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KOMENTARZ

Od redakcji
Witając naszych Czytelników w No
wym Roku 1993 prezentujemy pierwszy 
numer pisma. Zwracamy uwagę na arty
kuł podsumowujący warszawskie aukcje, 
jakie odbyły się w roku ubiegłym (s. 8) — 
szczególnie interesujące są wnioski, któ
re dotyczą aukcji w całym kraju. Zawsze 
chętnie pokazujemy na łamach pisma 
różne dziedziny sztuki secesyjnej, przede 
wszystkim ze względu na specyficzny ko
loryt niespokojnych dzieł, tym razem 
włoskich plakatów operowych (s. 31). Na 
s. 30 polecamy rozmowę z autorem ra
diowej audycji „Lubię szum starej płyty” 
Januszem Zagozdą, a w „Spotkaniach na 
Wschodzie” ciekawe dzieje polskiego 
kościoła katolickiego w Moskwie (s. 14), 
zaś na s. 34 .artykuł o wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa zabytkach Ro
sji. Poniżej przypominamy drukowalne w 
numerze 12, 1992 warunki konkursu dla 
prenumeratorów i namawiamy wszyst
kich Czytelników — PRENUMERUJCIE 
„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI”! Nie 
chodzi tu tylko o możliwość wygrania 
wysokich nagród pieniężnych, ale także o 
prawidłową dystrybucję pisma, której — 
jak wiemy — „Ruch” zapewnić nie po
trafi.

MILIONOWE PREMIE 
Prenumeratorzy pisma w Firmie 
AMOS (warunki prenumeraty na s. 39, 
przekaz pocztowy na s. 37) wezmą udział 
w losowaniu następujących premii:

1) kto zaprenumeruje pismo na I 
kwartał 1993 r. — losowanie premii
1 000 000 zł i 50 nagród książkowych,

2) kto opłaci prenumeratę na całe pół
rocze — losowanie dwóch premii po
2 000 000 zł i 100 nagród książkowych,

3) kto zaprenumeruje pismo na cały, 
1993 r. — losowanie trzech premii po
3 000 000 zł i 200 nagród książkowych.
Losowanie dla prenumeratorów kwar
talnych odbędzie się w końcu stycznia, 
dla półrocznych — w końcu lutego, dla 
rocznych — w końcu marca br. W loso
waniu biorą udział prenumeratorzy in
dywidualni i zbiorowi. WYSTARCZY 
OPŁACIĆ PRENUMERATĘ!

................................>\0T<,

O tych faktach swego czasu było głośno: we 
Wrocławiu wyłeciały w powietrze młyny Sw. 
Klary z XVIII w., w Płocku zburzone zostały 
dziewiętnastowieczne kamienice przy ul. 
Kwiatka, w Kaliszu zniszczony został zabyt
kowy cmentarz żydowski. Wszystko to działo 
się za aprobatą i z polecenia władz miejskich 
łub wojewódzkich. Obecnie, dzięki toczącej się 
rozprawie sądowej, wyszło na jaw, że w 1990 r. 
w Prudniku zburzone zostały — ze służbowego 
polecenia wicewojewody opolskiego — dwa bu
dynki przy ul. Krótkiej 2 i 4, pochodzące z prze
łomu XVIII i XIX w., znajdujące się w reje
strze zabytków, czyli pod oficjalną ochroną od 
1966 r.

W całym łańcuchu — od wicewojewody przez 
naczelnika miasta do pracowników przedsię
biorstwa komunalnego dokonujących rozbiórki 
— nikt, dosłownie nikt nie zastanowił się nad 
tym, co robi. Władze Prudnika miały w szufla
dzie zalecenia modernizacyjne obu kamienic 
przygotowane przez wojewódzkiego konserwa
tora zabytków w Opolu, zrobiona została też 
{za czyjeś pieniądze!) dokumentacja ich remon
tu. Oskarżeni w tej sprawie dowodzili, że re
mont był już nieopłacalny, tak samo tłumaczyły 
się władze Prudnika! Wszyscy działali więc w 
myśl zasady: nie ma przedmiotu, to nie ma 
sprawy. Takie myślenie reprezentowały 
uprzednio władze Wrocławia, Płocka, Kalisza, 
mimo a raczej wbrew ustawie o ochronie zabyt
ków oraz zawsze jednoznacznych w tych spra
wach stanowisk ministra kultury i generalnego 
konserwatora zabytków. W wypadku Prudnika 
władzom miasta — jeśli nie wykonałyby polece
nia władz wojewódzkich — nie groziły żadne 
konsekwencje, bowiem chroniłaby je w tym wy
padku tak sejmowa ustawa, jak i minister kultu
ry.

Przypominamy te fakty, ponieważ zachodzi 
obawa, że podobne decyzje mogą zapaść w każ
dej chwili w każdym rejonie kraju. Specjalnie 
uczulamy na takie sytuacje samorządy i oczy
wiście ich wyborców.



Starożytnicy
Tak nazywamy dziewiętnastowiecznych (także 

wcześniejszych) badaczy zajmujących się 
archeologią, historią, historią sztuki, również 

konserwatorstwem i ochroną zabytków, jednym 
słowem — STAROŻYTNOŚCIAMI. Były to czasy 
romantycznych badań i romantycznych podróży 

po kraju, kiedy dopiero zaczynano zwracać uwagę 
na malownicze ruiny zamków czy „garnki rosnące 

w ziemi”, jak jeszcze wcześniej opisywał 
wykopaliska (z... 1416 r.I) Jan Długosz. 

Jak kształtowały się zainteresowania tych ludzi 
i jakie były ich motywacje do zajmowania się 
sprawami „starożytności krajowych”? Co ich 

skłaniało do niełatwych wówczas podróży 
i dokumentowania śladów przeszłości opisami, 

rysunkami czy zbieraniem pamiątek?

Antoni Strzembosz

Vogel 
dokumentalista

„Był to najważniejszy życia mego 
wypadek: była to chwila, która może 

stanowiła to wszystko, czym byłem i czym 
jestem” — wspominał później moment, 

gdy do królewskiej malar ni wkroczył 
niespodziewanie sam król Stanisław 
August i zwrócił uwagę na zręczność 

w wykonywaniu rysunków niewiele ponad 
dwadzieścia lat mającego Zygmunta Vogla 

(prawdopodobnie tworzył wówczas cykl 
kopii obrazów Bernarda Canaletta).

