąć w panoramie stolicy. Odbudowa roz
poczęta w 1972 r. według projektu prof. Piotra 
Biegańskiego przywracała mu wygląd z pierwszej po
łowy XVII w. Wykorzystano zachowane rysunki 
pomiarowe, przekazy ikonograficzne, ocalałe frag
menty detalu architektonicznego. Dziś, wjeżdżają
cych do lewobrzeżnej Warszawy mostem Trasy Ła
zienkowskiej, wita wtopiona w parkowe otoczenie 
wspaniała, potężna sylweta nie do końca jednak je
szcze zrestytuowanego zabytku. Zamek stał się sie
dzibą Centrum Sztuki Współczesnej, a decyzji towa
rzyszyły głosy ostrego sprzeciwu.

Maria Lewicka
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Jerzy Gąssowski

Sztuka 
pradziejowa (7)

Fascynującą zagadkę wczesnej sztuki 
europejskiej stanowi cywilizacja megality

czna w zachodnim i północnym rejonie 
naszego kontynentu. Powstała tu bowiem 
pierwsza monumentalna architektura ka

mienna, nazwana tak od greckich słów 
megas lithos, co oznacza wielki kamień.

C
echą charakterystyczną tej architektury 
były budowle grobowe i niekiedy sak
ralne, stawiane z wielkich głazów bez 
użycia zaprawy. Najnowsze badania wy
kazują, że sztuka wystawiania budowli kamiennych 

na tym terenie, zwłaszcza w Portugalii i francuskiej 
Bretanii, wyprzedza w czasie kamienne budownict
wo monumentalne starożytnego Egiptu, Mezopo
tamii czy Krety. Coraz więcej danych wskazuje, że 
była to sztuka samorodna i znikąd nie zapożyczona. 
Kultura grobów megalitycznych występuje na at
lantyckich wybrzeżach Europy (łącznie z Wyspami 
Brytyjskimi), w południowej Skandynawii i północ
nych Niemczech, docierając swymi wpływami aż na 
tereny Polski. Występuje ponadto na wyspach Mo
rza Śródziemnego, w Palestynie, Iraku, północnych 
Indiach i Pakistanie. Najdalszy jej zasięg objawia się 
aż na wyspach Oceanii, gdzie wszelako pojawiła się 
najpóźniej, bo dopiero w naszym wczesnym śred
niowieczu. Im dalej od zachodniej Europy, tym pó
źniejsze daty jej zabytków.
Zadawano sobie pytanie, czy jeden lud był jej twór
cą? Nie było to możliwe ze względu na przestrzeń i 
tysiąclecia jej istnienia. Raczej była wytworem, ma
terializacją pewnej, nie znanej nam już idei, która 
znaczyła swą drogę przez świat potężnymi grobow
cami, kręgami ze słupów kamiennych czy samotnymi 
kolumnami menhirów.
Na pojęcie megalitów składają się zasadniczo trzy 
rodzaje zabytków: dolmeny, menhiry i kromłechy. 
Najczęściej występującymi zabytkami są dolmeny, 
czyli naziemne komory grobowe, zbudowane z pio
nowo ustawionych płyt kamiennych, przykrytych 
wielkim głazem lub płytą kamienną w kształcie 
domku z kart. Taka komora bywa na ogół czworo
boczna, rzadziej poligonalna lub okrągła, może mieć 
dodatkowe komory boczne lub prowadzący do niej 
kryty korytarz. Najmniejsze przypominają małe 
skrzynie kamienne, a największe, zwane „krytymi ga
leriami” mierzą po kilkadziesiąt metrów długości. 
Dolmen koło Antequera w południowej Hiszpanii ma 
kamień stropowy o rozmiarach 8,5 x 6 m, grubości 1 
m i waży ponad 100 ton. Dolmen Bagneux koło 
Saumur w zachodniej Francji zbudowany jest z 13 
gigantycznych płyt kamiennych, jego komora ma 
18,5 x 6 m powierzchni, 3 m wysokości, a największy 
z czterech kamieni stropowych waży 86 ton.
Innym charakterystycznym zabytkiem megality
cznym jest menhir. W języku Celtów bretońskich 
oznacza to „długi kamień”. Są to obrobione słupy 
kamienne, pionowo wbijane w ziemię. Największym 
ze znanych jest menhir Kerloaz koło Finistere w za
chodniej Bretanii. Ma on 12 m wysokości, z czego 3 
m znajdują się w ziemi. Rekord należałby jednak do 
menhira Er Grah w pobliżu Locmariquer w Breta-
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nii — mierzy 23 m, ale leży w czterech fragmentach 
na ziemi i nie wszyscy badacze zgadzają się, że 
fragmenty te w całości pochodzą od niego.
Menhiry stoją najczęściej pojedynczo lub w małych 
grupach, ale bywają też uformowane w wielorzędowe 
aleje, zwane we Francji alignements. Największe 
alignement znajduje się w bretońskim Carnac (w 
pobliżu Locmariquer), składa się z 3000 menhirów w 
13 równoległych rzędach i ciągnie się na przestrzeni 
3 km. Takich alei menhirowych w samej Francji jest 

110; w tym też kraju naliczono ponad 6000 menhi
rów. Liczba dolmenów we Francji sięga 4350. Re
kord zagęszczenia tych zabytków biją jednak wyspy 
duńskie, gdzie doliczono się ich 3500.
Szczególnie interesującą odmianę konstrukcji mega
litycznych stanowią kromlechy. Słowo to oznacza po 
bretońsku „kamień kręgu” i stanowi koncentryczne 
założenie ustawionych w krąg menhirów, niekiedy 
zwieńczone u góry poziomo układanymi kamiennymi 
belkami. We Francji znajduje się 30 kromlechów, ale



4 4. Stonehenge, Wlk. Brytania — 
wschodnia część obwodu wew
nętrznego kręgu
5. Półwysep Penwith, Wlk. Bryta
nia — rzadka odmiana konstruk
cji megalitycznej

(reprod. Michał Dąbski)

najsłynniejszy ze wszystkich znajduje się w Stonehen
ge, na angielskiej równinie Salisbury w hrabstwie 
Wiltshire (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 4, 1991, 
s.34). W obrębie rozległego kręgu o średnicy 100 m, 
zakreślonego rowem i niskim wałem, przerwanym 
rodzajem wejścia od północnego wschodu (przed 
którym stoi w odległości 100 m wielki głaz Heel Sto
ne), znajduje się kromlech złożony z dwóch koncen
trycznych kręgów menhirów, wiązanych zwieńcze
niem z kamiennych belek. Zewnętrzny krąg ma 33 m 
średnicy. Stonehenge powstało około 2600 r. przed 
Chr., a jego kolejne trzy fazy budowy trwały do około 
1400 r. przed Chr. Do budowy drugiej fazy, w której 
użyto kamieni doleritu i rhyolitu, sprowadzano bu
dulec z walijskich kamieniołomów. Największy z 
menhirów (tryliton) mierzy 7 m wysokości i waży 50 
ton.

Kromlech w Stonehenge budził zainteresowanie od 
najdawniejszych czasów. Przeważała narzucająca się 
opinia o jego przeznaczeniu dla celów obrzędowo- 
-sakralnych. W ostatnich czasach zwrócili nań uwagę 
także astronomowie. Ich badania wykazały, że Sto
nehenge było wielkim obserwatorium i kalendarium 
astronomicznym. Umożliwiało ono rejestrowanie dni 
przesileń słonecznych czterech pór roku, a nawet 
przewidywanie zaćmień słońca. Wysunięto także 
przypuszczenie o obserwacjach związanych z 56-let- 
nim cyklem kalendarza księżycowego oraz ruchem 
niektórych innych ciał niebieskich. Badania takie sta
ły się możliwe dopiero przy zastosowaniu zaawanso
wanych metod komputerowych.

Wszystkie te dane wskazują, że neolityczna społe
czność Wysp Brytyjskich dysponowała — jak na owe 
czasy — wysoką wiedzą astronomiczną i matematy
czną, wynikającą z potrzeb gospodarki rolniczej, ale 
również z konieczności sprostania skomplikowanej 
obrzędowości cyklów dorocznych. Badania nad bu
downictwem megalitycznym umożliwiły A. Thomo- 
wi odkrycie jednostki ówczesnej miary długości, na
zwanej megalitycznym yardem, który liczył 0,829 m. 
Wiadomo, że dolmeny były grobowcami, przeważnie 
rodowymi, rzadziej indywidualnymi. Nie jest jednak 
wyjaśnione przeznaczenie menhirów ani aligne- 
ments. Co do tych ostatnich wysuwane są także kon
cepcje o ich astronomicznym przeznaczeniu, nie 
znajdują jednak powszechnego uznania badaczy.

Jerzy Gąssowski
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Z warsztatu historyka sztuki

Marek Gzyło

Wokół 
pomnika 

Radziwiłłów

W Antoninie, na wyspie w parku w pobliżu 
pałacu myśliwskiego Antoniego Radzi

wiłła, pierwszego i jedynego namiestnika 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego, stoi 

pomnik poświęcony pamięci jego zmar
łych w dzieciństwie córek 

— Loulou i Heleny.

P
omnik ma kształt popularnego w dobie 
romantyzmu sarkofagu Scipiona — kon
sula rzymskiego, zmarłego w 298 r. przed 
Chr. Sarkofag ten odkryty został w Rzy
mie w 1782 r. Wykonany był z tufu wulkanicznego, 

tzw. peperino i miał kształt prostokątnej skrzyni po
sadowionej na profilowanej simą (esowaty profil 
krzywolinijny) płycie. Skrzynia zwieńczona była fry
zem z tryglifów zdobionych ząbkami i umieszczo
nych między tryglifami rozetek. Ponad pasem fryzu 
znajdowała się płyta z profilem simowym tworząca 
gzyms, na niej zaś leżały dwa profilowane wezgłowia. 
Na czołowej płycie skrzyni umieszczona była insk
rypcja.
Wzór sarkofagu Scipiona rozpowszechnił się w 
Europie poprzez popularne wówczas wzorniki grafi
czne. Do Polski trafił w latach 1800—1801 za poś
rednictwem Stanisława Kostki Potockiego. Była to 
niemal idealna kopia sarkofagu Scipiona, wykonana z 
marmuru karraryjskiego w Rzymie przez Maksymi
liana Labourera. Pomnik ten przeznaczony był dla 
Izabeli Czartoryskiej, która w ten sposób chciała 
uczcić pamięć ojca i matki męża: księcia Augusta 
Czartoryskiego i Zofii z Sieniawskich.
Motyw grobowca-sarkofagu, zastosowany w Polsce 
po raz pierwszy w Puławach, znalazł w latach na
stępnych co najmniej kilka naśladownictw, zrealizo
wanych w zbliżonej formie i skali. Należy do nich 
grobowiec samego Stanisława Kostki Potockiego w 
Gucinie-Gaju, wzniesiony przez żonę Aleksandrę w 
1824 r. Nadzór nad budową pomnika sprawował 
Piotr Aigner, on też być może był autorem projektu. 
Innym przykładem jest pomnik Natalii z Potockich 
Sanguszkowej w parku w Natolinie z 1836 r., wzbo
gacony tu przez autora Ludwika Kaufmanna o op
rawę architektoniczną i inspirowaną grobowcami 
etruskimi, leżącą na sarkofagu postacią kobiecą. Sam 
sarkofag natomiast jest również wzorowany na sarko
fagu Scipiona. Do tych przykładów stosowania mo
tywu sarkofagu Scipiona w otoczeniu parkowym na
leży dopisać jeszcze jeden — grobowiec Loulou i He
leny Radziwiłł w parku antonińskim.
Inskrypcje na bokach skrzyni sarkofagu głoszą: HE
LENA RADZIVILL, GEBOHREN DEN 5 FE- 
BRUAR, MDCCCII na jednym z dłuższych boków, 
oraz: HEIM GEGANGEN, DEN 24 SEPTEM
BER, MDCCCIII na drugim. Na krótszych bokach 
natomiast widnieje napis: LOULOU RADZI
WIŁŁ, GEBOREN DEN 12 AUGUST, 
MDCCXCIX i na drugim: HEIM GEGANGEN, 
IN KOENIGSBERG, DEN 3 APRIL 
MDCCCVHL Czas powstania tego pomnika można
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umieścić w latach 1803 (data śmierci Heleny) i przed 
1808 r. (data śmierci Loulou). Wskazują na to różni
ce w zapisie nazwiska: „Radzivill” oraz „Radziwiłł”, 
a także słowa: „gebohren” i „geboren”, co sugeruje 
dopisanie inskrypcji upamiętniającej Loulou przez 
innego kamieniarza na już istniejącym monumencie. 
Byłby to więc chronologicznie drugi grobowiec w ty
pie sarkofagu Scipiona po pomniku puławskim.

Zagadką natomiast pozostaje osoba autora projektu. 
Czy wzór dotarł do Antonina za pośrednictwem Po
tockich lub Czartoryskich, czy też może bezpośred
nią inspiracją był rzymski sarkofag Scipiona? Rozwi
jając tę drugą możliwość można postawić hipotezę, 
że autorem projektu grobowca w Antoninie był Ka
rol Fryderyk Schinkel (1781 —1841), niemiecki ar
chitekt, twórca m.in. berlińskiej katedry i kościoła 
Św. Mikołaja w Poczdamie, a w Polsce zamku w 
Kamieńcu Ząbkowickim, pałacu w Owińsku itd., 

reprezentant romantycznego kierunku w architektu
rze. Wprawdzie najdoskonalsze dzieło Schinkla wy
konane dla Antoniego Radziwiłła — pałac myśliwski 
w Antoninie — powstał dopiero w latach 
1822—1824, jednak ich znajomość datuje się już od 
1801 r., kiedy Schinkel projektował dla A. Radziwiłła 
willę oraz mauzoleum. Prawdą jest też, że najwa
żniejsza dla twórczości Schinkla podróż do Włoch 
miała miejsce w 1824 r., ale pierwszy kontakt z Wło
chami miał Schinkel 20 lat wcześniej, w 1804 r. Moż
liwe więc, że pierwsze włoskie doświadczenia zaowo
cowały m.in. projektem grobowca dzieci Radziwiłła, 
tym bardziej że — jak pisze Teresa Jakimowicz w 
Wielkopolskim Słowniku Biograficznym: „do 1816 r. 
Schinkel czynny był głównie jako autor dekoracji tea
tralnych i romantycznych pejzaży architektoni
cznych
Działalność ta zresztą towarzyszyła mu w ciągu całej 
twórczości, o czym może świadczyć projekt różnego
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6

1.2. Sarkofag Loulou i Heleny 
Radziwiłł przed konserwacją (1) i 
w trakcie prac konserwatorskich 
(2)
3. Sarkofag Scipiona z 298 r.p.n.e.
4. Pomnik Natalii z Potockich 
Sanguszkowej w Natolinie — pro
jekt Ludwika Kaufmanna z 1836 r.
5. Projekty memoratywnych bu
dowli parkowych K.F. Schinkla z 
1821 r.
6. Projekt K.F. Schinkla sarkofagu 
Friedricha Ancillona z lat 
1837—1840
(zdjęcia: 1,2 — Jan Buldenberg)

rodzaju memoratywnych budowli parkowych z 
1821 r., a więc przed tą najważniejszą podróżą wło
ską, oraz zapewne znacznie późniejszy projekt gro
bowca Ancillona — znany nam z rysunku H. Stracka 
z około 1840 r.

Spośród wymienionych przykładów grobowiec anto- 
niński i projekt sarkofagu Ancillona wykazują naj
więcej podobieństw. Antoniński odznacza się więk
szą prostotą, wyrażającą się małą liczbą profili bazy i 
gzymsu oraz skromniejszym profilowaniem wezgło
wia. Obydwa są też, obok puławskiego, najbliższe 
pierwowzorowi, gdyż zarówno grobowce S. Kostki 
Potockiego, jak i Natalii Sanguszkowej oraz sarkofag 
na projekcie Schinkla z 1821 r. różnią się znacznie od 
sarkofagu Scipiona.

cji (odtworzono jedno wezgłowie). Niestety, na ża
dnym z elementów grobowca nie znaleziono „gmer- 
ku” wykonawcy, co mogłoby pomóc w dotarciu do 
autora projektu. Wydaje się jednak, że postawiona w 
powyższym szkicu hipoteza o autorstwie Karola 
Fryderyka Schinkla ma wszelkie cechy prawdopodo
bieństwa i warta jest dalszych i głębszych studiów.