Z
anim jednak to nastąpiło, w życiu
Vogla pojawił się Chrystian Godfryd 
Deybel, przyjaciel jego ojca. On 
właśnie zaopiekował się młodym 

chłopcem po śmierci ojca i przyjeździe wraz z 
matką z Wołczyna (gdzie 15 czerwca 1764 r. 
urodził się Zygmunt) do Warszawy w 1770 r. 
Deybel (1733—1798), podpułkownik inżynierii, 
potem generał major wojsk polskich, zasłużony 
w umacnianiu twierdz (m.in. w Malborku i Ka
mieńcu Podolskim) oraz w organizowaniu obro
ny Warszawy w czasie Insurekcji Kościuszkow
skiej, uczył Zygmunta podstaw geometrii i archi
tektury. Nauki te oraz lekcje rysunku pobierał 
następnie Vogel w latach 1778—1780 u Jana 
Ferdynanda Naxa (1736—1810), królewskiego 
architekta (m.in. pałac Małachowskiego w Nałę
czowie), specjalisty w zakresie spławności rzek 
(m.in. projekt budowy kanału między Pilicą i 
Wartą, tytuł Hydraulika Rzeczypospolitej) oraz 
cenionego przez króla ekonomisty (m.in. pro
gram ratowania gospodarki kraju). Nax związał 
się z Voglem do końca swoich dni. Powodem by
ła nie tylko wspólna przynależność do Kościoła 
ewangelickiego, ale przede wszystkim wielki pol
ski patriotyzm, no i oczywiście wspólne zaintere
sowania. Vogel był egzekutorem testamentu Na
xa, obaj zostali pochowani na cmentarzu ewan
gelicko-augsburskim w Warszawie (grób Naxa 
nie jest znany).
Tak Deybel, jak i Nax ukierunkowali zaintere
sowania Vogla na architekturę i rysunek. Z kolei 
w królewskiej malarni zajął się Voglem m.in. 
nadworny rzeźbiarz, flamandczyk Andrzej Le 
Brun (1737—1811; m.in. rzeźby dla Zamku 
Królewskiego i pałacu w Łazienkach). Kiedy 
więc Stanisław August zajrzał do pracowni, Vo
gel miał za sobą dobrą szkołę popartą wrodzo
nymi talentami. Był to maj 1787 r. Król właśnie 
wrócił z podróży do Kaniowa w guberni kijow
skiej (gdzie spotkał się z carycą Katarzyną), w 
czasie której zwiedzał różne miejscowości z hi
storycznymi pamiątkami. Wtedy też widocznie 
uznał, że należy te pamiątki „odrysować” dla 
przyszłych pokoleń. Kiedy Vogel pokazał królo
wi serię akwarel budowli Warszawy, ten miano
wał go rysownikiem gabinetowym, wyznaczył 
miesięczną pensję, zaprosił na obiady czwartko
we i... wysłał w pierwszą podróż właśnie do Ka
niowa. Vogel przejechał więc Małopolskę, rysu-
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1 —6. Różne widoki z ..podróży malowniczych” Vogla-dokumentalisty: zamek w 
Krasnymstawie (1). świątynia Diany w Arkadii (2). widok z przedzamcza na 
zamek w Tęczyme (3), zamki w Ossolime (4) i Ojcowie (5) oraz narożnik obecnej 
ul. Królewskiej i Marszałkowskiej w Warszawie (6)

jąc najważniejsze obiekty i opatrując rysunki 
„historycznemi wiadomościami”, jak polecił mu 
król. W ten sposób rozpoczął tworzenie doku
mentacji obiektów historycznych.
Król nazywał go żartobliwie „Ptaczkiem” — 
„Ptaszkiem” (w języku niemieckim Vogel — 
ptak) i tego przezwiska Vogel używał najchęt
niej, bowiem osadzało go ono mocniej wśród 
polskiego społeczeństwa. Zresztą co do polskości 
Vogla, podobnie jak Deybla czy Naxa, nikt wó
wczas nie miał wątpliwości.
„Malownicze podróże” Zygmunta Vogla z pole
cenia króla trwały nadal. W latach 1788—1790 
wędrował ze szkicownikiem wzdłuż Wisły od 

Białej pod Krakowem aż do Gdańska. W 1792 r. 
zwiedził Jurę Krakowsko-Częstochowską 
(szlak „Orlich Gniazd”), w 1794 r. Lubelskie i 
Kieleckie. W tym czasie za pozwoleniem króla 
wstąpił do korpusu artylerii koronnej. „ W szere
gach bratnich do ostatka wytrwał” — zanotował 
w biografii Vogla gen. Wincenty Krasiński i nale
ży to rozumieć, że był on w wojsku do 1794 r., 
kiedy upadło powstanie Kościuszki. Po tym na
rodowym zrywie król przeniósł się do Grodna, 
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potem Petersburga. Zygmunt Vogel nadal jed
nak pracował dla niego, wysyłając swoje rysunki; 
trwało to do 1798 r., kiedy Stanisław August 
zmarł w Petersburgu.
Zygmunt Vogel uczył rysunku w Liceum War
szawskim, od 1807 r. wykładał budownictwo w 
Szkole Aplikacyjnej Artylerii i Inżynierii, w 
1817 r. został profesorem rysunku i perspektywy 
na Oddziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu War
szawskiego. Współpracował ze Stanisławem 
Kostką Potockim, robił projekty kaplic i gro
bowców, znany był jako twórca okolicznościo
wych katafalków wznoszonych z okazji pogrze-

7. 8. Jeayne znane dzieła Vogia-projektanta. Kaplica grodowa w Siedlcach (7) i 
grobowiec królewski w Płocku (8)

(zdjęcie 8 — Tomasz J. Gałązka)

bów wybitnych osobistości (np. ks. Józefa Ponia
towskiego). Wreszcie zaprojektował wykonany w 
1825 r. grobowiec Bolesława Krzywoustego i 
Władysława Hermana w katedrze płockiej.
Najważniejsze były jednak dla Vogla akware
lowe rysunki z pierwszych podróży. W 1806 r. 
ukazał się Zbiór widoków sławnieyszych pamiątek 
narodowych, jako to: Zwalisk Zamków, Świątyń, 
starożytnych Budowli i mieysc pamiętnych w Pols
ce. Dzieło sztychował Jan Zachariasz Frey, a de
dykowane było Towarzystwu Warszawskiemu 
Przyjaciół Nauk, którego Vogel był członkiem 
dzięki poparciu gen. Krasińskiego. Z generałem 
związany był mieszkaniem w rodowym pałacu 
przy Krakowskim Przedmieściu, uczestnicze
niem w literackich spotkaniach i loży masoń
skiej . „ Dotychczas jedynie Polacy nie mają dzieła, 
które by nie tylko najwyborniejsze położenia, ale 
też pamiątki architektoniczne, tak starożytne, ja
ko też współczesne kunsztu narodowego, w pię
knych formach przed oczy stawiło” — pisał w 
przedmowie Vogel. Dalej wyrażał nadzieję, że 
rysunki przydadzą się „ współrodakom i wszelkim 
amatorom nauk wyzwolonych” oraz „badaczowi 
historii, który tu znajdzie zasiłek dla ducha swego”. 
Artysta zmarł w Warszawie 20 kwietnia 1826 r.
W tej pierwszej publikacji rysunków było zaled
wie dwadzieścia, ale znanych jest około 400 prac 
Vogla. Jest to największa dokumentacja zabyt
ków — osadzonych najczęściej w krajobrazie — 
stworzona przed wiekiem XIX, wydana zaś w 
czasie zaborów pod nazwą „pamiątek narodo
wych”, co dowodzi patriotycznej postawy arty
sty. W dokumentacji Vogla zrealizowana została 
idea Stanisława Augusta — popularyzacja za
bytków i zachęta do opieki nad nimi. Dzisiaj ry
sunki Zygmunta Vogla są często jedynym od
wzorowaniem dawnego wyglądu wielu obiektów 
zabytkowych.