Marek Gzyło

Pomnik z Antonina w połowie lat osiemdziesiątych 
poddany został konserwacji i częściowej rekonstruk-
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Zabytki
Królewca

Dawne miasto stołeczne 
Prus Wschodnich, położo
ne w pobliżu ujścia Prego- 
ły do Zalewu Wiślanego, 
nazwę otrzymało na cześć 
króla czeskiego Przemysła 
Ottokara II, który brał 
udział w wyprawie krzyżo
wej przeciwko plemieniu 
Sambów w 1255 r. Pier
wszy krzyżacki zamek 
drewniany (1255, zniszczo
ny w latach 1262—1263) 
założono na miejscu grodu 
pruskiego. Zamek muro
wany, bądący siedzibą 
komtura powstał około 
1300 r.
Na zespół miejski Królew
ca składały się w dawnych 
wiekach trzy osobne miasta 
z własnymi przedmieścia
mi. Jako pierwsze powstało 
na południe od zamku Sta
re Miasto Królewiec 
(1286), następnie na 
wschód od Starego Miasta 
— Lipnik (1300) i na wys
pie rzecznej — Knipawa 
(1327). Tu wybudowano 
kościół katedralny diecezji 
sambijskiej, pełniący zara
zem funkcję fary. Już w 
1368 r. Królewiec należał 
do Hanzy, jednak do końca 
średniowiecza pozostawał 
w cieniu konkurencyjnych 
miast portowych: Gdańska 
i Elbląga. O wspaniałym 
rozwoju Królewca w cza
sach nowożytnych przesą
dziła sekularyzacja Zakonu 
Krzyżackiego w Prusach, w 
wyniku której stał się on nie 
tylko siedzibą władzy ksią
żęcej, ale także ośrodkiem 
myśli i kultury reformacji. 
Za rządów Albrechta Ho
henzollerna (1525—1568) 
wspaniale rozwijała się 
sztuka i oświata (uniwersy
tet królewiecki kształcił in
nowierców z różnych kra
jów Europy). Po przejściu 
sukcesji pruskiej na bran
denburską linię Hohen
zollernów (1618) osłabła ro
la Królewca jako miasta 
stołecznego na rzecz Berli
na, ze względów polity

cznych stal się on jednak 
miejscem koronacji królów 
pruskich.
Nieprzerwanie kwitły w 
Królewcu sztuki piękne, 
słynne było zwłaszcza tu
tejsze bursztyniarstwo. Nie
jako uwieńczeniem wielo
wiekowych tradycji i osiąg
nięć stało się powołanie w 
1844 r. akademii (kształcili 
się w niej m.in. Kathe 
Kollwitz i Lovis Corinth). 
Od 1831 r. odbywały się 
doroczne wystawy sztuki i 
rzemiosła artystycznego.
Dopiero w 1724 r. dokonano 
połączenia trzech miast pod 
wspólnym zarządem, co w 
krótkim czasie spowodowa
ło szybki rozwój Królewca 
pod względem demografi
cznym, przestrzennym i 
gospodarczym. W układzie 
urbanistycznym miasta do 
1945 r. doskonale były czy
telne poszczególne etapy 
jego rozwoju przestrzenne
go; nawet obecnie — mimo 
zniszczeń wojennych i 
przebudowy układu komu
nikacyjnego przez Rosjan — 
bardzo wyraźnie uwido
cznia się zasięg history
cznego miasta z początku 
XIX w. Nie istnieje zabu
dowa historycznego Stare
go Miasta, Knipawy i Lip- 
nika. Już po wojnie ostate
cznie zburzono pozostałoś
ci zamku, po 1970 r. — 
kościół parafialny Lipnika, 
a w 1976 r. — kościół Lutra 
na Haberbergu. Nad po
dziw dobrze natomiast za
chowały się dawne osiedla 
Maraunenhof, Amalienau i 
Ponarth.
Zachowane zabytki archi
tektury prezentujemy w ko
lejności chronologicznej. 
Dawna katedra sambijska 
(od 1525 r. luterańska) sa
motnie góruje nad zupełnie 
płaskim terenem wyspy 
knipawskiej. Budowana w 
trzech etapach (od około 
1330 do około 1380 r.) wy
różnia się mocno wydłużo
nym planem i potężną

dwuwieżową fasadą za
chodnią, która jest w tej 
budowli jedynym elemen
tem klasycznego programu 
katedralnego. Najstarszą 
częścią jest prezbiterium, 
które według pierwszego 
projektu miało być inkaste- 
lowane. Korpus nawowy 
budowano zapewne od za
chodu. Początkowo był on 
bazylikowy (ukończony w 
1351 r.), lecz jeszcze za 
rządów wielkiego mistrza 
Winrycha von Kniprode 
został przebudowany na 
pseudobazylikę. Nadbu
dowa wieży o przekroju 
dwunastobocznym powsta
ła po pożarze z 1544 r. W 
latach 1901 —1907 katedrę 
poddano gruntownym pra
com restauratorskim pod 
kierownictwem Richarda 
Dethlefsena. Kilkakrotnie 
prace zabezpieczające po
dejmowali Rosjanie.
Niezwykle bogate i cenne 
wyposażenie oraz wystrój 
katedry w większości uległy 
zniszczeniu bądź zaginęły. 
We wnętrzu zachowała się 
architektoniczna konstruk
cja pomnika grobowego 
księcia Albrechta Hohen
zollerna (ukończony w 
1572 r.), epitafium księżny 
Doroty duńskiej, pierwszej 
żony Albrechta (wmuro
wane 1549) oraz epitafium 
Bogusława i Anny Marii 
Radziwiłłów (po 1668) — 
oba również bez elementów 
rzeźbiarskich. Dwie perso
nifikacje cnót (Fides i Spes) 
i putto z pomnika Albrech

ta, jak również cztery relie
fy figuralne z epitafium 
Doroty — wykonane w 
alabastrze znakomite dzieła 
Cornelisa Florisa — prze
chowywane są w zbiorach 
Muzeum Obwodowego w 
Kaliningradzie.
Do północnego zewnętrz
nego boku chóru dosta
wione jest mauzoleum 
Immanuela Kanta — we
dług projektu Friedricha 
Lahrsa z 1923 r. — o for
mie nawiązującej do anty
cznych portyków kolu
mnowych. Inna praca 
Lahrsa, budynek galerii 
sztuki z 1913 r., zachowała 
się przy obecnej ul. prof. 
Baranowa.
Gmach nowego uniwersy
tetu (ul. Uniwersytecka), 
wybudowany w latach 
1844—1862 według projek
tu Friedricha Stillera, ze
wnętrznie trudny jest do 
rozpoznania. Zlikwidowa
no zupełnie bardzo charak
terystyczne arkadowe pod
cienia i przebudowano 
środkowy ryzalit fasady; 
pozostałości dawnej deko
racji architektonicznej po
kryte warstwą tynku zacho
wały się jedynie na ścianie 
zachodniej. Na parterze, w 
lewej części budynku, 
mieści się muzeum Kanta, 
z interesującymi zbiorami 
piśmiennictwa (m.in. 345 
woluminów z Biblioteki 
Wallenrodzkiej).
Na lewym brzegu starej 
Pregoły, naprzeciw wys
py knipawskiej, znajduje 
się pseudoklasycystyczny
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

1. Rozmieszczenie najważniejszych zachowanych zabytków architektury (na 
podkładzie schematu miasta z 1990 r.j: 1 — katedra, 2 — galeria sztuki (Kunst- 
halle) z 1923 r„ 3 — uniwersytet, 4 — nowa giełda, 5 — Rossgarter Tor (brama 
na przedmieściu Rossgarten), 6 — Kónigstor (Brama Królewska), 7 — Sack- 
heimer Tor (Brama Sacheimska), 8 — Friedlander Tor (Brama Frydlądzka), 9 — 
BrandenburgerTor (Brama Brandenburska), 10 — FriedrichsburgerTor (Brama 
Frydrychsburska), 11 — kościół w dzielnicy Ponarth, 12 — kościół Królowej Lui
zy, 13 — kościół Św. Wojciecha, 14 — kościół Św. Rodziny, 15 — kościół w 
dzielnicy Rosenau (cerkiew), 16 — kościół Krzyża Św. (cerkiew), 17 — kościół w 
Judytach (cerkiew Św. Mikołaja)
2. Prezbiterium katedry, widoczne mauzoleum Kanta podczas renowacji
3. Epitafium księżny Doroty
4 Dawny katolicki kościół Św. Rodziny (1907), proj. Fritz Heitmann z Królewca 

(zdjęcia: Andrzej Rzempołuch)

gmach nowej giełdy z 1875 
r., zaprojektowany przez 
Heinricha Mullera z Bre
my.
Pierścieniem nowoczes
nych i silnych na tamte cza
sy fortów i bastionów, po
łączonych szerokimi wała
mi fortecznymi, zastąpiono 

w latach 1843—1861 
wcześniejsze fortyfikacje 
systemu bastionowego. O- 
bejmował on obszar trzech 
miast wraz z mocno roz
rośniętymi przedmieścia
mi. Najlepiej zachowany 
jest odcinek północny i 
wschodni, zwany Wałem 

Litewskim. Istnieją ponad
to bramy: Rossgarter Tor 
(PI. Wasilewskiego), Kó
nigstor (Wał Litewski róg 
ul. Frunzego), Sackheimer 
Tor (Wał Litewski róg 
Prospektu Moskiewskiego), 
Friedlander Tor (Prospekt 
Kalinina), Brandenburger 
Tor (ul. Bagrationa), 
Friedrichsburger Tor (ul. 
Portowa). Architektura 
bram należy do nurtu neo- 
gotyku romantycznego. Po 
1872 r. nastąpiła dalsza 
rozbudowa fortyfikacji: dla 
pogłębienia obrony założo
no pierścień zewnętrzny z 
dwunastoma fortami.
Poza kościołem katedral
nym nie zachowały się w 
dziewiętnastowiecznych gra
nicach miasta inne wartoś
ciowsze budowle sakralne. 
Ocalały natomiast kościoły 
nowsze — pięć protestanc
kich i dwa katolickie — 
wybudowane poza dzielni
cą śródmiejską. Przykładem 
jest kościół parafialny w 
dzielnicy Ponarth, ukoń
czony w 1897 r.; jest to pro
sta jednonawowa budowla 
neogotycka z niewielkim 

prezbiterium i wieżą do
stawioną do boku fasady.
W granicach miasta, na za
chód od centrum znajduje 
się historyczna wieś Judyty 
(Al. Cienista) z kościołem, 
który należał do najstar
szych w diecezji samibij- 
skiej. Prezbiterium tej 
świątyni powstało na prze
łomie XIII i XIV w., w 
drugiej fazie (1330—1340) 
zasklepiono je i wybudo
wano nawę, natomiast wie
ża pochodzi z końca XIV 
w. Osobliwością kościoła 
było efektowne sklepienie 
nawy, o przęsłach trójkąt
nych odznaczających się 
dużą rozpiętością. Kościół 
ten pozostawał w ruinie do 
1980 r., kiedy podjęto pra
ce remontowe i od 1988 r. 
służy jako cerkiew prawo
sławna Św. Mikołaja (sie
dziba archidiakonatu). W 
trakcie odbudowy skuto 
wewnętrzne tynki, nie za
chowały się więc cenne ma
lowidła gotyckie z końca 
XIV w., przypisywane mi
strzowi Piotrowi.

Andrzej Rzempołuch
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Bohaterka
z Trembowli

Dzięki Henrykowi Sienkiewi
czowi każdy Polak wie, czym 
była w dawnej Polsce twierdza 
w Kamieńcu Podolskim i jak 
potoczyły się jej losy. Całkiem 
inaczej jest z zamkiem w 
Trembowli, który uchodził za 
następny po Kamieńcu i pełnił 
ważną funkcję w systemie 
obronnym ziemi halickiej.
Pierwsze wzmianki o warowni 
w Trembowli pochodzą z 1097 
r. Kiedy ziemie te zajęte zosta
ły przez Kazimierza Wielkiego, 
wzniesiono tu około 1360 r. 
murowany zamek, który 
przetrwał do XVI w. W 1534 
r. kasztelan krakowski Jan Tę- 
czyński wzniósł na bazie starej 
budowli nowy zamek, w zna
cznej części wykonany z 
drewna. Na początku XVII w. 
budowla ta zaczęła popadać w 
ruinę i starosta trembowelski 
Aleksander Bałaban rozpoczął 
wznoszenie następnego zamku 
z kamieni ciosowych, którego 
budowę ukończono w 1631 r. 
Warownia odegrała wielką rolę 
w walkach toczonych na tere
nie Podola i ziemi halickiej, 
wytrzymała liczne, długie ob
lężenia w latach 1650—1652. 
Właśnie w jej murach rozegrał 
się jeden z epizodów historii 
Polski, obrosły później legen
dą.
W 1674 r. w ramach przygo
towań do kolejnej wojny z 
Turkami, którzy w tym czasie 
podejmowali działania wojen
ne przeciw Rosji, ustalono na 
sejmie, aby wysłać do Trem
bowli załogę. Komendantem 
twierdzy został Jan Samuel 
Chrzanowski. W następnym 
roku wojska turecko-tatarskie 
zaczęły pustoszyć Podole, aż 
wreszcie 20 września 1675 r. 
stanęły pod Trembowlą, licząc 
na łatwy sukces. Okazało się 
inaczej — Chrzanowski, wy
kazując się ogromnym mę
stwem, nie dopuścił do zdoby
cia ani poddania twierdzy. To, 
że załoga wytrzymała na po
sterunku było w dużym stop
niu zasługą żony komendanta, 
która zagrzewała ducha bojo
wego i miała nawet z szablą w 

dłoni uczestniczyć w wypa
dach na wroga. Nosiła ze sobą 
dwa noże i groziła mężowi, że 
jednym zabije jego, a drugim 
siebie, jeśli zdecyduje się on 
poddać zamek. Desperacja 
została nagrodzona i Turcy z 
powodu nadciągania Sobie
skiego z odsieczą wycofali się 
nocą spod Trembowli. Boha
terscy obrońcy zostali za swoje 
męstwo uhonorowani. Bardzo 
szybko też obrona zamku 
przed Turkami obrosła w le
gendę, w której główną rolę 
odgrywała Chrzanowska, ura
stająca do symbolu prawdzi
wej Polki patriotki. Jej posta
wa przyczyniła się w następ
nych latach do tworzenia róż
nych utworów patriotycznych 
— Tymon Zaborowski napisał 
na ten temat specjalny poe
mat. Oto końcowe wersy tego 
dzieła:

„ Więzów i hańby sama myśl 
zelżywa 

Obraża zacność wolnej Podo- 
lanki,

Swoje więc dziecię na rękę 
porywa, 

Jak Scytów niegdyś w Tau
ry ce kapłanki,

Srogie dla wrogów dwa 
chwyciwszy noże, 

»Wielki! (zawołała) moich 
ojców Boże, 

I wy ich cienie! macie dwie 
ofiary, 

Obie niewinne — przyjmcie 
razem obie, 

Jedna niech padnie na wol
ności grobie; 

A druga — czystsza — na oł
tarzu wiary! « ” 

Taki obraz, odbiegający 
nieco od rzeczywistości, został 
utrwalony w pamięci następ
nych pokoleń. O Chrzanow
skiej i obronie Trembowli 
okazjonalne opery napisali: 
Jakub Kublicki pt. Obrona 
Trembowli czyli męstwo Chrza
nowskiej oraz Józef Wybic
ki pt. Polka. 'W bliższych nam 
czasach Michał Asanka-Japołł 
napisał książkę dla młodzieży 
Trembowelska gloria. Oprócz 
utworów literackich powstały 
także różne dzieła plastyczne.

Pomnik projektu Jana Bochenka ze Strusowa

Bardzo popularny był swego 
czasu powielony w formie ry
cin obraz Aleksandra Lessera 
z 1841 r. „Obrona Trembow
li”, na którym centralną posta
cią jest właśnie Chrzanowska. 
Interesujące jest, że nikt nie 
wiedział jak miała na imię tak 
popularna kiedyś postać. Z te
stamentu Chrzanowskiego wy
nika, że była to Anna Dorota 
von Frezen, a więc była Nie
mką, a nie Polką. Imię Zofia 
jako pierwszy podał w 1828 r. 
Zaborowski w swoim poema
cie, inni nazywali ją Małgorza
tą.
Wobec tak ogromnej popular
ności historii obrony Trem
bowli nie dziwi fakt, że obywa
tele miasta postanowili uczcić 
pomnikiem swoją bohaterkę. 
Pierwszy pomnik Chrzanow
skiej powstał pod murami 
zamku w końcu XVIII w. i 
przetrwał do 1829 r., kiedy 

popadł w ruinę. 20 marca 1869 
r. Rada Gminna miasta Trem
bowli postanowiła wznieść 
nowy pomnik i przeznaczy
ła na ten cel 300 zł reńskich. 
Zawiązano wtedy komitet bu
dowy z konserwatorem po
mników Mieczysławem Po
tockim na czele, skarbnikiem 
został Adolf Promiński, sekre
tarzem zaś lekarz powiatowy 
Edward Sawicki.
Pierwszy projekt nowego po
mnika nadesłał lwowski rzeź
biarz Kurzawa. Chrzanowska 
miała być przedstawiona w 
trakcie zagrzewania załogi do 
walki. W prawej ręce miała 
trzymać miecz, lewą wskazy
wać-na nieprzyjaciela. Ujęcie 
było więc podobne do tego, ja
kie przedstawił na swoim 
obrazie Lesser. Figura Chrza
nowskiej miała zostać usta
wiona na cokole w formie 
baszty.

18



SPOTKANIA NA WSCHODZIE ■ ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Mimo rozesłania w różne 
części Galicji apelu o składki, 
efekty zbiórki były skromne. 
Dnia 13 maja 1876 r. skarbnik 
komitetu Promiński złożył spra
wozdanie o stanie kasy i 
przekazał Radzie Miejskiej 
Trembowli zebrane 3580 zł 
reńskich, które nie mogły star
czyć na zbudowanie pomnika i 
zasugerował, aby przeznaczyć 
je na rozbudowę szkoły że
ńskiej w Trembowli, mającej 
nosić imię Chrzanowskiej. Po
nadto złożył Radzie projekt 
rysunkowy pomnika, który 
miał być wykonany z kamienia 
pińczowskiego i kosztorys na 
6000 zł reńskich. Propozycja 
przeznaczenia zebranych pie
niędzy na inny cel wywołała 
protesty ze strony prasy. Do
wodzono, że nie można prze
znaczać „wdowiego grosza” na 
finansowanie szkoły na terenie 
bogatej gminy, która sama 
powinna ponosić takie koszty. 
Dziennikarz „Czasu” w notat
ce na ten temat zaproponował, 
aby zebrane już pieniądze wpła
cić do banku i poczekać do 
momentu aż procenty od tej 
sumy powiększą ją do po
trzebnej wysokości. Tak też 
zrobiono i budowę pomnika 
zawieszono.
Sprawa wypłynęła ponownie 
przed obchodami 200-lecia 
odsieczy Wiednia. Po reakty
wowaniu komitetu przez jego 
członków Promińskiego i 01- 
pińskiego oraz stwierdzeniu, 
że fundusz pomnikowy wzrósł 
do 5419 zł reńskich postano
wiono odsłonić pomnik w ro
cznicę odsieczy. Ostatecznie 
jednak wystawiono go dopiero 
w 1886 r. według projektu 
lwowskiego rzeźbiarza Tadeu
sza Barącza. Pomnik umie
szczony w parku miejskim 
wykonany był w kształcie obe
lisku z kamienia trembowel- 
skiego, na którego froncie za
wieszono tablicę z herbem 
miasta, po bokach zaś tablice 
marmurowe z napisami de
dykacyjnymi. Na szczycie os
tro zakończonego obelisku 
znajdował się orzeł z rozwinię
tymi do lotu skrzydłami, 
trzymający w szponach wie
niec laurowy.
Mimo wzniesienia obelisku ku 
czci Chrzanowskiej, nie prze
stano myśleć o pomniku w 
formie posągu przedstawiają
cego postać bohaterki. W 1895 
r. wzgórzem zamkowym za
opiekował się nadleśniczy la
sów miejskich w Trembowli 
Aleksander Błażyński. Dzięki 

pracy tego człowieka przyspo
sobiono okolice ruin zamku do 
wygodnego zwiedzania: teren 
ogrodzono, wysypano ścieżki, 
zbudowano altanki, ustawiono 
ławki, posadzono drzewa, a 
wreszcie na końcu z pieniędzy 
składkowych wykonano pomnik 
Chrzanowskiej projektu miej
scowego rzeźbiarza Jana Bo
chenka, absolwenta szkoły 
snycerskiej w Zakopanem. Ar
tysta projektując pomnik mu- 
siał się wzorować, jak wcześ
niej Kurzawa, na obrazie Les- 
sera. Postać Chrzanowskiej, 
ustawiona na cokole z ka
miennych ciosów, przedsta
wiona została w ruchu. Pęd 
rozwiewał jej ubranie, prawą 
ręką sięgała ona do piersi, 
gdzie zawieszony miała krzy
żyk, w lewej zaś trzymała dwa 
noże.
Odsłonięcie pomnika ustawio
nego obok ruin zamku odbyło 
się 11 listopada 1900 r. Tak 
więc dzięki inicjatywie Bła- 
żyńskiego Trembowla miała 
już drugi pomnik ku czci 
Chrzanowskiej. Niestety, po
dobnie jak wiele innych polskich 
pomników na tych terenach, 
tak i te nie doczekały momen
tu odrodzenia państwowości 
polskiej. Gdy sytuacja unor
mowała się, zaczęto jednak 
myśleć o odbudowie zniszczo
nego pomnika projektu Jana 
Bochenka. W 1923 r. został on 
zrekonstruowany z małymi 
zmianami. Na postumencie 
dodano jeszcze jedną tablicę 
dedykacyjną oraz zmieniono 
gest rąk figury. Teraz Chrza
nowska w prawej ręce trzyma
ła nóż, gotowa zadać śmiertel
ny cios, natomiast lewą ręką, 
jak na obrazie Lessera, wska
zywała na wroga. Na tablicach 
umieszczone były napisy: 1673 
ZOFII CHRZANOWSKIEJ 
BOHATERCE OBYWATELE 
MIASTA TREMBOWLI 
1900 oraz: 1673—1923 BO
HATERSKIM OBROŃ
COM. Ta wersja pomnika 
przetrwała do drugiej wojny, 
kiedy pomnik został zniszczo
ny. Okoliczności tego faktu nie 
są mi znane, mam jednak na
dzieję, że ktoś z Czytelników 
będzie mógł uzupełnić tę lukę. 
Dzisiaj z pomnika Chrzanow
skiej pozostały tylko resztki 
rozsypującego się cokołu, na 
którym znajduje się jeszcze 
pierwsza tablica dedykacyjna 
z zachowanym napisem w ję
zyku polskim.

Aleksander 
Srebrakowski

Drewniane 
ostatki

Leżąca na trasie z Oświęci
mia do Pszczyny miejsco
wość Brzeszcze — to typo
wy przykład wsi zurbani
zowanej i zindustrializowa- 
nej. Swoiste piętno odcis
nęły też istniejące tutaj i w 
przylegających Jawiszowi

sunki wodne. Współczesne 
inwestycje budowlane nie 
liczące się z historycznym 
układem przestrzennym 
miejscowości — to socreali
styczne hotele robotnicze, 
typowe dla lat sześćdziesią
tych, mieszkalne prostopad- 

cach filie hitlerowskiego 
obozu w Oświęcimiu, a po 
1945 r. ośrodek odosobnie
nia dla ludzi o poglądach 
czy też życiorysach nie od
powiadających aktualnej 
władzy. Brzeszcze, mające 
prawa miejskie od 1962 r., 
ilustrują charakterystyczny 
dla naszych czasów bałagan 
przestrzenny. Rozwój miej
scowości ukierunkowany w 
stronę przemysłu związa
nego z istniejącą tu od 1904 
r. kopalnią węgla spowodował 
powstanie nowych inwe
stycji. Odwieczną puszczę 
zaczęto trzebić jeszcze na 
początku naszego stulecia, 
a eksploatacja złóż węglo
wych i w efekcie powstanie 
licznych zapadlisk zmieniło 
zarówno naturalne ukształ
towanie terenu, jak i sto

łościenne blokowiska i 
przypadkowe ciągi komu
nikacyjne.
„Zakładając budowlę cieśla, 
na węgle domu od wschodu 
słońca kładzie grosz, chleba 
kawałek, trochę miodu i soli. 
Jest to ofiara jakiemuś bó
stwu opiekuńczemu (...) Ze 
wszystkich pomników bu
downictwa najmniej zmie
nionym od czasów niepa
miętnych, najstarożytniej- 
szych jest nie dwór, który się 
co chwila, naśladując pała
ce, przekształcał, ale cha
ta'”. (J.I. Kraszewski,
Sztuka u Słowian, Wilno 
1860). „Budując chatę daw
ny cieśla wkładał swą sztu
kę i część swej duszy w każ
dą ociosaną belkę, budował 
swą chatę dłużej niż dziś, ale 
też kochał ją goręcej i nie po-
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rzucał nigdy. Kurpiowie w 
ściany nowego domu wkłada
li choć parę kawałków drew
na starej chaty dziadow
skiej”. (A. Chętnik, Chata 
kurpiowska, Warszawa 
1915).
Zachowane w Brzeszczach 
zabytki kultury material
nej, drewniane chałupy 
powinny być objęte ochro
ną konserwatorską. Te przy
kłady zdolności konstruk
cyjnych i artyzmu wiejskie
go rzemieślnika posługują
cego się najprostszymi na
rzędziami należy traktować 
z szacunkiem, a nie — jak 
ma to teraz miejsce — z 
lekceważeniem i zniecierp
liwieniem. Głównie ze 
zniecierpliwieniem, bo po
siadanie takiej chałupy to 

przede wszystkim kłopot. 
W drewnianych chatach 
dożywają jeszcze dziadko
wie, bo powiedzieli, że do 
bloków się nie przeprowa
dzą. Chałupy już niedługo 
same się zawalą i... po kło
pocie.
Chałupy te prezentują za
równo najbardziej rozpow
szechniony na terenie Pol
ski wieńcowy typ konstruk
cji ścian, jak i ściany przy- 
słupowe. Wieńcówka, zwana 
nawet na Pomorzu syste
mem polskim, występuje 
głównie w istniejących je
szcze tutaj chałupach z 
XIX w. Ściany ich opierają 
się na podwalinie spoczy
wającej wprost na ziemi, z 
której uprzednio zdjęto 
warstwę darni. Chałupy 

wznoszone na początku na
szego stulecia mają ściany 
wieńcowe lub przysłupowe, 
opierane już na fundamen
tach kamiennych. W odró
żnieniu od starszych obiek
tów budynki te bywają częś
ciowo podpiwniczone. Da
chy chałup są szczytowe 
lub dwuspadowe z dasz
kiem przyzbowym. Szcze
góły wykończenia krokwi, 
tramów, drzwi i okien są 
przykładami kunsztu, wy
czucia estetyki i piękna, 
dbałości o wyraz detalu.
W Brzeszczach znajduje się 
unikatowy zespół stodół. 
Bardzo rzadko w rozwiąza
niach przestrzennych za
gród występuje zjawisko 
wznoszenia stodoły poza 
zasadniczą działką zagro

dową. Są to albo stodoły 
wydzielone, odsunięte w 
głąb działki, oddzielone 
najczęściej ogrodem, albo 
rozwiązania działek zagro
dowych, w których dom i 
budynki inwentarskie two
rzą grupę po jednej, a sto
doła znajduje się po drugiej 
stronie drogi. Prezentowa
ne rozwiązanie należy do 
drugiej grupy, gdzie 
ochrona budynków gospo
darczych przed pożarem, 
ukształtowanie terenu, po
łożenie gruntów ornych, 
względy klimatyczne itd. 
stworzyły tendencję do lo
kalizowania stodół oddziel
nie od budynków miesz
kalnych i inwentarskich. 
Najpierw sytuowano je po 
drugiej stronie drogi, pó-
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1. Drewniana chałupa z 1854 r. z za
chowanym detalem drzwi i wykoń
czeniem ciesielskim widocznym na 
elewacji części tramów; budynek nie 
podpiwniczony, ściany o konstrukcji 
wieńcowej wsparte na belce podwa- 
linowej spoczywającej na ziemi, dach 
dwuspadowy z daszkiem przyzbo- 
wym, platwiowo-jętkowy
2. Drewniana chałupa z 1910 r., nie 
podpiwniczona, ściany przysłupowe 
oparte na fundamencie kamiennym, 
dach dwuspadowy z daszkiem przyz- 
bowym, płatwiowo-jętkowy z zastrza
łami
3. Częściowo podpiwniczona chału
pa z 1914 r. o ścianach wieńcowych 
opartych na fundamencie; zachowa
ny detal wykończenia desek obicio
wych w ścianie szczytowej, dach 

szczytowy (dwuspadowy), platwiowo- 
jętkowy
4. Usytuowanie stodół w Brze
szczach: A, B, C — stodoły drewnia
ne, D — stodoła o ścianach kons
trukcyjnych z cegły i kamienia
5. Elewacja stodoły drewnianej (A)

(zdjęcia i rys.. Małgorzata
Drożdż-Szczybura)

źniej — ze względów 
funkcj onalno-komunikacyj - 
nych — łączono kilka sto
dół należących do różnych 
gospodarzy w zespoły. 
Rozwiązania takie spotyka

ne są m.in. na Opolszczy- 
źnie, gdzie tworzą je stodo
ły o konstrukcji murowej i 
ryglowej.
Zespół stodół w Brze
szczach tworzą cztery 
obiekty. Trzy starsze — to 
budynki w całości drew
niane o wieńcowej kons
trukcji ścian, jedna stodoła 
wzniesiona została później i 
jej elementy konstrukcyjne 
wykonane zostały z cegły i 
kamienia, a przestrzeń 
między słupami konstruk
cyjnymi wypełniona de
skami. Przy wznoszeniu 
spadzistych dachów stodół 
zastosowano drewniane
konstrukcje płatwiowo- 
kleszczowe z mieczami, 
wzmocnione w jednym obiek
cie zastrzałami. Istniejące 
przybudówki są późniejsze 
od zasadniczego budynku. 

Zanikają tradycje i niewielu 
już mieszkańców Brzeszcz 
hoduje gołębie. Jednak 
prawie na środku placu 
manewrowego Państwowe
go Ośrodka Maszynowego 
stoi jeszcze gołębnik. Pier
wotnie wspierał się na 
drewnianym słupie, lecz ty
le razy spadał na plac po
trącany przez traktory i 
przyczepy, że osadzono go 
na betonowej podporze. Na 
przeniesienie gołębnika do 
skansenu brakuje środków 
(stan z lipca 1991 r.). Tym
czasem skansen w Pszczy
nie znajduje się w odległoś
ci kilkunastu kilometrów i 
właśnie tam, w otoczeniu 
drzew i zabytkowej archi
tektury drewnianej, jest 
miejsce dla tego rodzaju 
obiektów. Małgorzata

Drożdż-Szczybura
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Akcja dwory

Inny klasycyzm 
w Falęcinie

W okolicy Grójca znajdu
je się dwór, który swą 
strukturą i formą zewnę
trzną odbiega od większoś
ci klasycystycznych siedzib 
powstałych w Polsce w la
tach trzydziestych XIX w. 
Sądzimy, że warto go przy
pomnieć Czytelnikom „Spo
tkań z Zabytkami”, ponie
waż długo nie postoi, ni
szczony systematycznie 
przez przygodnych lokato-

niewskich. W 1930 r., jak 
wynika ze Spisu ziemian 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
należał do Dionizego Bag- 
niewskiego, a obszar dóbr 
wynosił wówczas 564 ha. 
Dwór szczęśliwie przetrwał 
drugą wojnę światową, do
piero okres powojenny oka
zał się dlań zabójczy. Daw
na siedziba ziemiańska 
przeszła pod zarząd gminy, 

która beztrosko wprowadzi
ła tu lokatorów dewastują
cych bezkarnie zabytkowy 
obiekt. Obecnie dwór falę- 
ciński jest ruiną — jeśli w 
najbliższym czasie nie 
znajdzie się nowy użyt
kownik z prawdziwego zda
rzenia, za kilka lat będzie
my musieli wpisać ten 
obiekt na listę strat kultury 
narodowej.
Dwór w Falęcinie jest bu
dowlą wzniesioną na planie 
prostokąta, parterową, na 
wysokich suterenach, ze 
środkową częścią piętrową, 
wysuniętą ryzalitowo od 
frontu i od ogrodu. Minter 

skomponował tę siedzibę w 
duchu nadzwyczaj pow
ściągliwego klasycyzmu, 
rzadko spotykanego na zie
miach polskich, zupełnie 
odmiennego od klasycyzmu 
reprezentowanego np. 
przez twórczość Stanisława 
Zawadzkiego i Jakuba Ku
bickiego. Nieliczne detale 
architektoniczne, jak gzym
sy, nadokienniki i wspiera-

1.2. Projekty dworu wzorcowego 
W.H. Mintera z 1826 r.: elewacja fron
towa (1) i plan parteru (2)
3.4. Elewacja frontowa dworu w Fa
lęcinie ok. 1960 r. (3) i obecnie (4)
5. Elewacja ogrodowa dworu w Falę
cinie w 1991 r.; widoczny fragment 
elewacji bocznej z oknem antresoli

rów. Miejscowość nazywa 
się Falęcin. Gdyby Czytel
nicy chcieli ją odwiedzić, 
powinni dojechać z War
szawy szosą krakowską do 
Grójca, wjechać do miasta 
na rynek i tam skręcić na 
wschód, na drogę wiodącą 
przez Krobów, Kociszew i 
Częstoniew. Dwór w Falę
cinie widać z daleka, gdyż 
otaczający go park został 
niemal doszczętnie wyrą
bany.
Wiemy o nim stosunkowo 
dużo, a w Gabinecie Rycin 
Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego zachował 
się liczący 20 pozycji zespół 
rysunków projektowych 
dotyczących tej siedziby, 
datowanych „1827” i syg
nowanych przez wybitnego 
architekta Wilhelma Hen
ryka Mintera. Budowa 
dworu falęcińskiego rozpo
częła się najprawdopodob
niej jeszcze w tym samym 
roku lub w następnym i 
mogła być ukończona około 
1830 r. Zdaniem autorek 
Katalogu zabytków sztuki 
powiatu grójeckiego inicja
tywa budowy wyszła od ro
dziny Hubę, do której dobra 
przez jakiś czas należały. 
Od końca XIX w. Falęcin 
stanowił własność Bag-
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jące je konsolki, zostały op
racowane niezwykle sta
rannie. Głównym akcen
tem elewacji frontowej jest 
monumentalny portyk z 
balkonem, złożony jednak 
nie z kolumn, jak w zdecy
dowanej większości dwo
rów polskich z tego czasu, 
ale z czworobocznych fila
rów wspierających trójkąt
ny szczyt. Elewacja ogro
dowa jest skromniejsza i 
odznacza się tylko wydat
nym ryzalitem pośrodku, 
zwieńczonym również trój
kątnym szczytem. Całość 
ma znakomite proporcje, 
świadczące o niewątpliwym 
talencie projektanta dworu. 
Układ wnętrz jest dwutrak- 
towy, a w partiach skraj
nych — trzytraktowy, dziś 
przekształcony. Pierwotne 
przeznaczenie poszczegól
nych pomieszczeń znamy z 
zachowanego projektu dwo
ru falęcińskiego. Spod por
tyku wchodzimy do przed
pokoju, gdzie architekt 
przewidział schody na pię
terko i do sutereny. Na le
wo znajdował się pokój 
dziecinny, na prawo jadal
nia, a na wprost wejścia 
głównego — duży salon 
mieszczący się w obrębie 
ryzalitu w elewacji ogro
dowej. Po lewej stronie sa
lonu była sypialnia państwa 
domu, po prawej — pokój 
bawialny. Novum stanowi
ło rozplanowanie części 
skrajnych dworu, gdzie po
mieszczenia były znacznie 
niższe i, jak już wspomnia
no, ułożone w trzy trakty. 
Architektowi udało się 
zmieścić nad nimi antreso
le, dostępne z sionek umie
szczonych na skrajach trak
tu frontowego. Obecność 
antresol jest widoczna tylko 
wtedy, gdy przyglądamy 
się dworowi z boku; od 
frontu i od ogrodu kondyg
nacja ta została umiejętnie 
zamaskowana przez skrajne
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ślepe okna. Nie przypomi
namy sobie podobnego 
rozwiązania w klasycysty- 
cznych dworach wznoszo
nych współcześnie w Pols
ce, a Minter wykazał się tu 
dużą pomysłowością w wy
korzystaniu każdego skraw
ka cennego miejsca.
Kuchnia, izba czeladna, 
pokój dla kucharza i pokój 
dla gospodyni zostały ulo
kowane w suterenie, do
stępnej z zewnątrz przez 
specjalne wejścia w elewa
cjach bocznych. Do sutere
ny prowadziły również 
schody z przedpokoju. 
Komunikacja była zatem 
dobra, ale sam pomysł ulo
kowania kuchni w suterenie 
nie najlepszy, bowiem za
pachy gotowanych potraw 
musiały przenikać do po
mieszczeń reprezentacyj
nych i mieszkalnych parte
ru.
Minter, jak się okazało, 
pracował od dłuższego cza
su nad projektami wzorco
wych dworów i pałaców. 
Przygotowywał rysunki 
do zamierzonego wydaw
nictwa, które ostatecznie 
nie doszło do skutku. Pro
jekt identycznego dworu 
jak falęciński był już gotów 
w 1826 r. i w rok później 
został powtórzony na za
mówienie rodziny Hubę.
Wypada poświęcić jeszcze 
kilka słów Wilhelmowi 
Henrykowi Minterowi, któ
ry pozostał do dziś twórcą 
stosunkowo mało znanym. 
Urodził się w Szczecinie w 
1777 r., wykształcenie ar
chitektoniczne odebrał pod 
kierunkiem Dawida Gilly, 
wybitnego architekta po
chodzenia francuskiego, 
czynnego w Prusach. 
Wcześnie wstąpił do pru
skiej służby inżynieryjno- 
-budowlanej i po trzecim 
rozbiorze Polski został wys
łany do Warszawy w cha-