Antoni Strzembosz

Literatura
1. K. Sroczyńska, Z. Vogel — rysownik gabinetowy Stanis
ława Augusta, Wrocław 1969.
2. J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektu
ry w Polsce w latach 1795-1918, Warszawa 1975.
3. E. Szulc, Cmentarz ewangelicko-augsburski w Warsza
wie, Warszawa 1989.
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W
 porównaniu ze sztuką halsztacką, z 

jej dominującymi cechami „dwor
skości”, sztuka lateńska miała cha
rakter bardziej demokratyczny i 

samodzielny. Owa samodzielność wyrażała się w 
twórczym przekształcaniu wzorców czerpanych 
ze środowisk cywilizacji śródziemnomorskiej, 
podczas gdy poprzednio bywały one mniej lub 
bardziej udolnie naśladowane. Nosicielami i pro
pagatorami tej sztuki byli przede wszystkim Cel
towie, którzy w początkach V w. p.n.e. opanowa
li technologię wytwarzania żelaza, co stworzyło 
przesłanki ich dynamicznej ekspansji terytorial-

Jerzy Gąssowski

Około V w. p.n.e. u podnóża Alp, nad 
górnym Dunajem i Renem, które od blisko 

dwóch wieków należały do przodujących 
środowisk cywilizacyjnych 

„barbarzyńskiej” Europy, pojawiły się w 
tutejszej celtyckiej strefie zasiedlenia 

nowe nurty w sztuce. Na podłożu bogatej, 
lokalnej kultury halsztackiej, inspirowanej 

wpływami etruskimi, greckimi i po części 
orientalnymi, rozwinęła się bogata kultura 

lateńska. Nazwę swą zawdzięcza 
eponimicznemu cmentarzysku 

w miejscowości La Tene nad jeziorem 
Neuchatel w Szwajcarii, gdzie po raz 
pierwszy ujawniono zabytki noszące 

znamiona stylu lateńskiego.

1. Bogato dekorowane złote torquesy z Reinheim koło Saarbrucken (Niemcy) na 
początku IV w. p.n.e.
2. Zdobiony awers brązowego, złoconego lustra z Desborough w Nothamp- 
tonshire (Anglia) z I w.n.e.

2

Sztuka 
pradziejowa (io)
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nej, ogarniającej obszary dzisiejszej Francji, pół
nocnej Italii i Hiszpanii oraz Brytanii wraz z Ir
landią. Z rodzimego środowiska alpejskiego eks
pansja wyszła także biegiem Dunaju, przez Cze
chy i Morawy aż na obszary dzisiejszej Turcji. 
Kultura lateńska stała się pierwszą wielką cywi
lizacją większości Europy, dokonując unifikacji 
zróżnicowanego obrazu kulturowego naszego 
kontynentu także tam, gdzie nigdy nie dotarli 
Celtowie.
Sztuka lateńska trwała od połowy V w. przed 
Chr. do schyłku I w. przed Chr. Cechował ją pe
wien dystans w stosunku do przedstawianej rze
czywistości, nierzadko siągający abstrakcji. Źró
dłem inspiracji bywał zazwyczaj świat roślinny i 
zwierzęcy, przetwarzany w silnie stylizowane 
kompozycje o finezyjnych, delikatnych liniach, 
wypełniających całą przestrzeń. Jest ona w zasa
dzie sztuką abstrakcji, iluzji i niedomówień, w 
przeciwieństwie do współczesnej sztuki greckiej, 
rozmiłowanej w realizmie czy naturalizmie 
konkretu. Jest w niej to, co starożytni zarejes
trowali jako charakterystyczne dla sposobu bycia 
Celtów: zagadkowość, mówienie nie wprost, 
operowanie przenośniami i aluzjami.
W stylu rozwiniętym cechuje tę sztukę ponadto 
zamiłowanie do żywych barw, które przejawia 
się nade wszystko wprowadzeniem barwy do 
zdobnictwa metalu dzięki opanowaniu techniki 
inkrustacji i emalii żłobkowej, wywodzącej się z 
Azji Przedniej. Dekoracja biżuterii metalowej 
czy naczyń brązowych lśni blaskami kolorowych 
emalii.
W odróżnieniu od poprzedniego okresu styl la
teński prezentuje miękkość linii ornamentu, jego 
krzywolinijność, a zarazem tendencję do zapeł
niania całej powierzchni zdobionego obiektu — 
horror vacui — lęk przed pustką. Do charaktery
stycznych wątków zdobniczych należy motyw 
„rybiego pęcherza”, często powtarzany w 
ówczesnej ornamentyce. Postacie ludzkie wystę
pują niewspółmiernie rzadziej od ornamentyki 
roślinnej lub zwierzęcej. Jednym z ulubionych 
motywów jest głowa ludzka, ujęta w konwencji 
tzw. ściętej głowy, mająca kształt zbliżonego do 
trójkąta owalu, ze schematycznie zaznaczonymi 
oczami, nosem i ustami. Wiąże się to zapewne z 
rozpowszechnionym u dawnych Celtów obycza

jem zachowywania ściętych głów nieprzyjaciół 
jako trofeów wojennych i eksponowaniu ich jako 
exvota w świątyniach czy ośrodkach kultowych. 
Występuje także jako ulubiona dekoracja na 
bransoletach i zapinkach, aplikacjach i rękojeś
ciach mieczy. Czasami cała rękojeść tej broni 
kształtowana bywała na wzór postaci ludzkiej. 
Jak wszystkie ludy nie-śródziemnomorskiej 
Europy, także Celtowie nie byli pierwotnie bieg
li w rzeźbie pełnej, zwłaszcza w kamieniu, wyka
zując znaczną nieporadność warsztatową. Mo
żna sądzić, iż głównym tworzywem rzeźby było 
drewno, niestety, niewiele takich okazów 
przetrwało do dziś. Jedynie na obszarach połud
niowej Galii, pozostającej pod wpływami Gre
ków z Massalii (Marsylii), rzeźba kamienna 
zdradza większe przejawy realizmu.
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3. Płaskorzeźbiona kolumna z Pfalzfeld (Nadre- 
nia-Palatynat) z motywami „ściętej głowy” i „ry
bich pęcherzy" (IV—III w. p.n.e.)
4. Kocioł srebrny z bogatą dekoracją figuralną z 
Gundestrup (Dania) z II—I w, p.n.e.
5. Brązowa figurka tancerki z Neuvy-en-Sullias 
(Francja) z I w. p.n.e.

(zdjęcia: Micha! Dąbski)

Do charakterystycznych znalezisk w środowisku 
celtyckim należą grube, otwarte naszyjniki ze 
zgrubionymi końcami, przypominające duże 
bransolety, a noszone przez mężczyzn. Naszyj
nik taki, zwany torques, stanowił oznakę bogów, 
przywódców i wojowników. Zdobione na zgra
bionych końcach maskami ludzi, łbami zwierząt 
lub stylizowanymi motywami roślinnymi, były 
wyrabiane z różnych metali, najcenniejsze — ze 
złota. Największy ze znanych ważył 6,75 kg, wy
konany był ze złota na rdzeniu żelaznym i został 
znaleziony w Trichtingen (Wirtembergia). Za
pewne zdobił szyję posągu bóstwa. Wysoki sto
pień biegłości osiągnęła także toreutyka (snycer
ka) lateńska, zwłaszcza w środowiskach nad Re
nem i Mozelą.
W czasie, gdy u schyłku III w. p.n.e. sztuka la

teńska zaczynała tracić swą świeżość twórczą, 
nowe ważne jej ognisko rozwijało się na Wys
pach Brytyjskich, zwłaszcza w południowej Bry
tanii. Szczególną biegłość osiągnięto tu w deko
racji mieczy i pochew, a później luster brązo
wych. Wyspiarska szkoła stylu lateńskiego prze
żywała swój najwyższy rozkwit wtedy właśnie, 
gdy na Kontynencie rysował się jej upadek. Tu
taj trwała jeszcze przez następne wieki, by 
wreszcie zachować tradycję aż do czasów śred
niowiecza, zwłaszcza na terenie Irlandii. Stare 
lateńskie motywy zdobnicze dają się odczytać w 
biżuterii Celtów wyspiarskich i przeniknęły na 
karty iluminowanych manuskryptów w skrypto
riach klasztorów chrześcijańskich zarówno w Ir
landii, jak i Brytanii.
Także poza środowiskiem etnicznie celtyckim 
możemy obserwować lateńskie motywy zdobni
cze jako istotny element podłoża skandynawskiej 
i kontynentalnej germańskiej struktury stylowej, 
zwłaszcza w zdobnictwie metali i szeroko pojętej 
ornamentyki.

Jerzy Gąssowski
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 Polsce ta forma sprzedaży ma wielo

wiekowe tradycje; nieśmiałe próby 
organizacji aukcji dzieł sztuki podej
mowano już w XIX w., forma ta kon

tynuowana była w okresie międzywojennym. Powo
jenna rzeczywistość odeszła daleko od zdobywania w 

ten sposób dóbr kulturalnych. Narzucone przepisy 
nie zachęcały do rozwijania tej działalności, na Za
chodzie natomiast większość cenniejszych dzieł sztu
ki sprzedawano właśnie na aukcjach. Koniec lat 
osiemdziesiątych przyniósł istotną zmianę w skost
niałych przepisach handlu dziełami sztuki. Powstało 
wtedy dużo prywatnych salonów antykwarycznych i 
część z nich powróciła do aukcyjnej formy sprzedaży. 
W ubiegłym roku kontynuowane były aukcje organi
zowane przez znane już domy aukcyjne. Wyjątek 
stanowi znany Dom Aukcyjny POLSWISS, który 
zawiesił tę formę sprzedaży. Najwięcej aukcji prze
prowadziły w Warszawie domy aukcyjne: REMPEX, 
AGRA i UNICUM.
Obecnie największym salonem aukcyjnym jest 
REMPEX. Prowadzi on działalność na dużą skalę. 
Poza antykwariatem z dużą liczbą godnych zakupu 
dzieł rzemiosła artystycznego i malarstwa, działa od
dzielny punkt sprzedaży wyrobów ze srebra i biżute
rii, a ponadto organizowane są co tydzień małe „ex

Zbigniew Dunin-Wilczyński

Warszawskie 
aukcje ’92

W świadomości bardzo wielu ludzi wyroby 
z minionych epok stanowią przedmiot 

pożądania. W chwili, gdy dotykamy 
takiego przedmiotu, działać zaczyna nasza 
wyobraźnia i często odczuwamy chęć jego 

posiadania. Podchwycili to koneserzy 
handlu dziełami sztuki, wprowadzając 

sprzedaż aukcyjną.
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2. Wioski malarz nieznany, „Scena antyczna", z XVIII w.; cena wywoławcza 
18 000 000 zt

3. „Portret p. Zięby — sędziego Sądu Rejonowego w Chorzowie" Stanisława I. 
Witkiewicza; cena wywoławcza 35 000 000 zł

4. Stanisław Straszkiewicz, „Jutrzenka" z 1909 r_: cena wywoławcza 50 000 000 
zt

5. Wojciech Kossak, „Wyjazd na polowanie", z 1927 r: cena wywoławcza 
35 000 000 zł (wszystkie obiekty z aukcji REMPEX-u)

1 Wazon z dekoracją roślinną z ok, 
połowy XIX w.: cena wywoławcza 
8 000 000 zl

DOM 
AUKCYJNY

6. Katalog aukcyjny firmy REMPEX

Krakowskie Przedmieście 4/6 
tel. 26 44 08

KATALOG
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7.8. Katalogi aukcyjne firm: AGRA-(7) i UNICUM (8)
(zdjęcia: 6, 7, 8 — Jacek Marczuk)