6. Portret W.H. Mintera — twórcy dworu w Falęcinie — pędzla A. Molinariego
(zdjęcia: 4,5 — Waldemar Baraniewski, reprod. 6 — Jacek Borowik)

rakterze konduktora bu
dowlanego. Około 1800 r. 
wzniesiono według jego 
projektu Magazyn Główny 
Warszawski na rogu ulic 
Smoczej i Gęsiej (dziś nie 
istniejący), który pod wzglę
dem formy zaliczyć nale
ży do najbardziej awangar
dowych budowli, powsta
łych w Warszawie na prze
łomie dwóch stuleci. Pozo
stał w Warszawie po zmia
nie sytuacji politycznej i w 
1810 r. wstąpił do korpusu 
inżynierów wojskowych 
Księstwa Warszawskiego. 
W okresie Królestwa Pol
skiego był dyrektorem bu
dowli wojskowych. Projek
tował przede wszystkim ko
szary, poza tym pałace, wil
le i dwory. Przebudował 
m.in. Arsenał przy ul. Dłu

giej i przekształcił sąsiedni 
kościół Św. Trójcy na 
warsztaty artyleryjskie, na
dając obu tym budowlom 
powłokę surowego klasy
cyzmu. Wśród kolegów i 
przełożonych cieszył się 
dużym uznaniem.
Wilhelm Henryk Minter 
lgnął do społeczeństwa pol
skiego. Mówił po polsku 
(„ tylko grassował cokol
wiek”), ożenił się z Krysty
ną Rzempołuską, utrzy
mywał z Polakami zażyłe 
stosunki i, zdawałoby się, 
wrósł zupełnie w nowe śro
dowisko. Tak jednak nie 
było — w czasie Powstania 
Listopadowego społeczeń
stwo polskie odepchnęło 
go, a architekt odczuł to 
bardzo boleśnie. Generał 
Klemens Kołaczkowski za

pisał w swych Wspomnie
niach, że zaraz po wybuchu 
powstania w Biurze Inży
nierów Wojskowych pow
stały poważne niesnaski na 
temat awansów. „Kilku z 
nich (tj. inżynierów), a to z 
najmniej zasłużonych na 
pierwszym wstępie oświad
czyło mi, iż z pułkownikiem 
Minterem służby pełnić nie 
będą” — wspomina gene
rał. „Ten oficer ze wszech 
miar godny nie zasługiwał 
na żaden zarzut inny, tylko 
ten, że był Niemcem. Skoro 
się dowiedział o powstającej 
przeciwko sobie opinii, usu
nął się sam dobrowolnie i 
wkrótce ze zmartwienia ży
cie zakończył”. Zmarł 18 
kwietnia 1832 r. i został po
chowany na cmentarzu 
ewangelicko-augsburskim 
w Warszawie.
Wilhelm Henryk nie pozo
stawił potomstwa, do Pol
ski sprowadził jednak brata 
Karola Fryderyka (1780— 
1847), malarza i litografa, 
który przybył do Warszawy 
w 1822 r. Karol Fryderyk 
założył najpierw warsztat 
litograficzny, a w 1828 r. 
znaną później „fabrykę wy
robów kruszcowych ”, przek
ształconą po kilkudziesięciu 
latach w Towarzystwo Ak
cyjne „Wulkan”. Siostrą 
Wilhelma Henryka i Karo
la Fryderyka była Henriet- 
ta-Maria-Zofia z Minterów 
Beyer (1783—1855), znana 
malarka kwiatów, przybyła 
do Warszawy w 1811 r. 
Mimo wszystko rodzina 
Minterów zapuściła nad 
Wisłą korzenie. Dwór w 
Falęcinie, od którego roz
poczęliśmy nasze rozważa
nia, należy do nielicznych 
zachowanych dzieł Wil
helma Henryka i na pewno 
zasługuje na uwagę.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski
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Najlepsze
dla mężczyzny

W 1895 r. dokonano wynalaz
ku pewnego niewielkiego, ale 
niezwykle pożytecznego przed
miotu. Stał się on wkrótce 
jednym z najbardziej rozpow
szechnionych przedmiotów 
codziennego użytku. Mowa tu 
o nożyku do golenia, popular
nie nazywanym żyletką.
Konieczność stałego golenia 
zarostu na twarzy była od nie
pamiętnych czasów codzienną 
uciążliwością dla większości 
mężczyzn. Niektórzy uwalnia
li się od tego kłopotu zapu
szczając brodę, natomiast dla 
przeprowadzania zabiegów 
pielęgnacyjnych i usuwania 
zbędnego zarostu używano 
różnych wymyślnych narzę
dzi, które z czasem przyjęły 
postać specjalnie wyostrzone
go noża, zwanego brzytwą. W 
bardzo dawnych czasach 
brzytwy takie wykonywano z 
twardego brązu. Swoimi

kształtami odbiegały one od 
brzytew, jakich używali nasi 
ojcowie, a do dziś używają 
fryzjerzy. Brzytwy z brązu 
zostały z czasem zastąpione 
brzytwami wykonywanymi z 
najlepszych gatunków stali 
angielskiej, szwedzkiej lub 
niemieckiej. Na przełomie 
XIX i XX w. brzytwa miała 
już taką postać, jaką znamy 
dzisiaj. Nie było to jednak 
narzędzie łatwe w użyciu, cho
ciaż klinga brzytwy była tak 
wyostrzona, że bez najmniej
szego trudu cięła każdy, nawet 
najcieńszy włos. Z drugiej 
jednak strony klinga taka mu- 
siała być prowadzona pewną 
ręką wzdłuż powierzchni po
liczka, a najmniejsze nawet jej 
drgnięcie groziło skaleczeniem 
skóry. Bezpieczne posługiwa
nie się brzytwą wymagało więc 
dużej wprawy, która przycho
dziła dopiero w miarę upływu 

czasu. Osobny problem sta
nowiło regularne ostrzenie 
brzytwy przez pociąganie jej 
na skórzanym rzemieniu. Tę 
umiejętność trzeba było rów
nież opanować, bez niej bo-

1 Tak w końcu XIX w. wyglądał salon 
amerykańskiego fryzjera, w którym 
panowie poddawali się codziennemu 
goleniu
2. Wynalazca bezpiecznego przyrzą
du do golenia King C. Gillette
3. King C. Gillette golący się w 1895 r. 
po raz pierwszy przyrządem swojego 
wynalazku: obraz malowany według 
fantazji grafika
4. Świadectwo patentowe z 15 listo
pada 1904 r. dla K.C. Gillette a

4

Ho. 776,134. PATENTED NOV. 15, 1904. 
K. 0. GILLETTE.

RAZOR.
AFFŁI0ATI0I FILED D10. 1. 1001.

10 MODEL.

£ . 9.
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wiem nie sposób było posłu
giwać się brzytwą. Ci, których 
było na to stać, mogli korzy
stać z usług fryzjera. Pociągało 
to jednak za sobą pewną stratę 
czasu, gdy codziennie przed 
rozpoczęciem pracy trzeba by
ło udać się do fryzjera, a nie
rzadko poczekać jeszcze w ko
lejce klientów. Wszystko to 
skłaniało do poszukiwań inne
go, bezpiecznego przyrządu 
do golenia. Pracę nad nim 
rozpoczął w 1895 r. m.in. 
King C. Gillette ze Stanów 
Zjednoczonych, z zawodu 
wędrowny kupiec (komiwoja
żer). W 1901 r. udało mu się 
skonstruować przyrząd składa
jący się z oprawki, do której 
można było zakładać specjalne 
nożyki stalowe, wykonane z 
cienkiej i hartowanej blachy. 
Nożyk miał po obu stronach 
długie, fabrycznie przygoto
wane ostrza. Wystawały one 
na obie strony poza oprawkę i 
prowadząc je po skórze można 
było golić twarz. Ostrza te os
łonięte były rodzajem grzeby
ków, co usuwało niebezpie
czeństwo zacięcia skóry. Po 
stępieniu wymieniało się no
żyki na nowe, aby uniknąć 
ostrzenia. Oprawka była tak 
skonstruowana, że zaciśnięty 
w niej nożyk zostawał wygięty 
w lekki łuk, a tym samym uzy

skiwał odpowiedni kąt cięcia w 
stosunku do skóry. Oczywiście 
twarz musiała być uprzednio 
pokryta pianą z mydła, która z 
jednej strony zmiękczała za
rost, z drugiej zaś dawała od
powiedni poślizg maszynce.
Bezpieczny przyrząd do gole
nia został zgłoszony do urzędu 
patentowego w marcu 1901 r., 
patentu nr 775.134 udzielono 
w dniu 15 listopada 1904 r. W 
tym czasie wynalazca rozpo
czął produkcję i w ciągu 1903 
r. udało mu się sprzedać w 
Stanach Zjednoczonych 51 
przyrządów do golenia oraz 
168 wymiennych nożyków, 
nazwanych później od nazwi
ska wynalazcy „żyletkami”. W 
1904 r. sprzedaż osiągnęła 
liczbę 90 884 przyrządów i 
123 648 nożyków. W 1905 r. 
otwarto filię firmy w Londy
nie. W 1915 r. sprzedano 451 
tys. przyrządów do golenia i 
72 min nożyków, w 1917 r. 
przekroczono 1 000 000 pro
dukowanych rocznie przyrzą
dów. W kilka lat później, w 
1925 r. sprzedaż wzrosła do 
4 862 000 sztuk przyrządów i 
odpowiednio dużej liczby no
żyków. Takie były początki 
„Gillette — najlepszych dla 
mężczyzny

Ryszard Kreyser

i^^dzidło

Ten zabytek przywędrował do 
Warszawy aż z Estonii. Autor 
otrzymał go od swego znajo
mego z Tallina z ustnym prze
kazem, że stanowił własność 
dziadka ofiarodawcy i pocho
dzi z drugiej połowy XIX w. 
Dziadek miał być znanym ho
dowcą bydła i zapewne dostał 
dzisiejszy eksponat jako na
grodę na wystawie. Zabytkowy 
przedmiot jest przykładem 
wysokiego kunsztu sztuki ko
walskiej. Dwie masywne sta
lowe szczęki spojone zostały 
sprężystym kabłąkiem, prze
suwna zwora zakuta na ramio
nach szczęk pozwala je otwierać 
i zamykać. Po przesunięciu 

zwory do przodu, końcówki 
szczęk zostają bardzo mocno i 
trwale zaciśnięte.
Jest to bycze wędzidło. Po 
rozwarciu końcówek szczęk 
zakładano je na chrapy byka, 
po czym przesuwając zworę do 
przodu zaciskano końcówki. 
W ten sposób, wykorzystując 
silne unerwienie chrap można 
było swobodnie ujarzmiać i 
prowadzić nawet bardzo nie
sfornego byka. Widoczne na 
eksponacie resztki powłoki ni
klowej pozwalają domniemy
wać, że było to wędzidło oz
dobne. Zapewne odznaczani 
na wystawach hodowcy 
otrzymywali takie wędzidła w 
nagrodę. W naszym kraju do 
tych samych celów było i jest 
używane stalowe kółko tkwią
ce niczym kolczyk w nozd
rzach byka.

Stefan Sękowski

Dla kolekcjonerów amatorów

Wal? ■
z korozją (io)

Cyna i jej wrogowie
Wyroby z cyny, a więc przede 
wszystkim najrozmaitsze na
czynia — talerze, kubki, dzba
ny, puchary, ale też i posążki 
czy statuetki, były popularne 
od setek lat. Ich rozpowszech
nienie w XVI—XIX w. można 
porównać do obecnego „kró
lowania” aluminium.
Skoro jednak przed wiekami 
wyroby cynowe były tak roz
powszechnione, to dlaczego do 
dziś tak mało się ich zachowa
ło? Pierwsza przyczyna jest 
bardzo prozaiczna. Wynika z 
niskiej temperatury topienia 
cyny (231 °C) i dużej plasty
czności tego metalu. Inaczej 
mówiąc — wyroby cynowe 
metodą wyoblenia (tzw. dry- 
kowania) łatwo można formo
wać. Duże różnice cen tych 
wyrobów nie tylko w różnych 
państwach, ale nawet w róż
nych częściach tego samego 
kraju (np. Wrocław i Kraków) 
powodowały ich masowy wy
kup i przetapianie. Wielkie 
spustoszenie w kolekcjach 
eksponatów cynowych poczy
niły wojny, a zwłaszcza pierw
sza światowa. Niemcy odcię
te blokadą angielską od impor
tu surowców już w drugim ro
ku wojny odczuwały wielki de
ficyt metali kolorowych, a 
zwłaszcza cyny. To wtedy w 
barbarzyński sposób rekwiro- 
wano i przetapiano m.in. brą
zowe dzwony czy posągi i nie
zliczone wyroby z cyny.

Druga przyczyna małej dziś 
liczby dawnych eksponatów z 
tego metalu — to dziwna 
skłonność cyny do samozagła
dy. Wiadomo, że wrogiem 
wszystkich metali jest korozja, 
ale cyna ma jeszcze dodatko
wego wroga, a jest nim tzw. 
zaraza cynowa (nazywana 
czasami dżumą cynową) — 
cynowy eksponat zaczyna na
gle przemieniać się w kupkę 
szarego proszku. Co gorsza, 
gdy proces ten już się rozpo- 
cznie, jesteśmy zupełnie bez
radni, bo ani zwalczać, ani za
hamować go jeszcze nie potra
fimy. Natomiast „zdrowy” 
przedmiot cynowy można łatwo 
„zarazić”, pocierając go takim 
szarym proszkiem. Ciekawy i 
wart zapamiętania jest fakt, że 
zaraza cynowa jest aktywna 
dopiero poniżej 13°C i im 
temperatura niższa, tym szyb
kość niszczenia metalu jest 
większa.

Zarazy cynowej w żadnym 
wypadku nie można nazwać 
korozją, bo analiza chemiczna 
metalowego cynowego naczy
nia i powstałego z niego szare
go proszku wykazuje wyłą
cznie czystą cynę. Nie jest to 
proces natury chemicznej, ale 
czysto fizycznej. Zachodzi tu 
zmiana postaci, a nie utlenia
nie albo redukcja. Aby łat
wiej zrozumieć to zjawisko, 
trzeba najpierw poznać nie
zwykłe właściwości cyny.

Alotropowe odmiany cyny
13,2 162 231 t. topn.Temperatura °C

Odmiana a 18 V

Masa właściwa 
g/cm3

5,75 7,31 6,54

Postać szary proszek metaliczna 
błyszcząca

krucha 
gąbczasta
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Żaden z pierwiastków metali
cznych oprócz cyny nie wy
stępuje aż w trzech różniących 
się między sobą postaciach na
zywanych odmianami alotro- 
powymi. Te odmiany cyny 
oznaczane są greckimi literami 
a (alfa), (beta) i y (gamma). 
Najbardziej znana jest cyna 
odmiany „beta” — miękki i 
ciągliwy metal o srebrzystym 
połysku. Jego masa właściwa 
wynosi 7,31, a tworzą go tetra- 
gonalne kryształy. Gdy laskę 
albo pręt takiej cyny zginamy, 
słychać wyraźny chrzęst, jakby 
trzeszczenie. Odgłos ten, na
zywany „krzykiem” cyny, 
powstaje w wyniku wzajemne
go tarcia tetragonalnych meta
licznych kryształów. Od wie
ków zginanie laski cynowej 
stanowi próbę jej czystości. 
Charakterystyczny chrzęst 
wydaje tylko metal czysty. 
Cyna stopiona z ołowiem jest 
podczas takiej próby „głucha”. 
Dlatego przy zginaniu laski 
możemy od razu stwierdzić, 
czy mamy do czynienia z czy
stą cyną, czy z jej stopem z 
ołowiem. Cyna odmiany „be
ta” jest miękka i ciągliwa, dla
tego daje się łatwo rozwalco- 
wywać na bardzo cienkie folie, 
nawet grubości 15 mikrome
trów. Takie folie, zwane sta
niolem, do czasu rozpow
szechnienia folii aluminio
wych używane były jako opa
kowania, zwłaszcza w prze
myśle spożywczym, i jako tu
by do past.
Gdy cyna odmiany „beta” zos
tanie ogrzana do 162°C, wtedy 
przechodzi w odmianę „gam
ma”, którą stanowią romboi
dalne kryształy. Ta zmiana 
struktury krystalicznej wpły
wa i na zmianę właściwości fi
zycznych. Cyna odmiany 
„gamma” ma postać kruchej 
rozpadającej się gąbki. Masa 
właściwa cyny „gamma” spada 
do 6,54, a temperatura topnie
nia wynosi 231°C. Zanika 
równocześnie dawna plasty
czność, materiał staje się kru
chy. I właśnie te nowe cechy 
już od wieków były wykorzy
stywane przy tzw. pobielaniu 
naczyń miedzianych. Wnętrza 
naczyń miedzianych służących 
do przechowywania i przygo
towywania produktów spoży
wczych powlekane są od środ
ka warstewką cyny. W tym ce
lu oczyszczone naczynie mie
dziane ogrzewa się do tempe
ratury około 500°C i naty-

Dzban cynowy z XVII w.; stan przed konserwacją — widoczne w dolnej części 
wykwity korozyjne

(lot. Władysław Jabłoński)

chmiast do jego wnętrza wrzu
ca rozdrobnioną cynę wymie
szaną z chlorkiem amonu 
HN4Cł, po czym energicznie 
pociera się ścianki zwitkiem 
pakuł konopnych. Rozdrob
niona cyna w temperaturze 
około 500°C łatwo się topi, a 
sublimujący chlorek amonu 
oczyszcza powierzchnię mie
dzi i ułatwia pokrycie jej cyną. 
Właśnie do celów pobielania 
naczyń miedzianych kotlarze 
już od wieków stosowali cynę 
odmiany „gamma”. Otrzy
mywano ją przez mechaniczne 
rozdrabnianie ogrzanej do 
temperatury ponad 162°C cy
ny „beta”.
Z kolei w temperaturze poni
żej 13,2°C cyna „beta” zaczy
na przechodzić w odmianę „al
fa” — szary proszek utworzo
ny z subkryształków o regu
larnej budowie. Ponieważ ma

sa właściwa cyny „alfa” wyno
si tylko 5,75, przejście odmia
ny „beta” w odmianę „alfa” 
związane jest ze znacznym 
powiększeniem objętości. W 
przedziale temperatur 13,2— 
—0°C przemiana białej bły
szczącej metalicznej cyny „be
ta” w szary proszek przebiega 
bardzo powoli. Ale obniżenie 
temperatury do —48° C tak 
przyspiesza przemianę cyny 
„beta” w „alfa”, że już w ciągu 
kilkunastu godzin cały przed
miot cynowy może ulec roz
padowi.
Zjawisko rozsypywania się 
przedmiotów cynowych w 
garść szarego proszku było 
znane już co najmniej w śred
niowieczu. Naukowcy zajęli 
się tym dopiero w drugiej po
łowie XIX w. Przechodzenie 
cyny odmiany „beta” w od
mianę „alfa” stwierdził do

świadczalnie pod koniec XIX 
w. uczony rosyjski Mendele- 
jew badając na zlecenie władz 
wojskowych przyczyny rozsy
pywania się cynowych guzi
ków sortów mundurowych 
wysłanych do garnizonów na 
Syberii. Według jego badań 
ponad wszelką wątpliwość 
powstały proszek stanowił 
odmianę alotropową, a nie 
produkty korozji cyny. Pot
wierdziły to późniejsze bada
nia Niekrasowa, Tołłoczki, 
Adamsa i Miihlethalera.
O decydującym wpływie ni
skiej temperatury na przemia
nę cyny „beta” w cynę „alfa” 
świadczą też liczne history
cznie udokumentowane fakty 
rozsypywania się w szary pro
szek cynowych piszczałek 
organów kościelnych, świe
czników, chrzcielnic.
Badania mechanizmu prze
chodzenia cyny „beta” w „alfa” 
doprowadziły do odkrycia, że 
skład stopu cyny, z którego 
wykonany jest przedmiot i 
temperatura otoczenia odgry
wają tu decydującą rolę. I tak 
przechodzeniu odmiany „be
ta” w „alfa” zapobiegają już 
śladowe dodatki takich metali, 
jak As, Ge, In, Pb, Sb, Bi. Na
tomiast przechodzenie odmia
ny „beta” w „alfa” przyspie
szają śladowe dodatki metali o 
symbolach Al, Co, Mg, Mn, 
Zn. Następnie doświadczal
nie stwierdzono możliwość in
dukowania czy też przenosze
nia zarazy cynowej na zdrowe 
wyroby już przez samo pocie
ranie odmiany' cyny „beta” 
odmianą „alfa”. Oczywiście 
musi się to odbywać w tempe
raturze poniżej 13,2°C, a sam 
wyrób cynowy nie może za
wierać wymienionych właśnie 
metalicznych dodatków zapo
biegających przemianie cyny 
„beta” w „alfa”. Co ciekawsze, 
już samo zetknięcie się w ni
skich temperaturach cyny „be
ta” z takimi związkami, jak te- 
lurek kadmu (CdTe) czy an- 
tymonek indu (InSb) powodu
je powstawanie odmiany „al
fa”. Przechodzenie w niskich 
temperaturach cyny „beta” w 
cynę „alfa”, czyli właśnie zara
za cynowa była powodem zni
szczenia wielu wyrobów cy
nowych przechowywanych w 
nie ogrzewanych pomieszcze
niach.

Stefan Sękowski
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Kolekcja
Konstantego Branickiego

W dziejach polskiego ko
lekcjonerstwa rodzina Bra- 
nickich zajmuje niepośled
nie miejsce. Wystarczy 
przypomnieć zbiory zamku 
w Montresor, który od bli
sko 150 lat jest ośrodkiem 
polskości we Francji, bib
liotekę i kolekcję artysty
czną w Suchej oraz galerię 
pałacu w Wilanowie, który 
przedstawiciel tego rodu 
odziedziczył w końcu 
ubiegłego wieku. W tym 
kontekście postać hr. Kon
stantego Branickiego łączy 
się przede wszystkim z wi- 1 
zerunkiem podróżnika i 
myśliwego, twórcy war
szawskich zbiorów zoologi
cznych. Nikt dotychczas nie 
zwrócił uwagi na jego 
zamiłowania artystyczne, 
choć Muzeum Narodowe w 
Warszawie posiada wyso
kiej klasy zespół malowideł, 
będących tych zamiłowań 
efektem.
Konstanty Branicki 
(1824—1884) był bratem 
Ksawerego z Montresor i 
Aleksandra z Suchej, wnu
kiem hetmana — marszałka 
Targowicy, panem rozleg
łych dóbr na Ukrainie. 
Mieszkał głównie w Paryżu, 
a od czasu do czasu także w 
Warszawie. Zorganizował i 
sfinansował wiele polskich 
ekspedycji zoologicznych 
do Hiszpanii, na Bliski 
Wschód, do Ameryki i Af
ryki. W niektórych brał 
udział osobiście. Plonem 
tych wypraw były zbiory, 
które z czasem stały się 
podstawą Muzeum Branic- 
kich w Warszawie. Hrabia 
chętnie otaczał się artysta
mi. Portretowali go Tho
mas Couture (1815—1879) 
i Louis Gustave Ricard. 
Był przyjacielem utalento
wanego malarza i kolek
cjonera hr. Andrzeja 

Mniszcha, a również Juliu
sza i Wojciecha Kossaków. 
W zbiorach Archiwum 
Głównego Akt Dawnych w 
Warszawie zachował się 
szkicownik z kilkunastoma 
rysunkami młodszego z 
nich, wykonanymi w czasie 
jego gościny u Branickich 
w Paryżu w latach 
1877—1878.
Kolekcjonowanie obrazów 
było chyba nieco marginal
ne wobec pasji przyrodni

czej Konstantego, jednak z 
pewnością wynikało ze 
szczerego zamiłowania. Hra
bia osobiście dokonywał 
zakupów, głównie na auk
cjach znanych kolekcji. W 
latach sześćdziesiątych brał 
udział w wyprzedaży 
zbiorów J.P. Weyera w Ko
lonii, paryskiej aukcji zbio
rów hr. Pourtales-Gorgier 
oraz licytacji malowideł z 
Nieborowa, które sprzeda
wał we Francji utracjusz ks. 

Zygmunt Radziwiłł. Po
nadto po śmierci brata 
odziedziczył zamek w 
Montresor wraz z całym 
wyposażeniem, w tym tak
że zbiorem obrazów po
chodzących z kolekcji kar
dynała Fescha. Jednakże te, 
które wybrał i kupił sam, 
były umieszczone w dużym 
domu przy rue Penthievre 
22 w Paryżu. W muzeum 
wilanowskim zachował się 
katalog tej galerii, sporzą
dzony w 1882 r. przez Mi
chała Żmigrodzkiego, bib
liotekarza Branickich w 
Suchej.
Katalog obejmuje 40 obra
zów, w tym kilka kopii.
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1. „Droga Krzyżowa" — obraz szkoły 
południowo-niderlandzkiej z XVI w. 
(kupiony na aukcji zbiorów hr. Pourta- 
les-Gorgier jako dzieło Lucasa van 
Leydena)
2. „Śpiący gospodarz" A. Brouwera
3. „Szkoła" A. van Ostade'a
4. „Martwa natura" J.D. de
Heema
5. „Gitarzysta" J. B. Greuze'a

(zb. Muzeum Narodowego 
w Warszawie)

Dobór dzieł — przeważnie 
dawnych mistrzów — 
wskazuje, że hrabia hołdo
wał uznanym kanonom 
estetycznym, lecz także nie 
pozostawał obojętny na ak
tualne mody kolekcjoner

skie. Wyraźnie skłaniał się 
ku twórczości północnoeu- 
ropejskiej. Znajdowały się 
tu kompozycje malarzy, 
których nazwiska od dawna 
były zakorzenione w kultu
rze Europy. Żmigrodzki 
odnotował Rubensa („Ucie
czka do Egiptu”), van Dy- 
cka („Św. Sebastian”?), a 
także trzy obrazy Teniersa: 
„Wiejskiego chirurga” ze 
zbiorów nieborowskich, 
mało znaną „Scenę wróże
nia z ręki” i „Sprzedawcę 
wódki” (obecnie w Mu
zeum Narodowym w War

szawie). Ponadto znajdo
wały się w jego zbiorach 
trzy portrety F. Pourbusa 
mł., pejzaż przypisywany 
A. van der Neerowi oraz 
„Portret dziewczyny” A. 
Cuypa, „Szkoła” A. van 
Ostade’a, „Śpiący gospo
darz” A. Brouwera i 
„Martwa natura” J.D. de 
Heema (cztery ostatnie w 
Muzeum Narodowym w 
Warszawie). Z prac wcześ
niejszych, których wysoka 
ocena na dobre ugruntowa
ła się w latach czterdzie
stych XIX w., posiadał 

Branicki „Scenę u denty
sty” i „Drogę Krzyżową” 
Lucasa van Leydena 
(ostatni w Muzeum Naro
dowym w Warszawie jako 
dzieło szkoły niderlandzkiej 
XVI w.), dwa obrazy przy
pisane L. Cranachowi, 
„Św. Hieronima” Dtirera 
oraz portret F. Cloueta. 
Natomiast dwa inne portre
ty — F.F. Halsa i przypi
sywany Rembrandtowi, 
mogą świadczyć o otwarciu 
Branickiego na najnowsze 
tendencje kolekcjonerskie 
tego czasu. Mniej było w 
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galerii obrazów włoskich. 
Twórczość południową od
powiadającą najbardziej 
tradycyjnym upodobaniom 
reprezentował tylko portret 
męski A. del Sarto i kopia 
„Dawida” Guida Reniego. 
Żmigrodzki wymienił je
szcze „Św. Katarzynę” 
Pinturicchia, „Madonnę” 
G. Belliniego i trzy przed
stawienia „Madonny z 
Dzieciątkiem” — dwa il 
Francii i jedno jakoby B. 
Luiniego (ostatnio przypi
sywane G. Giampietrinowi), 
artystów których efemery
czna popularność nie 
przekroczyła lat 1855— 
1866. W kolekcji znajdował 
się także wizerunek starej 
kobiety Chardina i znany 
obraz J. B. Greuze’a „Gita
rzysta” (Muzeum Na
rodowe w Warszawie) — 
były one zapewne odzwier
ciedleniem mody na malar
stwo francuskie XVIII w., 
którą po okresie zapomnie
nia przyniosła wystawa pa
ryska w 1860 r. Malarstwo 
XIX w. reprezentowały je
dynie trzy klasycyzujące 
płótna M. Graneta i F. Ge
rarda (?) oraz niespodzie
wana w takim zestawieniu 
kompozycja Gericaulta — 
niestety, nie opisana w ka
talogu. Poza tym w skład 
kolekcji wchodziło praw
dopodobnie popiersie hr. 
Konstantego pędzla L.G. Ri- 
carda.
Czy spis Żmigrodzkiego 
objął cały zbiór Konstante
go Branickiego? Odpo
wiedź na to pytanie wyma
ga jeszcze wielu poszuki
wań archiwalnych. Równie 
trudno precyzyjnie przed
stawić dziś dalsze dzieje tej 
galerii. Po śmierci hrabiego 
dom przy rue Penthievre 
został sprzedany, a kolekcja 
przypadła w spadku dwoj
gu jego dzieciom. Kilka 
obrazów zabrała do Kra
kowa Róża, żona prof. S. 
Tarnowskiego. Pozostałe w 

końcu XIX w. umieścił w 
pałacu na Nowym Świecie i 
mieszkaniu przy ul. Smol
nej 8 w Warszawie Ksawe
ry junior, dziedzic Montre- 
sor i Wilanowa. Gdy zmarł 
w 1926 r., malowidła zno
wu podzielono. Część, któ
ra przypadła Adamowi i 
Katarzynie Branickim, po
została w stolicy. Nato
miast część Jadwigi, za
mężnej za S. Reyem, trafiła 
do Przecławia; znajdowały 
się tu m. in.: „Gitarzysta” 
Greuze’a i „Madonna” 
Giampietrina.
W czasie wojny największe 
zniszczenia objęły to, co 
zostało w Warszawie. Poś
ród obrazów zrabowanych 
Branickim przez Niemców 
znalazły się trzy z dawnej 
kolekcji hr. Konstantego — 
portret kobiecy A. Ysen- 
brandta, „Sprzedawca wód
ki” Teniersa i „Wenus z 
Amorem” przypisany Lu
casowi Cranachowi mł. 
Wszystkie z wyjątkiem 
ostatniego zostały zrewin- 
dykowane. Niestety, więk
szość zbioru spłonęła w 
mieszkaniu przy ul. Smol
nej podczas powstania. 
Inaczej potoczyły się losy 
obrazów z Przecławia, któ
re bez uszczerbku przetr
wały okupację. W 1944 r. 
wobec zbliżającego się 
frontu, oddano je na prze
chowanie do pałacu arcybi
skupiego w Krakowie. Jed
nak po aresztowaniach i 
procesach, jakie dotknęły 
rodzinę w latach 
1949—1950, przepadły tak
że one. Kilka z nich odna
lazło się potem w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. 
Do dziś z malowideł, które 
w 1882 r. znajdowały się w 
domu przy rue Penthievre 
22, zachowało się jedynie 
10 obrazów z muzeum war
szawskiego oraz „Czytający 
starzec” Graneta u pani W. 
Reyowej w Paryżu.

Tomasz F. de Rosset

Druga kaplica 
w Padwie

W okresie rozbiorów 
Polski, głównie w XIX 
w., pierwsza kaplica 
Nacji Polskiej w bazyli
ce padewskiej zaczęła 
odgrywać szczególną rolę 
(zob. „Spotkania z Za
bytkami”, nr 7, 1992, s. 
30). Jak ważne było to 
miejsce dla Polaków, 
świadczy nagrobek Ka
roliny z hrabiów Woy- 
nów księżnej Jabłonow
skiej. Zmarła ona w We
necji w 1840 r., ale życzyła 
sobie być pochowana przy 
polskim ołtarzu w Padwie. 
W 1892 r. dla uczczenia 700- 
lecia urodzin św. Antonie
go, podjęto wielką restau
rację bazyliki, połączoną ze 
zmianą jej wystroju z baro
kowego na neogotycki. W 
związku z tym ołtarzowi 
św. Stanisława groziła lik
widacja. Kiedy w 1895 r. 
rozpoczęto odnawianie oś
miu kaplic promienistych 
wokół prezbiterium, o. Jan 
Warchał, polski spowiednik 
przy bazylice, rozpoczął 
starania o przydzielenie 
jednej z nich Polakom. 
Chciał przenieść tam baro
kowy ołtarz św. Stanisława 
z obrazem Malombry oraz 
polskie nagrobki. Zarząd 
bazyliki przeznaczył na ten 
cel kaplicę IV, przylegającą 
od północy do kaplicy Św. 
Relikwii. Była to kaplica 
rodziny Lanzarottich, w 
której znajdował się pier
wszy polski pomnik umie
szczony w tym kościele — 
nagrobek Erazma Kret- 
kowskiego z XVI w. Wa
runkiem przekazania kapli
cy było pokrycie kosztów 
jej urządzenia przez Pola
ków.

Projektantem wystroju tej 
kaplicy, podobnie jak rego- 
tycyzacji całej bazyliki, był 
architekt Camillo Boito, 
przez matkę Józefinę Rado- 
liriską związany z Polską. 
Na podstawie jego opinii 
zarząd bazyliki wybrał wy
konawcę malowideł — Ta
deusza Popiela, malarza ze 
Lwowa, wykształconego 
w Akademii Krakowskiej 
m.in. pod kierunkiem Jana 
Matejki.
Program ideowy, a tym 
samym ikonografię malo
wideł ułożył o. Jan War
chał. Pragnął, aby kaplica 
miała wezwanie św. Stanis
ława i była także w ten spo
sób kontynuacją tradycji 
polskiego ołtarza. W zwią
zku z tym dokonał wybo
ru scen z życia świętego 
oraz wizerunków świętych i 
błogosławionych polskich, 
które miały uzupełnić de
korację.
Pewien wpływ miał też na 
to Tadeusz Popiel, który do 
projektów malowideł dołą
czył opis programu ikono
graficznego, uzasadniając 
swoje przedstawienia histo
rią i tradycją religijno-na- 
rodową Polski. I tak skle
pienie kaplicy jest wyobra
żeniem polskiego nieba, 
gdzie poniżej złotych 
gwiazd na niebieskim tle 
znajdują się herby polskich 
prowincji i miast. Wątek 
Maryjny umieszczony zos
tał w trzech lunetach mię
dzy spływami żeber skle- 
piennych. Namalowane są tu 
dwie grupy aniołów grają
cych i śpiewających hymn 
„Bogurodzica” oraz scena 
przeniesienia wizerunku Mat
ki Boskiej Ostrobramskiej
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przez anioły. Po prawej 
stronie kaplicy ukazana zos
tała adoracja Matki Boskiej 
Częstochowskiej przez a- 
nioły; Matka Boska wyjąt
kowo została tutaj przed
stawiona w pełnej postaci.
W środkowej strefie ścian 
znajdują się dwie sceny z 
życia św. Stanisława, uzu
pełnione przez postacie 
polskich świętych i błogos
ławionych, na lewej ścianie 
przedstawiono scenę wskrze
szenia Piotrowina, po pra
wej stronie scenę modlitwy 
nad poćwiartowanym i cu
downie zrastającym się cia
łem świętego Stanisława, 
którego pilnują orły. Wśród

1. Druga kaplica polska w bazylice 
św. Antoniego w Padwie
2. Malowidła: „Przeniesienie obrazu 
Matki Boskiej Ostrobramskiej przez 
anioły" i „Wskrzeszenie Piotrowina"
3. Malowidło „Modlitwa nad ciałem 
św. Stanisława”

Polski: w XIII w. pod
czas rozbicia dzielnicowego 
i w XIX w. w czasie rozbio
rów. Stawała się ona za 
każdym razem symbolem 
ponownego zjednoczenia 
kraju.
Najniższą partię ścian pok
rywa ornament naśladujący 
okładzinę kamienną. W tej 
części wmurowane są na
grobki przeniesione z pier
wszej kaplicy oraz nowe 
płyty. Tutaj też na ścianie 
naprzeciwko wejścia u- 
mieścił malarz cztery herby 
najhojniejszych fundatorów: 
książąt Radziwiłłów, ksią
żąt Sapiehów, hrabiów 
O’Rourke z Inflant i jeden 
nie zidentyfikowany. Pro
gram ikonograficzny kapli
cy uzupełnia ołtarz i krata. 
Wbrew pierwotnym zamie
rzeniom nie przeniesiono 
barokowego ołtarza św.

postaci pogrążonych w 
adoracji znajduje się za
konnik w habicie francisz
kańskim — jest to naj
pewniej portret o. Jana 
Warchała. Legenda o cudo
wnym zrośnięciu się rozsie
kanego ciała męczennika 
miała szczególne znaczenie 
w dwu okresach dziejów 