press-aukcje” malarstwa i rzemiosła. Aukcje te wpro
wadzają pewną istotną innowację — przedmioty nie 
sprzedane w jednym tygodniu w następnym są tań
sze o 10%. REMPEX przeprowadził w ubiegłym ro
ku dodatkowo trzy aukcje złotych zegarków oraz trzy 
aukcje numizmatyczne. Jednak głównie organizowa
ne tu są duże aukcje mebli, rzemiosła i obrazów; auk
cji tych w ubiegłym roku przeprowadzono sześć. 
Meble, obrazy i inne przedmioty są stale prezento
wane w salonie aukcyjnym, ponadto organizowana 
jest sprzedaż poaukcyjna. Specjalne biuro przyjęć 
urzęduje siedem dni w tygodniu i zatrudnia rzeczo
znawcę z uprawnieniami biegłego sądowego. Zupeł
ną nowością jest prowadzenie licytacji „w dół”, gdy 
cena wywoławcza nie znajduje nabywców. Należy 
tylko żałować, że salon nie prowadzi sprzedaży mili
tariów (mam zapewnienie prezesa REMPEXu p. 
Marka Lengiewicza, że niedopatrzenie to zostanie 
usunięte).
Wartość artystyczna oferowanych na aukcjach 
REMPEXu obiektów — zarówno malarstwa pol
skiego, jak i rzemiosła artystycznego — jest wysoka. 
Na licytacji w tym roku oferowane były płótna Jacka 
Malczewskiego, Juliusza Kossaka, Jana Stanisław
skiego, Maksymiliana Gierymskiego czy nadal mod
nego Ignacego Witkiewicza. Srebra z XIX w. ze 
znanych warsztatów złotniczych uzupełniały ten wy
bór. Nieco gorzej przedstawia się sytuacja w odnie
sieniu do malarstwa zachodnioeuropejskiego, prze
ważają dzieła przeciętne, lecz ich ogólny brak jest za
uważalny na większości aukcji.
Drugim warszawskim domem aukcyjnym organizu
jącym głośne w całym kraju aukcje jest AGRA. W 
ubiegłym roku firma ta przeprowadziła kilka takich 
aukcji. Głównym kierunkiem jej zainteresowań jest 
malarstwo, niemniej jednak chętnie przyjmowane są 
wysokiej klasy przedmioty rzemiosła artystycznego i 
biżuterii. Poza działalnością aukcyjną AGRA prowa
dzi własną galerię na Starym Mieście w Warszawie. 
Prezentowane na aukcjach malarstwo polskie jest 

odzwierciedleniem możliwości rynku dzieł sztu
ki. Jak w firmie REMPEX, tak i w AGRZE przewi
jają się płótna wybitnych malarzy. Trudno nie wy
mienić choćby kilku, których obrazy były na licy
tacjach: Leon Wyczółkowski, Józef Mehoffer, 
Kazimierz Sichulski, Józef Rapacki, Jacek Mal
czewski. Zupełnie inny oddźwięk miała paździer
nikowa aukcja w hotelu „Sobieski”. Kolekcja wy
stawiona do sprzedaży mogła być z powodzeniem 
ozdobą naszych największych muzeów. Uważam 
natomiast, że zbyt wysokie wadium nie tylko ogra
niczyło liczbę osób pragnących przynajmniej obej
rzeć tę kolekcję, ale również zawęziło krąg na
bywców. Była to jedyna aukcja w 1992 r., na której 
wylicytowano wszystkie obiekty.
Trzeci dom aukcyjny — to UNICUM. Wybrałem go 
nieprzypadkowo, ponieważ poza aukcjami malarstwa 
i rzemiosła artystycznego przeprowadza aukcje ksią
żek i grafiki. Także UNICUM prowadzi swoją gale
rię i choć niewiele jest w niej rzemiosła, proponuje do 
sprzedaży dużo grafik i map. Wnioski z aukcji, któ
rych UNICUM zorganizowało kilka, pokrywają się 
dokładnie z poprzednimi wnioskami o podaży dzieł 
sztuki w Polsce. Malarstwo polskie także i tutaj ma 
swoich ogólnie znanych przedstawicieli: Henryk Ro
dakowski, Józef Pankiewicz, Jacek Malczewski, Jan 
Cybis, January Suchodolski, Teodor Axentowicz. 
Jak w wypadku aukcji firmy REMPEX, brak dobre
go malarstwa obcego. W zakresie rzemiosła na 
wszystkich aukcjach przeważa sztuka z XIX w., przy 
minimalnej liczbie przedmiotów starszych. Jak 
wspomniałem, UNICUM prowadzi także aukcje 
książek i grafik, przygotowując do licytacji bardzo 
atrakcyjne pozycje, np. akwaforty Piranesiego, atlasy 
Johanna Baptisty Homanna i wiele polskich oraz ob
cych starodruków. Zainteresowanie budzą mapy i at
lasy, grafiki angielskie (bardzo poszukiwana hippi
ka), natomiast starodruki — szczególnie polskie — 
nie znajdują nabywców nawet po cenach wywoła
wczych.
Po euforii, jaka wystąpiła dwa lata temu, zaintereso
wanie nabywaniem dzieł sztuki znacznie spadło. Z 
jednej strony ma na to wpływ recesja na zachodzie 
Europy, z drugiej zaś zubożenie naszego społeczeń
stwa. Przedmioty i obrazy najdroższe (ponad 100 mi
lionów zł) spadły w cenie o około 50% w stosunku do 
cen sprzed dwóch lat. W porównaniu ze sprzedażą 
ubiegłoroczną jest ona niższa również o 50%. Jedno
cześnie na rynku odczuwa się brak przedmiotów i 
obrazów najwyższej klasy. Ceny w naszym kraju po
woli obniżają się w stosunku do cen zachodnioeuro
pejskich. Należy podkreślić, że malarstwo polskie 
osiąga (z małymi wyjątkami) ceny wyższe w kraju niż 
poza jego granicami. To samo dotyczy zegarów, nie
których sreber i militariów. Trudno się zatem dziwić, 
że ceny w Polsce mają tendencję zniżkową. Jeżeli do
damy do tego pogłębiającą się recesję — to trudno 
widzieć zagadnienia obrotu dziełami sztuki przez 
„różowe okulary”.

Zbigniew Dunin-Wilczyński
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Marek Florek

Archeolodzy 
w kościele

Zespół podominikański Sw. Jakuba 
Apostoła w Sandomierzu — jeden 

z najcenniejszych zabytków architektury 
późnoromańskiej w Małopolsce — od 

dawna budził szczególne 
zainteresowanie badaczy.