Stanisława z pierwszej kap
licy. Wobec tego Camillo 
Boito zaprojektował nowy 
ołtarz, dostosowany swymi 
neogotyckimi formami do 
całego wystroju. Obraz do 
ołtarza, przedstawiający 
św. Stanisława, namalował 
Tadeusz Popiel. Pierwotna 
(z 1900 r.) wysoka krata
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zamykająca wejście do kap
licy także była zaprojekto
wana przez Boita. Ozdo
biona została herbami ziem i 
miast polskich oraz insk
rypcjami „wyciętymi” neo
gotycką majuskułą: PRZED 
TWE OŁTARZE ZANO- 
SIM BŁAGANIE/ŚWIEĆ 
WIEKUIŚCIE NAD 
BRAĆMI ZMARŁYMI/ 
PRZYJMIJ OFIARY SY
NÓW POLSKIEJ ZIE
MI. Zastąpiono ją później 
inną, niższą i skromniej
szą ikonograficznie, którą 
można oglądać do dzisiaj. 
Do nowej kaplicy przenie
siono w 1899 r. sześć na
grobków i tablic z otoczenia 
siedemnastowiecznego oł
tarza św. Stanisława. Na 
ścianie na prawo od wejścia 
umieszczono po bokach 
dwie tablice fundacyjne 
pierwszego ołtarza Nacji 
Polskiej z 1607 r. Wmuro

wano tu także tablicę fun
dacyjną nowej kaplicy św. 
Stanisława, która wymienia 
inicjatora całego przed
sięwzięcia o. Jana Warcha- 
ła oraz twórców wystroju: 
malarza Tadeusza Popiela i 
architekta Camilla Boita. 
Na przeciwległą ścianę 
przeniesiono dwa siedemna
stowieczne epitafia książąt 
Sapiehów i nagrobek księ
żnej Jabłonowskiej.
Na ścianie naprzeciw wejś
cia znajdują się dwa popier
sia z brązu. Prawe z nich 
przedstawia Erazma Kret- 
kowskiego zmarłego w 1558 
r. kasztelana gnieźnieńskie
go. Jest to fragment olb
rzymiego niegdyś nagrob
ka, z którego w tej kaplicy 
pozostało tylko popiersie i 
tablica — kartusz z wyry
tym epitafium pióra Jana 
Kochanowskiego. Lewe po
piersie przedstawia Jana

4. Płyta żołnierzy Drugiego Korpusu z 
1946 r.

(zb. Fototeca Basilica del Santo)

III Sobieskiego (twórca 
Antoni Madeyski).
Oprócz tablicy upamiętnia
jącej konsekrację ołtarza w 
1902 r. przez bpa lubel
skiego Franciszka Jaczew
skiego, jeszcze dwa pomni
ki w kaplicy pochodzą z 
XX w. W 1930 r. o. Franci
szek Pyznar, jeden z kolej
nych polskich spowiedni
ków, ufundował tablicę po
święconą „Cudowi nad 
Wisłą” z 1920 r. i dwóm je
go duchownym bohaterom: 
ks. Ignacemu Skorupce i 
papieżowi Piusowi XI, któ
ry jako ówczesny nuncjusz 
w Polsce nie opuścił War
szawy zagrożonej przez woj
ska radzieckie. W marmu
rową tablicę z inskrypcją

wmontowane są trzy brą
zowe złocone medaliony: z 
mapą Polski po 1920 r., z 
popiersiem papieża na tle 
Katedry i Zamku Królew
skiego w Warszawie oraz z 
portretem ks. Ignacego 
Skorupki. Druga tablica 
została ufundowana przez 
żołnierzy Drugiego Korpusu 
6. Lwowskiej Brygady Pie
choty w 1946 r. w intencji 
szczęśliwego powrotu do 
ojczyzny.
Polskie pielgrzymki przy
bywające do Padwy opro
wadzał do niedawna po ba
zylice o. Filippo Alessand
ro Gallo, wielki przyjaciel 
Polski i Polaków. Odpra
wiał mszę św. po polsku, a 
na zakończenie zwiedzania, 
w drugiej Kaplicy Polskiej 
intonował „Boże coś Pol
skę”.

Dorota Kowalczyk

Spotkanie z książką

Inskrypcje
na polskich grobach

Te książeczki można kupić 
u wydawcy — w Zarządzie 
Ochrony i Konserwacji Ze
społów Pałacowo-Ogrodo- 
wych w Warszawie, ul. 
Szwoleżerów 9, i w niektó
rych warszawskich księgar
niach. Główny tytuł brzmi: 
Inskrypcje grobów polskich w 
Paryżu, a trzy wydane to
my odnoszą się do cmenta
rzy: Montmartre, Saint 
Vincent i Batignolles (wy
dana w 1986 r.), Pere-La- 
chaise (wydana w 1991 r.) 
oraz Montparnasse (wydana 
w 1991 r.). Jest to owoc 
pracy pracowników i ab
solwentów Instytutu His

torycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego w latach 
1984—1990, którzy w cza
sie kolejnych ekspedycji — 
dzięki pomocy różnych in
stytucji i osób, także z 
Francji — spisali wszystkie 
inskrypcje znajdujące się na 
polskich grobach w Paryżu. 
Świadectw pobytu czy 
osiedlania się Polaków w 
tym mieście nie brakuje, ale 
dopiero świat zmarłych z 
XIX i XX w. ukazuje, jak 
było ich wielu. Są to książ
ki, które każdy zbieracz po
loników, każdy turysta i hi
storyk powinien mieć w 
swojej bibliotece. (m)
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Lista Światowego Dziedzictwa

sOzwajcana
Szwajcaria (Helwecja) — mały alpejski 
kraj w sercu Europy, jeden z najwa
żniejszych jej węzłów komunikacyj
nych i siedziba głównych organizacji 
międzynarodowych, starający się za
chować neutralność w konfliktach 
zbrojnych — historię swej państwo
wości liczy od 1291 r. Wtedy to trzy 
górskie kantony: Uri, Schwyz i Unter- 
walden zawarły wieczyste przymierze 
przeciwko Habsburgom, co dało począ
tek Konfederacji Szwajcarskiej. Histo
ria kraju sięga jednak znacznie dalej w 
głąb wieków, były to bowiem tereny le
żące na szlakach wielkich podbojów 
najpierw Imperium Rzymskiego, pó
źniej Karola Wielkiego króla Franków, 
wreszcie cesarzy niemieckich. Z tych 
czasów pozostały trwałe ślady — po
mniki kultury — które wzbogacają 
światowe dziedzictwo.
Szwajcaria podpisała „Konwencję w 
sprawie ochrony dziedzictwa kultural
nego i naturalnego” UNESCO w 1975 
r. i dotychczas trzy obiekty z jej teryto
rium znalazły się na Liście Światowego 
Dziedzictwa.

Berno — Stare Miasto. Berno, będą
ce od 1848 r. siedzibą władz federal
nych Szwajcarii, założone zostało w 
1191 r. przez księcia Bertolda V z dyna
stii Zahringen. Od 1218 r. było wolnym 
miastem Rzeszy, a w 1353 r. przystąpi
ło do Konfederacji Szwajcarskiej i 
wspaniale rozwinęło się w wiekach 
XIV—XVI. Położone na półwyspie 
utworzonym przez pętlę rzeki Aare, po
łączone licznymi mostami z drugim jej 
brzegiem, przybrzeżnymi dzielnicami i 
zalesionymi wzgórzami, doskonale za
chowało malowniczy charakter starych 
ulic, zabudowę mieszkalną z wysokimi, 
ceramicznymi dachami, z wieżyczkami, 
fantazyjnymi wykuszami i arkadowymi 
podcieniami, a także budowle monu
mentalne. Główna arteria i oś urbani
styczna założenia historycznego ośrod
ka, długości 1300 m, biegnie od mostu 
Nydegg na końcu półwyspu przez Ge- 
rechtigkeitsgasse i Kramgasse, zam
kniętą Wieżą Zegarową, stanowiącą 
bramę miasta do 1250 r., dalej Markt- 

gasse dochodzącą do Wieży Więzień 
(Kafigturm) — bramy miasta w latach 
1250—1350 i za nią Spitalgasse do ba
rokowego kościoła Św. Ducha 
(1726—1729). Równolegle do głównej 
osi przebiegają inne ulice Starego Mia
sta, mające ten sam charakter podcie
niowej zabudowy. Jedenaście fontann 
wzniesionych około 1545 r. zdobi 
główne ulice miasta, wśród nich fon
tanna Zahringen na Kramgasse z figurą 
niedźwiedzia w zbroi trzymającego fla
gę założycielskiej dynastii w łapie (nie
dźwiedź jest elementem herbu miasta 
Berna), fontanny Samsona, Sprawied
liwości i inne. Wieża Zegarowa (Zeit- 
glocken), najstarsza z bram miasta, po
chodzi z XII w., a obecna jej forma z 
XV—XVII w., natomiast zegar z ru
chomymi figurkami wprawianymi w 
ruch na cztery minuty przed każdą peł
ną godziną — z 1530 r. Ratusz, wznie
siony w XV w. (1406—1416) i wielok
rotnie restaurowany, stanowi siedzibę 
władz miejskich i kantonalnych. Nad 
Starym Miastem góruje wieża katedry 
Św. Wincentego (Munster), wznoszo
nej od 1421 r. w stylu późnego gotyku 
do końca XVI w. i restaurowanej w la
tach 1850—1893 (wieża stanowi naj
nowszą część budowli). Na uwagę za
sługują: kamienne rzeźby z końca XV 
w., szczególnie w portalu głównym, 
którego tympanon, bogato polichro
mowany, wypełnia scena Sądu Ostate
cznego (1495); piękne sklepienie o 
zwornikach zdobionych herbami; wi
traże chóru z lat 1441—1450 i cenne 
stalle renesansowe (1523). Z tarasów 
katedry, pałacu federalnego (1896— 
—1902) i innych budowli roztacza się 
wspaniała panorama doliny rzeki Aare i 
Alp Berneńskich.

Miistair — klasztor benedyktynek 
Św. Jana. Według miejscowej tradycji

1. Rozmieszczenie obiektów wpisa
nych na Listę Światowego Dziedzictwa 
na terenie Szwajcarii
2. Berno, widok z wieży katedry na 
Junkerngasse w kierunku mostu Ny
degg

1

fundacja klasztoru Św. Jana jest dzie
łem Karola Wielkiego, cesarza Fran
ków, którego statua pochodząca z XII 
w. znajduje się w prezbiterium kościo
ła. Założony około 800 r. męski kon
went benedyktynów już w XII w. stal 
się klasztorem żeńskim. W 1200-letniej 
historii klasztoru wyróżnia się cztery 
okresy szczytowych osiągnięć kultural
no-artystycznych: wczesnośredniowie
czny okres karoliński, późnośrednio
wieczny, przypadający na wieki XI— 
—XIII, późny gotyk — około 1500 i 

okres baroku - XVII-XVIII w. Z 
tych okresów zachowały się w Miistair 
znaczące świadectwa sztuki budowla
nej, plastyki i malarstwa. Po stronie 
wschodniej otoczonego murem założe
nia klasztornego dominuje kościół z ok
resu Karolingów, którego wnętrze z ab
sydami zdobią bezcenne freski z pier
wszej ćwierci IX w. ze scenami z życia 
Chrystusa, Apostołów i patrona kościo
ła św. Jana Chrzciciela (żebrowe skle
pienie gotyckie pochodzi z 1492 r.). 
Obok kościoła wznosi się potężna
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dzwonnica, przy bramie w ogrodzeniu 
dwukondygnacyjna kaplica Św. Krzyża 
z XI w., a po stronie północnej masyw
na, kwadratowa wieża z krenelażem 
zwana „Plantaturm” z około 1500 r. Do 
kompleksu wschodniego należą dwa 
dziedzińce, wokół których grupują się 
zabudowania mieszkalne konwentu po
chodzące z XI w. i późniejszych okre
sów aż do XVIII w; wśród nich dawna 
rezydencja biskupia z salą Norberta i 
kaplicą ŚŚ. Ulricha i Mikołaja, ozdo

bioną romańskimi stiukami (XI w.). W 
kierunku zachodnim rozciąga się pod
wórze gospodarcze otoczone budyn
kami z XVI i XVIII w.; wjazdowe wie
że bramne zwieńczone blankami po
chodzą z około 1500 r. Mustair jest 
znakomitym przykładem rozwiniętego 
przestrzennie w późnym średniowieczu 
wiejskiego założenia klasztornego.

St. Gallen — opactwo benedyktyń
skie. Założone w 612 r. przez irlandz

kiego mnicha Gallusa skromne drew
niane oratorium z celami dla zakonni
ków, zastąpione w pierwszej połowie 
VIII w. przez opata Otmara kamien
nym kościołem i klasztorem z regułą 
św. Benedykta, rozwinęło się wkrótce w 
słynny w całej średniowiecznej Europie 
ośrodek szkolnictwa, nauki i kultury 
chrześcijańskiej. Dla planowanej w IX 
w. rozbudowy opactwa przysłano z 
klasztoru w Reichenau plan-wzór no
wego założenia, który zachował się od

3. Berno, widok na Wieżę Zegarową
4. Zegar z 1530 r. z karuzelą figurek
5. Fontanna Zahringen na Kramgas- 
se
6. Ratusz
7. Widok ogólny katedry od strony 
rzeki Aare
8. Portal główny katedry ze sceną 
Sądu Ostatecznego w tympanonie

(zdjęcia: 2—8 — Marian Szczęśniak) 
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czasów karolińskich i stanowi najcen
niejszy dokument w zbiorach biblioteki 
St. Gallen. W XVI w., w okresie Re
formacji opactwo uległo zniszczeniu i 
popadło w ruinę. Obecna katedra z 
pełnym przepychu wystrojem wnętrza i 
zespól klasztorny pochodzą z XVIII w. 
i są wspaniałym przykładem monu
mentalnego baroku w Szwajcarii. Pro
jekty nowego, barokowego kompleksu 
klasztornego wykonywane były przez 
różnych architektów (główny projekt 
wykonał Giovanni Gaspare Bagnato w 
1750 r.) i realizowane w kilku etapach. 
W zespole dominuje bryła kościoła z 
potężną rotundą w połowie długości 
budynku (bud. Peter Thumb, 
1755—1757) i dwuwieżową fasadą od 
wschodu (bud. Jakub Michael Beer i 
rzeźbiarz Josef Anton Feuchtmayer, 
1766); od południa przylegają do koś
cioła otaczające dziedziniec krużgan
kowy budynki klasztoru z biblioteką, a 
do nich po stronie wschodniej dotyka 
boczne skrzydło następnego komple
ksu zabudowań otaczających rozległy 
Plac Klasztorny otwarty ku miastu. 
Główny korpus — to nowy pałac Opa
tów (1767—1769). Wnętrze katedry 
uderza bogactwem przestrzennego 
ukształtowania architektury, figuralnej 
dekoracji malarskiej (Josef Wannenma- 
cher), pokrywającej cale sklepienie ko
lebkowe i wnętrza kopuły głównej i bo
cznych, rokokowych stiuków na gur
tach, żaglach sklepiennych i kapitelach 
pilastrów (bracia Gigi), a także ołtarzy, 
ambony, konfensjonałów, prospektów 
organowych, a szczególnie stali, będą
cych mistrzowskim dziełem J.A. 
Feuchtmayera (1763—1770). Całością 
prac nad artystycznym wposażeniem 
kościoła kierował w latach 1757—1760 
rzeźbiarz Chrystian Wenzinger z Fry
burga Bryzgowijskiego. Po kasacie za
konu w 1805 r. kościół opacki stał się 
głównym kościołem katolickim kanto
nu St. Gallen (później podniesiony do 
rangi katedry), a w zabudowaniach 
klasztornych pozostała słynna bibliote
ka i uzyskały siedzibę: rząd kantonalny, 
biskupstwo i szkoły.

Barbara Lenard

W tekście wykorzystano m.in.: K. Bae
deker, La Suisse, Paris 1913; M. Senn- 
hauser i inni, Das Benediktinerinnenklo- 
ster St. Johann in Mustair, Berno 1986; 
J. Griinenfelder, A. Knoepfli, Kathed- 
rale St. Gallen, Berno 1987; B. Ander
ses, Der Stiftbezirk St. Gallen, St. Gal
len, 1987.

Ośrodek Dokumentacji
Zabytków (1962-1992)

Tym razem trzydziestą już 
rocznicę utworzenia Ośrodka 
Dokumentacji Zabytków w 
Warszawie traktujemy infor
macyjnie. Jest to po prostu 
konieczność — w ostatnich 
latach ODZ tak bardzo roz
winą) swoją działalność m.in. 
przez powołanie oddziałów, 
że niezbędne jest uporząd
kowanie wiadomości na ten 
temat. Przyda się to Czytelni
kom i wszystkim miłośnikom 
zabytków, często błądzącym 
w poszukiwaniu właściwych 
informacji.
ODZ ma swoją siedzibę w 
Warszawie w Al. Ujazdow
skich 6 (00-461 Warszawa, 
tel./fax 21-25-73, centrala 
628-50-08(09). Pod tym ad
resem mieszczą się: dyrek
cja, księgowość oraz działy: 
architektury i urbanistyki, ar
cheologii, informacji i technik 
komputerowych, a także ze
spół dokumentacji archiwal
nej. Przy ul. Brzozowej 35 
(00-258 Warszawa) znajduje 
się dział zabytków rucho
mych (tel. 31-14-91) i biblio
teka (tel. 31 -33-77). Budynek 
przy ul. Mazowieckiej 11 (00- 
052 Warszawa) mieści dwa 
działy: wydawnictw z redak
cją kwartalnika „Ochrona 
Zabytków" i kolportażem 
wszystkich publikacji ODZ 
(tel. 27-00-38, 26-93-57) 
oraz muzealnictwa z redak
cjami rocznika „Muzealnict
wo” i biuletynu „Zdarzenia 
Muzealne" (tel. 26-73-77). 
Dane dotyczące „Spotkań z 
Zabytkami” zamieszczamy w 
stopce redakcyjnej. Niedaw
no utworzony Zespół Badań 
Regionu Mazowsza znajduje 
się przy ul. Puławskiej 113a 
(02-595 Warszawa, tel. 43- 
15-86).
Podstawowe zbiory ODZ uło
żone są w następujący spo
sób Centralna Ewidencja 
Zabytków obejmuje: odpisy 
decyzji o wpisaniu dóbr kultu
ry do rejestru zabytków, do
kumentację ewidencyjną (za
bytków architektury, budow
nictwa, miast, zabytków ru
chomych, stanowisk archeo

logicznych, muzealnictwa). 
W zbiorach studiów na- 
ukowo-historycznych znaj- 
dziemy: architekturę, urbani
stykę i monografie miast, zaś 
w zbiorach archiwalnych na
ukowe materiały po wybit
nych specjalistach, mikrofil
my, negatywy fotograficzne 
rysunków architektonicznych 
ze zbiorów muzeów, bibliotek 
i archiwów oraz inne unika
towe zbiory, np. szklanych 
klisz z początku XX w. czy

pocztówek. Istnieje jeszcze 
zbiór inwentaryzacji po
miarowych obejmujący za
bytki architektury i plany 
miast Zbiór dokumentacji 
odzwierciedlającej przebieg 
prac konserwatorskich zde
ponowany jest w wojewódz
kich oddziałach Państwowej 
Służby Konserwatorskiej. Zbio
ry fotograficzne — to ne
gatywy i pozytywy archiwal
ne i współczesne, lotnicze 
zdjęcia miast, mikrofilmy zbio
rów muzealnych. Wydzielony 
jest także zbiór map od koń
ca XIX w. do 1945 r. (polskie i 
niemieckie). Jednym z nieli
cznych w Polsce jest księ
gozbiór z dziedziny historii 
sztuki, konserwacji zabytków 
i muzealnictwa — ponad 20 

tysięcy woluminów razem ze 
starodrukami.
Oddziałami ODZ są Regio
nalne Ośrodki Studiów i 
Ochrony Środowiska Kul
turowego. Ich zadaniem jest 
m.in. zbieranie informacji o 
zabytkach, gromadzenie do
kumentacji i zbiorów oraz 
danych o przemianach śro
dowiska kulturowego zwią
zanego z danym regionem 
historycznym kraju. Ośrodki 
Regionalne znajdują się w 
następujących miastach: 15- 
840 Białystok, ul. Narewska 
2a; 80-822 Gdańsk, ul. Św. 
Trójcy 5/7, tel. 31-75-22, 31- 
77-12; 25-009 Kielce, ul.