Z
espół sandomierski doczekał się obfitej li
teratury1, jednak wbrew pozorom jest w 
dalszym ciągu słabo poznanym obiektem 
tej klasy. Wynika to z dwóch powodów. Po 
pierwsze, w samym kościele, którego obecny wygląd 

jest wynikiem prac restauracyjnych wykonanych w la
tach 1907 — 1909, jak i w zachowanych budynkach 
klasztornych, praktycznie nigdy nie prowadzono ba
dań architektonicznych i archeologicznych2. Po dru
gie, uwaga historyków sztuki koncentrowała się 
głównie na wyróżniającej tę świątynię ceramicznej 
dekoracji architektonicznej. Rozważania na temat hi
storii samego zespołu w zasadzie nie wyszły poza 
ustalenia z XIX w., dla których podstawą były kro
niki Jana Długosza i tradycja dominikańska.
Według dotychczasowego stanu badań, dominikanie 
zostali sprowadzeni do Sandomierza około 1226 r. 
przez biskupa Iwo Odrowąża i osadzeni przy już ist
niejącym kościele parafialnym, parafię zaś przenie
siono do nowo wybudowanego w pobliżu kościoła 
Św. Pawła. Zastany przez dominikanów kościół zos
tał ufundowany według Długosza przez Adelajdę, 
siostrę Leszka Białego, około 1200 r. Z drugiej,strony 
przyjmuje się, że istniejący obecnie kościół Św. Ja
kuba jest w całości realizacją dominikańską, wznie
sioną w dwóch etapach budowlanych między 1226 r. 
a trzecią ćwiercią XIII w.
Problem istnienia wcześniejszego, przeddominikań-

1. Portal kościoła Św. Jakuba — z podwójnym wejściem, dekorowany formowa
ną cegłą (m. in. maski ludzkie i motywy roślinne), zamknięty profilowaną cegłą
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2.3 Odkrywka przy filarze (2) i dolny fragment płyty (3) z wyrytym mieczem 
(oznaczony strzałką)
4 Rysunek płyty: limą przerywaną oznaczono fragmenty zrekonstruowane 

(zdjęcia: 1 — Zdzisław Skrok. 2.3 — Grzegorz Komada)

skiego kościoła nic mógł być rozwiązany bez badań 
archeologiczno-architektonicznych. Okazją do 
przeprowadzenia takich badań (kierował nimi autor 
artykułu) stały się rozpoczęte przed kilkoma laty pra
ce remontowe przy kościele. W 1990 r. badaniami ar
cheologicznymi objęto południową część dawnego 
zespołu klasztornego, w rok później podjęto prace 
wykopaliskowe wewnątrz kościoła oraz nadzory ar
cheologiczne nad odkrywkami budowlanymi przy 
fundamentach. Prace te, wraz z prowadzonymi rów
nolegle badaniami architektonicznymi (Jerzy Zub i 
Leszek Polanowski) zachowanych skrzydeł klasztor
nych, przyniosły bardzo wiele nowych danych doty
czących pierwotnego wyglądu zespołu klasztornego, 
chronologii i zakresu kolejnych przekształceń i prze
budów, a także topografii średniowiecznego Sando
mierza. Zmuszą one badaczy do podjęcia na nowo 
problematyki zespołu kościoła Św. Jakuba.
Do najważniejszych wyników prowadzonych prac 
należy zaliczyć uzyskanie pierwszych materialnych 
dowodów potwierdzających informację Długosza, że 
obecny kościół klasztorny został wzniesiony przez 
dominikanów w miejscu starszej, rozebranej świąty
ni. W dwu odkrywkach budowlanych przy północ
no-wschodnim narożniku prezbiterium stwierdzono 
poniżej ceglano-kamiennego fundamentu kościoła 
istnienie muru wykonanego z nie obrobionych gła
zów i drobnego gruzu kamiennego zalanego zaprawą 
wapienną. Od fundamentu prezbiterium mur ten był 
oddzielony cienką warstewką lessu przemieszanego z 
okruchami węgla drzewnego. W obrębie tej war
stewki, niewątpliwie o charakterze niwelacyjnym, 
znaleziono drobne fragmenty ceramiki średniowie
cznej, które można datować najpóźniej na początek 
XIII w. Niewielki zakres odkrywek uniemożliwił 
bliższe rozpoznanie odkrytych murów. Jednak z dość 
dużym prawdopodobieństwem można je interpreto
wać jako pochodzące z fundamentu budowli ro
zebranej przed wzniesieniem obecnego kościoła, a 
więc zapewne z fundamentu pierwotnej świątyni pa
rafialnej .
Najciekawsze wyniki przyniosła jednak odkrywka 
przy czwartym filarze międzynawowym po połud
niowej stronie kościoła. Fundament tego filaru zbu
dowany był z dość dużych bloków kamiennych, na 
których znajdowała się warstwa bloczków ceglanych.

«o
«o 

Na nich z kolei stały duże płyty kamienne o grubości 
do 20 cm, w tym dwa fragmenty płyty nagrobnej z 
wizerunkiem miecza oraz ułamek płyty z wyraźnymi 
śladami profilowania. Na tak zbudowanym funda
mencie wznosił się dopiero cokół filaru. Zarówno 
fragmenty płyty nagrobnej z mieczem, jak i ułamek 
ze śladami profilowania, zostały użyte wtórnie, mu
szą zatem pochodzić ze starszego kościoła. Ponadto w 
trakcie obserwacji fundamentów ściany zamykającej 
od wschodu nawę północną stwierdzono, że zostały 
one częściowo wzniesione z wtórnie użytych bloków 
kamiennych, w tym także detali architektonicznych. 
Wszystko to potwierdza informację Długosza o ro
zebraniu przez dominikanów przekazanego im starego 
kościoła parafialnego i wzniesieniu na jego miejscu 
obecnej świątyni.
Szczególnie interesująca jest płyta nagrobna z rytym 
przedstawieniem miecza o długim prostym ostrzu, 
prostopadłym do niego jelcu i głowicy w kształcie 
gałki bądź walca, użyta wtórnie do budowy funda
mentu pod filar międzynawowy. Pozycja stratygrafi
czna odkrytych fragmentów pozwala datować płytę 
na okres przed połową XIII w. Zakładając, że musiał 
minąć pewien okres między wykonaniem płyty a jej 
wmurowaniem w fundament, czas jej powstania mo
żna przesunąć przynajmniej na przełom XII i XIII 
w. Cechy formalne samego zabytku nie ułatwiają nie
stety jego bliższego datowania. Schematycznie 
przedstawiony miecz jest najbliższy typom mieczy 
wczesnośredniowiecznych, które były szczególnie 
popularne między połową X a połową XIII w. Brak 
też dobrych analogii do samej płyty, tym bardziej że 
płyty nagrobne z mieczami są bardzo rzadkie i nie 
doczekały się do tej pory opracowania. Płyta znale
ziona w kościele Św. Jakuba i sprawiająca wrażenie 
niedokończonej datowana jest ogólnie na XIII-XIV 
w. Na XIII w. datuje się także płytę z mieczem z 
klasztoru cysterskiego w Wąchocku. Nowo odkryta 
płyta nagrobna jest więc prawdopodobnie najstar
szym tego typu zabytkiem w Polsce.