29, tel. 21-26-43; 20-610 
Lublin, ul. T. Zana 38c, tel. 
55-90-57; 90-361 Łódź, ul. 
Piotrkowska 252/254, tel. 
36-21-73; 60-178 Poznań, 
ul. Ścinawska 10, tel. 67-22- 
13; 35-064 Rzeszów, ul. 
Mickiewicza 5, tel. 391-67; 
70-510 Szczecin, Zamek 
Książąt Pomorskich, ul. Kor
sarzy 2; 87-100 Toruń, ul. 
Rabiańska 21, tel. 257-29; 
50-111 Wrocław, ul. Jatki 
1 /2, tel. 44-19-02, zaś w Ka
towicach znajduje się 
współpracujące z ODZ Cen
trum Górnośląskie Wojewody 
Katowickiego.

Oto obecna siedziba ODZ zlokalizowana na terenie historycznego założenia 
obronnego Jazdów, w pobliżu Zamku Ujazdowskiego. W tym roku mija 730 lat 
od pierwszej wzmianki pisanej na temat jazdowskiego grodu książąt mazowiec
kich (zob. artykuł na s. 6). W związku z umieszczeniem szpitala wojskowego na 
Zamku Ujazdowskim, w XIX w. wybudowano tu pawilony w tzw. stylu wiktoriań
skim, z czerwonej cegły. Zachowały się dwa z nich: jeden zajmuje Główna Bib
lioteka Lekarska, drugi, bliżej ul. Agrykoli właśnie ODZ.

(fot. Jacek Marczuk)

Zamkowa 5, tel. 569-16; 30-
960 Kraków, ul. Smoleńsk 
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150 lat zachodniej kolei
Powstanie kolei na świecie datu
je się umownie od 27 września 
1825 r.
Na zachodnich terenach Polski 
na początku XIX w. duże zapo
trzebowanie na nowoczesne 
środki transportowe wykazywał 
Górny i Dolny Śląsk oraz aglo
meracje handlowo-przemysłowe 
we Wrocławiu, Poznaniu i Szcze
cinie. Inicjatorami budowy kolei 
byli tu przemysłowcy i kupcy 
wrocławscy. Współdziałając z 
ówczesnym rządem pruskim 
ustalili układ sieci kolejowej pod 
kątem potrzeb gospodarczych i 
międzynarodowych. Realizato
rami budowy pierwszych linii ko
lejowych były prywatne towarzy
stwa i spółki akcyjne: Towarzy
stwo Kolei Górnośląskiej (zato- 

Pierwszy odcinek Kolei Górno
śląskiej z Wrocławia do Oławy 
został oddany do eksploatacji 22 
maja 1842 r„ a więc 150 lat te
mu.
Kolej Wrocławsko-Świdnicko- 
-Świebodzka połączyła Wrocław z 
regionem przemysłowo-handlo
wym w Świebodzicach i Świdni
cy oraz z niecką węglową w 
Wałbrzychu, a następnie ze 
Szczecinem przez Rudnę Gwiz- 
danów i Rzepin. Pierwszy odci
nek z Wrocławia do Świebodzic 
oddany został 29 października 
1843 r.
Kolej Marchijsko-Dolnośląska 
połączyła Wrocław z Węglińcem, 
skąd w kierunku północnym od
gałęziała się do Berlina przez 
Frankfurt nad Odrą, a w kierunku

zone w 1841 r), Towarzystwo 
Kolei Wrocławsko-Świdnicko- 
-Świebodzkiej (założone w 1841 r.) 
i Towarzystwo Kolei Marchijsko- 
Dolnośląskiej (założone w 1843 
r.). Zainicjowały one budowę po
łączeń Wrocławia z Górnym Ślą
skiem, austriacką koleją zwaną 
„Północną Koleją Cesarza Fer
dynanda”, Poznaniem, Berlinem, 
Szczecinem i Dreznem. Stąd też 
pierwsze linie kolejowe brały 
swój początek we Wrocławiu i 
rozchodziły się we wszystkich 
kierunkach.
Kolej Górnośląska połączyła 
Wrocław z Górnym Śląskiem tra
są przez Oławę, Opole, Gliwice 
oraz „Północną Koleją Cesarza 
Ferdynanda”, odgałęziając się 
od Kędzierzyna w kierunku po
łudniowym, następnie z Między
lesiem przez Kamieniec Ząbko
wicki, a stąd przez Nysę do Kę
dzierzyna; w kierunku północnym 
biegła do Poznania przez Rawicz. 

południowo-zachodnim przez 
Zgorzelec do Drezna. Jej pier
wszy odcinek z Wrocławia do 
Legnicy przekazano 18 paź
dziernika 1844 r.

1. Powstanie i kierunki rozwoju pier
wszych kolei na polskich Ziemiach 
Zachodnich w XIX w.: 1 — pierwszy 
odcinek Kolei Wrocław-Oława od
dany do eksploatacji 22 maja 1842 r„ 
2 — Kolej Górnośląska, 3 — Kolej 
Świdnicko-Świebodzka, 4 — Kolej 
Marchijsko-Dolnośląska
2. Wyjazd pierwszego pociągu z 
Wrocławia do Oławy 22 maja 1842 r.
3. Dworzec Osobowy we Wrocławiu 
w 1857 r.
4. Wagon osobowy Kolei Wrocław- 
sko-Świebodzkiej w 1843 r.
5. Rusza pociąg „retro" 22 maja 1992 r.
6. Parowóz przemysłowy z okresu 
międzywojennego na wystawie loko
motyw
7. Modele pierwszych parowozów w 
Europie na wystawie na stacji Wroc
ław Świebodzki

(reprod. i zdjęcia: Jerzy Szeliga)
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Pod koniec XIX w. rząd pruski 
wziął koleje prywatne pod zarząd 
państwowy, a następnie przejął 
je na własność, ograniczając 
prywatne towarzystwa do budo
wy kolei wąskotorowych. Zbu
dowane do tego czasu linie stwo
rzyły podstawowy szkielet sieci 
kolejowej na tym terenie; była 
ona rozbudowywana do wybu
chu drugiej wojny pod kątem do
stosowania do potrzeb gospo
darczych i międzynarodowych. 
W czasie wojny nastąpiło totalne 
zniszczenie technicznej infra
struktury kolejowej na ziemiach 
zachodnich, szczególnie zaś w 
węzłach wrocławskim i szcze
cińskim. Powojenna odbudowa, 
rozbudowa i modernizacja sieci 
przyniosła m in. nową stację por
tową w Świnoujściu, unowo
cześnienie stacji portowej 
Szczecin i Kołobrzeg, stacji roz
rządowej Wrocław-Brochów i 
stacji Wrocław Główny Osobowa 
oraz wielu stacji węzłowych. 
Zelektryfikowano podstawowe 
ciągi liniowe z Górnego Śląska 
do portów w Szczecinie i Świ
noujściu przez Wrocław—Po
znań—Krzyż i przez Wrocław— 
Rzepin, zelektryfikowano linię 
Poznań—Kunowice oraz linie ko
lejowe w południowych rejonach 
Dolnego Śląska. Pojawiło się wie
le mostów, wiaduktów, budyn
ków stacyjnych, lokomotywowni 
dla trakcji elektrycznej i spalino
wej wraz z zapleczem napra
wczym. Linie o dużym ruchu po
ciągów wyposażono w blokadę 
samoczynną i urządzenia do 
samoczynnego hamowania po
ciągów.
W maju 1992 r. odbyła się we 
Wrocławiu międzynarodowa uro
czystość 150-lecia powstania 
pierwszej kolei na ziemiach za
chodnich, na odcinku Wroc
ław—Oława. Patronat nad tym 
jubileuszem sprawowała Dyrek
cja Generalna PKP, organizato
rami i wykonawcami byli; Dolno
śląska DOKP we Wrocławiu i 
Muzeum Kolejnictwa w Warsza
wie. W ramach uroczystości 
przewidziano przejazd z Wrocła
wia do Oławy specjalnym pocią
giem „retro”, składającym się z 
lokomotywy parowej i history
cznych wagonów. Główne uro
czystości odbywały się na stacji 
Wrocław Świebodzki. Tam, 
przed specjalnie przygotowaną 
dla widzów trybuną, odbyła się 
parada dziesięciu parowozów 
różnych typów, pięciu lokomotyw 
spalinowych i pięciu elektry
cznych polskiej produkcji. Na 
wystawach zaprezentowano hi
storyczne parowozy i nowoczes
ne składy pociągów oraz w od
dzielnym pomieszczeniu poka
zano wystawę prezentującą dzie
je kolei na ziemiach zachodnich.

Alojzy Karpiński

Kaplica w Laskach
Jedną z pierwszych budowli 
tworzącego się w 1922 r. Za
kładu dla Niewidomych w 
podwarszawskich Laskach 
była drewniana kaplica. Jej 
budowę powierzono Toma
szowi Sotomskiemu, cieśli ze 
wsi Laski. Cieśla postawił 
rusztowanie z belek, lecz nie 
powiązał ich klamrami i du
mny ze swego dzieła szedł 
przez wieś wołając do ludzi: 
„Słuchajta! Nie idżta do koś
cioła do Warszawy, bo w Za
kładzie jest Bóg!” (Laski na
leżały wówczas do parafii w

zabytek kultury. Pierwotnie jej 
dach kryty był gontem, zaś 
ściany wewnętrzne — boaze
rią. Posadzka kaplicy była 
ceglana, gdyż Zakładu nie 
było stać na położenie pod
łogi z desek. Brakowało też 
ławek, dopiero z czasem wy
konano je z grubych bali 
sosnowych, lecz bez oparć i 
podnóżków, które ufundował 
w latach 1937-1938 ks. Jan 
Mauersberger, w czasie woj
ny pełniący obowiązki prze
wodniczącego konspiracyj
nego Związku Harcerstwa

Wawrzyszewie). Tymczasem 
w nocy zerwała się potężna 
wichura i poprzewracała 
rusztowania. Sotomski został 
zwolniony z pracy, głęboko 
tym dotknięty znowu poszedł 
do wsi, ale tym razem wyk
rzykiwał: „Ludzie! Nie idżta do 
Zakładu, bo tam nie ma Bo
ga"-
Budowę kaplicy na nowych 
filarach zaprojektował archi
tekt Łukasz Wolski, autor in
nych budowli na terenie Za
kładu (dom Św. Stanisława 
dla dziewcząt niewidomych, 
dom Św. Teresy dla chłop
ców niewidomych, hotelik 
zakładowy), a w Warszawie 
— kościoła Św. Stanisława 
Kostki na Żoliborzu (1930- 
1939). Kaplica została ukoń
czona w grudniu 1924 r. i już 
na Boże Narodzenie odbywa
ły się w niej nabożeństwa. 
Dzisiaj kaplicę Matki Boskiej 
Anielskiej w Laskach uważa 
się za najbardziej udane dzie
ło Łukasza Wolskiego i za 

Polskiego, naczelny kapelan 
Szarych Szeregów.
Ksiądz Władysław Korniło- 
wicz, duchowy opiekun La
sek, wrażliwy na sprawy litu
rgii, nie pozwalał umieszczać 
przy ścianach ani w prezbite
rium obrazów lub rzeźb — 
spojrzenie miało koncentro
wać się wyłącznie na taber
nakulum. Nad nim zawieszo
no krzyż dłuta rzeźbiarki Zofii 
Trzcińskiej-Kamińskiej. Po 
prawej stronie ołtarza, pa
trząc od wejścia, stała przez 
długie lata rzeźba wykonana 
przez siostrę Katarzynę Soko
łowską, przedstawiająca sie
dzącą Matkę Bożą z Dzie
ciątkiem o rozkrzyżowanych 
ramionach, stojącym na Jej 
kolanach.
Po uchwałach Soboru Waty
kańskiego II o liturgii, dawny 
ołtarz zastąpiono innym, zbu
dowanym z bardzo grubej 
płyty opartej w środku na 
pniu rozłożystej lipy; umożli
wia on odprawianie mszy św. 
twarzą do wiernych. W 
ściance z prawej strony ołta

rza znajduje się okienko pro
wadzące do pokoju, w którym 
40 lat życia spędziła Róża 
Czacka — Matka Elżbieta 
Zgromadzenia Sióstr Fran
ciszkanek Służebnic Krzyża, 
powstałego dla niewidomych 
za jej przyczyną, pełniąca 
także funkcję prezesa Towa
rzystwa Opieki nad Ocie
mniałymi w Laskach; uchy
liwszy okienko mogła uczest
niczyć w nabożeństwach.
W kaplicy znajdują się drew
niane tablice: jedna ku czci 
pierwszego proboszcza w 
Izabelinie, który na początku 
lat pięćdziesiątych został też 
proboszczem parafii w La
skach — ks. Aleksandra Fe
dorowicza, druga upamiętnia 
walki 14. pułku Ułanów Jaz- 
łowieckich we wrześniu 1939 
r. Przed wejściem do kaplicy 
znajduje się tablica z nazwi
skami poległych w walce o 
Laski oficerów i żołnierzy z 
Brygady Wielkopolskiej. Obok 
tablicy wisi hełm jakiego 
używała wtedy kawaleria 
oraz lanca z proporczykiem 
7. pułku Strzelców Konnych. 
Po drugiej stronie drzwi, na 
zewnątrz umieszczono tabli
cę ku pamięci 9. pułku Uła
nów Małopolskich z Trem
bowli. Na murku, okalającym 
dziedziniec kaplicy, naprze
ciw wejścia, podobną tablicę 
umieścił 15. pułk Ułanów Po
znańskich, których wielu po
legło w Puszczy Kampino
skiej i na jej przedpolach. 
Pułkownik Józef Krzyczkow- 
ski „Szymon”, dowódca Gru
py Kampinos Okręgu War
szawskiego AK, spowodował 
wmurowanie obok niej tabli
cy upamiętniającej dzieje i 
zasługi szpitala wojennego w 
laskowskim Zakładzie.
We wnętrzu kaplicy, której 
sufit wsparty jest na nie ko
rowanych słupach sosno
wych, na uwagę zasługuje 
konfesjonał zbudowany przez 
młodego ucznia stolarskiego 
Jana Szkolnika. Nie dowie
rzano mu, że potrafi sam za
projektować tę dość skomp
likowaną formę, musiał przy
nieść rysunek, który poddano 
ocenie fachowców.
Wielu wybitnych ludzi odwie
dzało kaplicę w Laskach, wie
lu gości z kraju i zagranicy 
lubiło się w niej modlić, po
dziwiało jej prostotę i estety
kę.

Michał Żółtowski
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riRMH PRHwnTHn
01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, lei. 3917S2, konlo: PKO VIII O/W-wa nr 1580-77578-136

prowadzi prenumeratę następujących czasopism:

44. Wieś i Rolnictwo
45. Parki Narodowe
46. Puszcza Kampinoska
47. Ochrona Zabytków
48. Biuletyn Historii Sztuki
49. Muzyka
50. Pamiętnik Teatralny
51. Polska Sztuka Ludowa

- 40 000 zł
- 18 000 zt
- 20 000 zt
- 20 000 zł
- 50 000 zł
- 24 000 zł
- 40 000 zł

- 16 000 zł
52. Edukacja — Studia, Badania, Innowacje

— 54 000 zł

I. TYGODNIKI (koszt kwartalny — 13 numerów)
1. Pentliczek — 91 000 zł

II. DWUTYGODNIKI (koszt kwartalny — 6 numerów)
2. Miś — 25 500 zł
3. Świerszczyk — 33 000 zł
4. Magazyn SOS — Jak żyć bezpiecznie

— 33 000 zł

III. MIESIĘCZNIKI (koszt kwartalny — 3 numery)
5. Spotkania z Zabytkami — 36 000 zł
6. Poznaj swój kraj — 45 000 zł
7. Magazyn Historyczny Mówią Wieki — 45 000 zł
8. Młody Technik — 59 400 zł
9. Płomyczek — 22 500 zł

10. Zygzak — pismo PCK dla młodych — 24 000 zł
11.10/20  — Magazyn Nastolatków — 43 200 zł
12. Warszawa — 30 000 zł
13. Problemy — 36 000 zł
14. Nauka i Przyszłość — 13 500 zł
15. Nieznany Świat — 27 000 zł
16. Medicus — 30 000 zł
17. Klinika — 30 000 zł
18. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej

- 60 000 zł
19. Echa Leśne — 15 000 zł
20. Gazeta Kupiecka — 30 000 zł
21. Va Banque — 15 000 zł
22. Gradient — Kufer Matematyków — 18 000 zł
23. Nowa Szkoła — 54 000 zł
24. Życie Szkoły — 42 000 zł
25. Polonistyka — 42 000 zł
26. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

— 54 000 zł
27. Szkoła Zawodowa — 60 000 zł
28. Wychowanie w Przedszkolu — 33 000 zł

IV. DWUMIESIĘCZNIKI (koszt półroczny — 3 numery)
29. Companion — 45 000 zł
30. Matematyka — 36 000 zł
31. Wiadomości Historyczne — 45 000 zł
32. Biologia w Szkole — 42 000 zł
33. Fizyka w Szkole — 42 000 zł
34. Geografia w Szkole — 42 000 zł
35. Języki Obce w Szkole — 54 000 zł
36. Chemia w Szkole — 54 000 zł
37. Plastyka i Wychowanie — 60 000 zł
38. Wychowanie Techniczne w Szkole — 45 000 zł
39. Wychowanie Muzyczne w Szkole — 48 000 zł
40. Przysposobienie Obronne w Szkole — 54 000 zł
41. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne — 54 000 zł
42. Psychologia Wychowawcza — 54 000 zł

V. KWARTALNIKI (koszt półroczny — 3 numery)
43. Urologia Polska — 60 000 zł 

Wpłaty przyjmowane są w każdym terminie na konto 
Firmy AMOS: PKO VIII O/W-wa nr 1 586-77578-136.
Na blankiecie bankowym wpłaty koniecznie należy po
dać tytuł i okres zamawianej prenumeraty. W wypadku 
zamówień na okres dłuższy niż podany w wykazie, w ra
zie podwyżki cen czasopism — zamawiający zobowią
zany jest do dokonania dopłaty wyrównującej wzrost 
cen.
Prenumerata zagraniczna jest o 100% droższa.
UWAGA! Prenumeratorzy zamawiający co najmniej 10 
egzemplarzy każdego tytułu otrzymują gratisowo 1 eg
zemplarz czasopisma.

Tanie, rzetelne reklamy 
w „Spotkaniach z Zabytkami”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Ma
zowiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem. Po 
przyjęciu zamówienia przez redakcję należy 
wpłacić odpowiednią sumę na konto: Firma AMOS, 
01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, PKO VIII 
O/Warszawa, nr 1586-77578-136. Ceny: 
I. Ogłoszenia—reklamy:
— cała kolumna wewnętrzna
— 1/2 kolumny wewnętrznej
— 1/4 kolumny wewnętrznej
— 1/8 kolumny wewnętrznej
— 1/16 kolumny wewnętrznej

— 5 000 000 zł
— 2 500 000 zł
— 1 250 000 zł
— 625 000 zł
— 312 000 zł

— cała kolumna zewnętrzna (okładka — s. IV)
— 7 500 000 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka — s. I) — 
reklamy mieszczącej się w profilu pisma

— 15 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej 
(w wypadku reklamy kolorowej — zwyżka o 50%)

II. Ogłoszenia drobne:
— 1 słowo — 2000 zł
— 1 słowo w ramce — 3000 zł
— dla konserwatorów zabytków, społecznych 
opiekunów, muzeów
— 1500 zł za 1 słowo
— 2500 zł za 1 słowo w ramce
III. Teksty reklamowe w formie artykułów infor- 
macyjno-publicystycznych, wywiadów, reportaży
— ceny od 3 do 10 min zł (według indywidualne
go uzgodnienia). W ceny ogłoszeń wkalkulowane 
są prace redakcyjne, techniczne i opracowania 
graficzne zleceniodawców.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG!
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IIDAIMIIB
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 uwzględnienione 

ulgi celne

Salon Samochodowy

„Wyścigi”
ul. Puławska 266

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

tel. 24-01-48 
0—^ 43-14-41
X+X 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), QI- 
506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, PKO VIII O/Warszawa, 
nr 1586-77578-136 (z dopiskiem „Spotkania z Zabyt
kami” i podaniem, których numerów dotyczy wpła
ta). Dla prenumeratorów zamawiających minimum 10 
egz. — jeden dodatkowy egzemplarz pisma. Prenume
rata zagraniczna jest o 100% droższa. UWAGA: Firma 
AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za dostawę. 
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem te
lefonu: 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, piątki w godz. 9.00—14.00 (tel. 26- 
93-57) oraz w Firmie AMOS (01-506 Warszawa, ul. 
Szenwalda 1, tel. 39-17-52).
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą również 
muzea:
BOCHNIA: im. prof. St. Fischera, Rynek 20 
BRZEG: Piastów Śląskich, pi. Zamkowy 1, Zamek 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANOWIEC: Rolnictwa im. ks. J.K. Kluka, ul.

Pałacowa 5
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CIESZYN: ul. T. Regera 6
CHEŁM: Okręgowe, ul. Lubelska 57 
CHORZÓW: pi. Powstańców 25
CZĘSTOCHÓWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Ko

pernika 4
FROMBORK: Mikołaja Kopernika, ul. Katedralna 8 
GNIEZNO: Początków Państwa Polskiego, ul. Ko- 

strzewskiego 1
GORZÓW WLKP.: Okręgowe, ul. Warszawska 35 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
KOZŁÓWKA: Pałac
KÓRNIK: Biblioteka PAN, ul. Zamkowa 10
KRAKÓW: Etnograficzne im. S. Udzieli, ul.Wolnica 1, 

Ratusz
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 

Historii Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
MŁAWA: Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. 3 Maja 5 
MYSŁOWICE: Pożarnictwa, ul. Stadionowa 
NIEBORÓW: Pałac
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (filie w 

Szczawnicy i Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OLEŚNICA: pl. Zamkowy 1
OSTROWIEC ŚW.: Hisłoryczno-Archeologiczne, ul. 

Świętokrzyska 37 i filia w Krze
mionkach Opatowskich

OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19
POZNAŃ: Narodowe, ul. Marcinkowskiego 9 
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czac

kiego 3
PUŁAWY: Regionalne Oświaty, ul. Włostowicka 27 
RADOM: Wsi Radomskiej, ul. Szydłowiecka 30 
SZCZECIN: Narodowe, ul Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚW. KRZYŻ: Świętokrzyskiego Parku Narodowego 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WARSZAWA: Gazowni Warszawskiej, ul. Kasprzaka 25 

Łowiectwa i Jeździectwa, ul. Szwole
żerów 9
Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Freta 16 
Państwowe Etnograficzne, ul. Kredyto
wa 1
Techniki NOT, Pałac Kultury, al. Jerozo
limskie

WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20-go Stycznia 26 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ZAKOPANE: Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego, ul.

Krupówki 10
ZUBRZYCA GÓRNA: Orawski Park Etnograficzny 
ŻARNOWIEC: Marii Konopnickiej, Jedlicze 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecia 24
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5
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Pod koniec XVI w. w sztuce renesansu włoskiego pojawi
ły się cechy nowego stylu — baroku. W pierwszej poło
wie XVII w. styl ten zdominował sztukę włoską. Powsta
ły już wówczas doniosłe formy architektoniczne, a także repre

zentacyjne barokowe wnętrza. W drugiej połowie XVII w., kiedy 
na tronie francuskim zasiadał Ludwik XIV, Włochy utraciły 
pierwszeństwo w europejskim rzemiośle artystycznym na rzecz 
Francji. Zgodnie z założeniami absolutyzmu, który zapanował 
we Francji, siedziba królewska miała być wyrazem potęgi wła
dzy. Program ten realizowano pracowicie. W 1662 r. reaktywo
wano dawne warsztaty królewskie pod nazwą „Manufacture 
royale des meubles de la Couronne”, w których zatrudniono naj
lepszych projektantów z Włoch, z terenów Niderlandów i natu
ralnie z Francji. Warsztatami kierował znakomity malarz i deko
rator francuski Charles Le Brun (1619—1690). Dla potrzeb 
dworu pracowali francuscy projektanci i dekoratorzy Jean Le 
Pautre (1617—1682) i Jean Berain (1639—1711), autor licznych 
projektów mebli. Do kreatorów stylu Ludwika XIV należał także 
włoski ebenista i brązownik Domenico Cucci (1635—1705). Jed
nym z czołowych francuskich snycerzy stał się stolarz i rzeźbiarz 
włoski Philippe Caffieri (1634—1716). Obok Betaina i Le Pau- 
tre’a projektowaniem ornamentyki zajmowali się architekci Jean 
Marot (1619— 1679) i jego syn, Daniel Marot (1661 —1720). Ten 
ostatni od 1685 r. związał się z dworem Wilhelma Orańskiego. W 
końcowych latach życia opracował wzornik Oeuvres du sieur D. 
Marot, architecte de Guillaume III, wydany w Amsterdamie w 
1712 r. Wzornik Marota szybko zyskał popularność w północ
nych krajach Europy.
W Wersalu przygotowano bogaty zespół ornamentów dla po
trzeb króla. Wśród nich wyróżniał się wytworny monogram kró
lewski, a także stylizowana palmeta symbolizująca słońce. Sto
sowano również uniwersalne, różnorodne motywy zdobnicze, 
jak: muszle, wieńce, liście akantu, liście laurowe i dębowe, kam- 
panule, wazony z kwiatami, pochodnie, wstęgi, rogi obfitości, 
kadzielnice, panoplia, kartusze, amorki, maski, fantastyczne po
stacie, plecionki roślinne, ornament lambrekinowy i wstęgowy. 
Wszystkie te motywy stosowano w dekoracji mebli. Do charakte
rystycznych detali barokowych należały też spiralnie toczone ko
lumny, którymi często akcentowano podziały pionowe dużych 
mebli skrzyniowych.
Do dekoracji mebli barokowych, obok plastycznych, pełnych 
dynamiki kompozycji rzeźbiarskich, stosowano intarsję wzboga
caną wciąż o nowe, egzotyczne gatunki drewna, importowanego 
z Indii, Azji i Ameryki Południowej. Trwałe wartości artystyczne 
do historii meblarstwa wniósł Andre Charles Boulle 
(1642—1732), który doprowadził do perfekcji technikę markiete- 
rii. Boulle, związany od 1672 r. z dworem Ludwika XIV, zasto
sował nowy sposób równoczesnego wycinania wzoru i tła z nało
żonych na siebie płytek dwóch gatunków materiału, co dawało 
możliwość ścisłego dopasowania drobnych elementów skompli
kowanej kompozycji ornamentalnej. Imponującą dekorację meb
la wzbogacały brązy, które projektował Domenico Cucci. Boulle 
stosował w markieterii szylkret, kość, masę perłową, heban, 
miedź, cynę i mosiądz złocony. Za panowania Ludwika XIV 
modne były także meble malowane ze złoceniami i meble złoco
ne. Obok nich pojawiły się pierwsze sprzęty z malowanymi deko
racjami na wzór wschodnioazjatyckich wyrobów z laki.
Z dynamicznym rozwojem meblarstwa europejskiego w XVII w. 
związane było pojawienie się wielu nowych typów mebli. Skrzy
nia przestała być meblem reprezentacyjnym. Do końca XVII w. 
używano jej jeszcze we wnętrzach mieszczańskich, a w XVIII w. 
stosowano jedynie w meblarstwie ludowym. Nowym, nadzwy
czaj funkcjonalnym meblem stała się komoda, która po raz 
pierwszy pojawiła się w projektach Jeana Betaina. Pierwsze ko
mody francuskie, wykonane dla Ludwika XIV, były meblami lu
ksusowymi, dekorowanymi markieterią i brązami. W miarę roz
powszechniania się, przybierały cechy lokalne w różnych krajach 
Europy. Ciekawe odmiany komód ukształtowały się w Anglii. 
Jedną z nich była wysoka komoda na podstawie w postaci stołu z 
szufladami. Inną odmianę stanowił tzw.tallboy, dwupoziomowy 
mebel szafowy na niskich nogach, wypełniony szufladami, które
go górna część była nieco węższa od dolnej. Wprowadzono go 

około 1700 r. W ciągu XVII w. dalszemu rozwojowi podlegały 
kabinety, wykładane kością, markieterią, a nawet półszlachet
nymi kamieniami, przeznaczone dla kręgu zamożnych odbior
ców. W powszechne użycie weszły natomiast różnorodne szafy 
ubraniowe. Największą popularność uzyskała duża, dwuskrzyd
łowa szafa na cokole z szufladami i kulistych nogach, zwieńczona 
ciężkim gzymsem. Ukształtowano ją na terenach północnych 
Europy około 1700 r.
Na dworach w Europie stosowano łoża baldachimowe, ustawia
ne na podwyższeniach we wnękach — alkowach, oddzielonych 
niekiedy balustradą od pozostałej części sypialni. Budowa łoża 
została zmieniona. Rzeźbione ramy renesansowych baldachimów 
i dekoracyjne kolumny zastąpiono drewnianymi stelażami kons
trukcyjnymi, ukrytymi pod kosztownymi tkaninami z haftami i 
pasmanterią. Nowymi elementami dekoracji stały się pióropusze 
w zwieńczeniach baldachimów. Z Francji czerpano wzory zarów
no w sprawach etykiety dworskiej z nadzwyczaj teatralnym ce
remoniałem otaczającym sypialnię, jak i praktycznych sposobów 
wykonania łoża. Sypialnia Ludwika XIV była bowiem jednym z 
najbardziej reprezentacyjnych wnętrz ówczesnej Europy. Ho
lenderskie łóżka mieszczańskie umieszczano nadal w narożniku 
pokoju bądź w zamykanej wnęce szafowej, związanej architekto
nicznie z boazerią. Bardziej okazałe były łóżka zamożnych mie
szczan w Niemczech, które miały spiralnie toczone kolumny i 
wezgłowia zdobione snycerką. Baldachimy ich wykonywano zaś 
z tkanin, którymi także przykrywano skrzynie pościelowe. W 
Anglii i we Francji nowym typem wąskiego, lekkiego łóżka na 
sześciu nogach była leżanka, która weszła w użycie w końcu 
XVII w. Służyła do wypoczynku w ciągu dnia.
W drugiej połowie XVII w. pojawiły się duże wyściełane fotele 
z wysokimi oparciami, odchylonymi lekko do tyłu, dostosowane 
do budowy człowieka. W końcu XVII w. dalszym udogodnie
niem stały się miękkie podłokietniki na drewnianych poręczach 
foteli. Zarówno krzesła, jak i fotele o prostych bądź zaokrąglo
nych zwieńczeniach oparć miały najczęściej nogi toczone spiralnie 
lub tralkowe, związane u dołu dwiema skrzyżowanymi, a czasem 
trzema łączynami. Wykonywano także różnorodne taborety. W 
umeblowaniu dworów przeznaczone były dla tych, którym z racji 
wieku, płci bądź skromnego urzędu poręcze boczne i zapiecki nie 
przysługiwały.
We wnętrzach mieszczańskich najchętniej używano ciężkich 
stołów prostokątnych, które wywodziły się z renesansowego ty
pu bolońskiego, a w barokowej oprawie na spiralnie toczonych 
lub tralkowych nogach wyrabiano je w Holandii i w krajach pół
nocnych. Około połowy XVII w. we Francji pojawiły się lekkie, 
okrągłe stoliki, nazywane gerydonami. Służyły najczęściej do 
stawiania lichtarzy i kandelabrów. W końcu XVII w. używano 
już także prostokątnych stołów konsolowych z marmurowymi 
blatami, wspartych na tralkowych, czworokątnych, zwężających 
się ku dołowi lub wolutowych nogach, zdobionych snycerką, łą
czonych trawersami i złoconych. Meblami niewątpliwie luksu
sowymi były wówczas pierwsze biurka, które we Francji deko
rowano często markieterią. Miały charakterystyczną budowę z 
dwiema bocznymi skrzyniami, wypełnionymi szufladami w 
układzie pionowym i z szufladą pośrodku pod blatem. Wsparte 
były zazwyczaj na ośmiu nogach, związanych ozdobnymi łą
czynami. Podobnie kształtowano stoliki toaletowe, które wcho
dziły w użycie u schyłku XVII w.
W pierwszej ćwierci XVIII w. imponujące barokowe szafy, wi
tryny do prezentacji chińskiej porcelany, kurdybany, aksamity, 
plecionki na siedziskach krzeseł, foteli i wczesnych kanap, kształ
ty nóg złoconych stołów zmierzające ku liniom cabriole były do
brą zapowiedzią dalszego, szybkiego rozwoju mablarstwa euro
pejskiego w XVIII w. Barbara Grątkowska-Ratyńska

1. Francuska komoda z intarsją Boulle’a (1642—1732)
2. Pierwsza forma szezlongu
3. Biurko Boulle’a
4. Komoda holenderska z pionowymi wysklepieniami
5. Holenderska szafa na naczynia
6. Wczesnobarokowa ława angielska z oparciem z plecionki
7. Krzesło angielskie w stylu królowej Anny
8. Komoda holenderska z poziomymi wysklepieniami
9. Angielski stolik toaletowy w stylu królowej Anny

10. Angielska komoda na podstawie stołu z toczonymi nogami
11. Włoska szafa o bogatej, architektonicznej budowie
12. Wielka szafa niemiecka

(rys. Bogdan Michalak wg G. Kaesz, „Meble stylowe”, 
Ossolineum, Wrocław 1990)
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MEBLE ZABYTKOWE
IV. Meble barokowe



1

We wsi Ożarów, 12 km od Wielunia, 
znajduje się pokryty łamanym da
chem polskim drewniany dwór al
kierzowy, w którym od 1981 r. mieści 
się Muzeum Wnętrz Dworskich, od
dział Muzeum Ziemi Wieluńskiej. 
Dwór zbudowany został dokładnie 
w 1757 r. (napis wyryty na belce 
stropu) przez Władysława Barto- 
chowskiego, skarbnika sieradzkiego 
i kasztelana wieluńskiego. W latach 
1977—1980 uratowano ten późno- 
barokowy zabytek od ostatecznej 
zagłady (il.1). We wnętrzach zgro
madzone są wyroby rzemiosła i za
bytki sztuki typowe dla szlacheckich 
rezydencji w ostatnich 200 latach. 
Znajduje się tu m.in. malarstwo por
tretowe (ii. 2) z portretem sarmac
kim z XVIII w., meble, tkaniny, szkło, 
drobne sprzęty, albumy, mapy. W 
sali kominkowej zachował się piec 
ze zwieńczeniem późnobarokowym 
(ii.3), w buduarze natomiast stoi 
piec neorenesansowy z XIX w. (il. 4).

(zdjęcia: Zygmunt Świątek)

Muzeum
Wnętrz Dworskich 
w Ożarowie