Marek Florek

Przypisy
1. Bibliografia zebrana przez E. Juszczyk w dokumentacji 
historyczno-architektoniczno-konserwatorskiej zespołu po- 
dominikańskiego Św. Jakuba w Sandomierzu (Sando
mierz 1990, maszynopis w archiwum WKZ) liczy 66 po
zycji. Podstawowymi opracowaniami są: W. Łuszczkie- 
wicz, Kościół św. Jakuba w Sandomierzu, zabytek budow
nictwa ceglanego XIII w., (w:) SKHS, t. II, 1881 i Z. Go- 
łubiewowa, Kościół dominikański p. w. św. Jakuba w San
domierzu i jego dekoracja architektoniczna, (w:) Studia nad 
historią dominikanów w Polsce 1222-1972, t. II, 1975.
2. Pracami restauracyjnymi, mającymi przywrócić kościo
łowi trzynastowieczny wygląd kierował z ramienia TOnZ 
J.Wojciechowski. Obecny wygląd kościoła jest w znacznej 
mierze efektem arbitralnych decyzji Wojciechowskiego i 
ję^jowyobrażeń o architekturze romańskiej.
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Polski kościół 
w Moskwie

A ni Baczewskiej

Początki Kościoła katolickiego 
w Moskwie siągają prawdopo
dobnie XVII w. Zdaje się, że 
przy misji jezuickiej powstała 
wówczas drewniana kaplica. 
Reformatorskie rządy Piotra I 
spowodowały napływ cudzo
ziemców, którym zagwaran
towano pełnię swobód wyzna
niowych. Bodaj pierwsze 
zwarte skupisko moskiewskich 
katolików rekrutowało się ze 
specjalistów od produkcji jed
wabiu, sprowadzonych przez 
Milutina — dworskiego pala
cza, który wyrósł na jednego z 
prekursorów rosyjskiego prze
mysłu włókienniczego.

Po wydalonych w 1719 r. je
zuitach działalność misyjną w 
Rosji szerzyli reformaci i ka
pucyni. Ci ostatni od 1725 r. 
znaleźli się w Moskwie, gdzie 
dzięki ich staraniom około po
łowy XVIII w. w pobliżu Mi- 
lutinowskiej manufaktury sta
nął murowany kościół SS. 
Piotra i Pawła. Później erygo
wano przy nim parafię, co za
pewne nastąpiło już za pano
wania Katarzyny II. Ponoć z 
tej okazji otrzymano od carycy 
podobne przywileje, jak w po
święconej jej imieniu parafii w 
Petersburgu. Sprawą wielkiej 
wagi było też prawo do utrzy
mywania szkół przy obydwu 
stołecznych kościołach. Mo
żna sądzić, że katolickie wy
chowanie otrzymywały tu tak
że dzieci niezbyt jeszcze licznej 
Polonii moskiewskiej. W każ
dym razie kazania były gło
szone również po niemiecku, a 
sporadycznie także w języku 
łotewskim. Do kultywowania z 
ambony języków narodowych 
ogromną wagę przywiązywał 
już arcybiskup Stanisław Bo- 
husz-Siestrzeńcewicz — pier
wszy metropolita mohylewski 
(1783-1826), którego admi
nistracja rozciągała się na ca
łym obszarze carskiego impe
rium. Obyczaj ten mocno się 
zakorzenił, stając się nieledwie 
swoistą cechą duszpasterstwa 
w Rosji, w czym zresztą zawie
rały się różne aspekty, jak 
choćby dotykające delikatnych 
zawsze stosunków z oficjalną 

religią, czyli prawosławiem. 
Zanim pojawiły się znaczące 
objawy wielkoruskiego nacjo
nalizmu, które najmocniej za
ważyły na postawach społe
cznych, wojna francusko-ro- 
syjska 1812 r. poczyniła wiel
kie spustoszenia w budow
nictwie sakralnym każdego z 
obrządków. Wtedy właśnie, w 
słynnym pożarze Moskwy do
szczętnie spłonął kościół kapu
cynów. Od 1829 r. odbudowę 
podjęli ojcowie bernardyni. 
Wszystkie prace ukończono 
dopiero w 1845 r. W cztery la
ta potem odbyła się konsekra
cja, dokonana przez biskupa 
Ignacego Hołowińskiego. Moc
no wydłużony cykl budowy 
zdaje się świadczyć o powa
żnych perturbacjach, bo 
gmach kościelny przy Milu- 
tyńskim Zaułku nie wyróżniał 
się okazałością (mieścił około 
1500 osób).

Emigracja polska w Rosji ma 
oczywisty związek z rozbiora
mi. Nieco inaczej było z Fran
cuzami napływającymi tu sze
roką falą po rewolucji 1789 r. 
W Moskwie ufundowali oni 
kościół Św. Ludwika na Małej 
Łubiance, konsekrowany w 
1825 r. Kościoły nie były 
jedynymi miejscami kultu w 
Moskwie, bowiem na koszt 
państwa w szkole kadetów 
utrzymywano oratorium Św. 
Mikołaja biskupa. Oprócz tego 
istniały jeszcze dość obszerne 
kaplice: na cmentarzu Św. 
Emilii i druga na cmentarzu 
Św. Magdaleny, gdzie chowa
no głównie Francuzów. Nale
ży sądzić, że w zupełności to 
wystarczało, jako że przez 
dłuższy czas społeczność kato
licka nie była zbyt liczna. Je
szcze w 1864 r. szacowano ją 
na nieco ponad 3000 osób, lecz 
odtąd nastąpił szybki przyrost. 
Już prawie 10 000 (z czego 
ponad połowę stanowili Pola
cy) odnotowują statystyki z 
wczesnych lat osiemdziesią
tych, co uczyniło nieodzow
nym podjęcie starań o wybu
dowanie nowej świątyni.
Inicjatywę tę przypisuje się 
proboszczowi od ŚŚ. Piotra i

<

1.2. Z projektu wstępnego: fasada kościoła (1) i elewacja boczna (2)

Pawła, a zarazem dziekanowi 
dekanatu moskiewskiego — 
księdzu Fryderykowi Otteno- 
wi. Od prawie trzech dziesię
cioleci był on związany z para
fią, najpierw jako wikariusz 
oraz kapelan dla katolików po
chodzenia niemieckiego. Dosko
nale mówił też po polsku, cie
sząc się ogólnym szacunkiem i 
zaufaniem. W 1894 r. kapłan ów 
wyjednał zgodę na zakup par
celi przy ul. Mała Gruzińska, 
gdzie za 80 000 rubli nabyto 

działkę o powierzchni 5 000 są
żni kwadratowych. Od 1895 r. 
gotowy był projekt techniczny, 
a w następnym roku uzyskano 
pozwolenie na budowę, lecz 
upłynęły cztery lata zanim ru
szyły prace.
Plany kościoła sporządził To
masz Bohdanowicz, praktyku
jący w Rosji architekt polskie
go pochodzenia. W 1886 r. 
został on absolwentem Cesar
skiej Akademii Sztuk Pię
knych w Petersburgu. Studia 

14



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

ukończył z wysoką lokatą, na
grodzony złotym medalem 
oraz stypendium rządowym na 
czteroletni staż naukowy za 
granicą. Niebawem przeniósł 
się do Moskwy, gdzie powie
rzono mu stanowisko dyrekto
ra Muzeum Artystyczno- 
-Przemysłowego hr. Strogono- 
wa oraz profesurę w Wyższej 
Szkole Technicznej. Obo
wiązki administracyjne i dy
daktyczne wpływały zapewne 
na ograniczenie jego aktyw
ności jako czynnego projektan
ta, lecz na polu architektury 
sakralnej zapisał przynajmniej 
jedno jeszcze osiągnięcie — 
wznoszony od początku stule
cia kościół Najświętszego Ser
ca Pana Jezusa w Samarze. Do 
upiększenia fasady wykorzy
stał tu motywy zaczerpnięte z 
podziwianego powszechnie 
kościoła Św. Anny w Wilnie. 
Koszt inwestycji oceniono na 
70 000 rubli, a wykonawstwa 
podjął się przedsiębiorca z 
Warszawy.
Wracając do problemów nur
tujących społeczność mo
skiewskich katolików w związ
ku z podjętym przedsięwzię
ciem, na pierwszy plan trzeba 
wysunąć kwestie finansowe. 
Wartość kosztorysowa zamie
rzonych prac zamykała się 
kwotą 200 000 rubli. Nie było 
to wiele, biorąc pod uwagę, że 
u schyłku stulecia do katoli
cyzmu przyznawało się bez 
mała 20 000 mieszkańców 
Moskwy. Gdy jednak na 
wiosnę 1899 r. ks. Otten — w 
zastępstwie arcybiskupa mo- 
hylewskiego — dokonał po
święcenia kamienia węgielne
go, w kasie parafialnej znaj
dowało się niewiele ponad 
60 000 rubli. Uroczystość ta 
zgromadziła kilka tysięcy 
uczestników, asystujących 
przy celebracji uwieńczonej 
zawieszeniem tablicy erekcyj
nej. Na mosiężnej płycie wid
niał stosowny napis informu
jący po łacinie: „Roku Pańskie
go 1899, dnia dziesiątego maja 
pod Najmiłościwszym Panowa
niem Mikołaja II, za Jenerał 
Gubernatorstwa Jego Cesarskiej 
Wysokości Wielkiego Księcia 
Sergiusza Aleksandrowicza, 
pod Najwyższem Zwierzch
nictwem Duchownem Papieża 
Leona XIII, za Arcybiskupa 
Mohylowskiego Metropolity 
Szymona Marcina Kozłowskie
go, Dziekana i Proboszcza Fry
deryka Ottena, Syndyków Pa
rafii T. Baranowicza, K. Wo- 
łodźki, K. Laudyna i J. Homa, 

kamień węgielny tej parafii p. 
w. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny w 
Moskwie, przy ulicy Małej 
Gruzince poświęcony i położony 
został”. Sprawy organizacyjne 
powierzono Komitetowi Bu
dowy, który ukonstytuował się 
w 20-osobowym składzie, wy
łonionym przeważnie spośród 
polskiej inteligencji. Podobnie 
było z komisją techniczną, 
gdzie same za siebie mówią 
nazwiska działających w niej 
inżynierów: Bandrowski, Bur
chardt, Daukszta, Jahołkowski, 
Zaleski — przydatnych do po
mocy Bohdanowiczowi, spra
wującemu także nadzór au
torski nad wykonawstwem. 
Nie bacząc na kłopoty finan
sowe, założono 3-4 letni cykl 
budowy, co wkrótce okazało 
się nierealne, właśnie ze wzglę
du na permanentny niedo
bór środków. Składki napły
wały zbyt wolno, żeby w moż
liwie najkrótszym czasie upo
rać się ze wzniesieniem wspa
niałego gmachu. Projekt był 
imponujący, choć pozbawiony 
nowatorskich rozwiązań kon
strukcyjnych czy estetycznych. 
Wbrew pozorom obiekt nie 
wyróżniał się przy tym wiel
kością, mógł pomieścić do 
2 500 osób. Wszelako umiejętne 
zabiegi spowodowały, że ty
powa bryła trójnawowej hali 
uzyskała monumentalną syl
wetę. Myśl przewodnia została 
podporządkowana takiemu 
ukształtowaniu mas, aby naj
bardziej efektowna prezenta
cja budynku następowała w 
widoku czołowym. Udało się 
to dzięki konsekwentnie zasto
sowanej metodzie, która pole
gała na wizualnym poszerze
niu fasady przez szeroko roz
stawione ramiona transeptu. 
Proste skądinąd posunięcie 
uzyskało perfekcyjną oprawę, 
czego wyrazem są zwłaszcza 
portale boczne, skomponowa
ne z iluzjonistycznym wręcz 
zacięciem. Przy bezwieżowej 
fasadzie ważnym dopełnie
niem całości stała się kopuła na 
skrzyżowaniu naw. Znajdo
wano w niej podobieństwa do 
słynnej kopuły w katedrze 
mediolańskiej — co dawało 
asumpt do klasyfikowania koś
cioła moskiewskiego jako bu
dowli w stylu germańsko- 
lombardzkim. Ogólnie biorąc, 
ocena ta była trafna, chociaż w 
zdobnictwie masywu fronto
wego można zauważyć także 
motywy charakterystyczne dla 

średniowiecznej architektury 
angielskiej. A to z kolei pozwa
lało na porównania z katedrą 
westminsterską, podczas gdy 
w rzeczywistości ambicje 
twórcy skupiały się raczej na 
udowodnieniu biegłości w pos
ługiwaniu się aparatem form 
gotyckich.
Z punktu widzenia ówczesnej 
doktryny estetycznej kopio
wanie konkretnych zabytków 
stanowiło już zwykły anachro
nizm. U koneserów coraz lep
szą markę zyskiwały próby, w 
których indywidualność pro
jektanta brała górę nad wywo
dzącym się z ducha ideologii 
romantycznej asocjacyjnym po
strzeganiem architektury. Ciąg
le nie rezygnowano przy tym z 
kanonicznych zasad dojrzałego 
historyzmu, czyli postulatów 
zachowania czystości stylowej 
oraz odwołań do minionych 
epok. Z tą różnicą, że traciły 
znaczenie inspiracje obcymi 
wzorcami na rzecz ekspono
wania cech narodowych, nie
koniecznie nawet najwyż
szego lotu, lecz mogących 
uchodzić za dziedzictwo ro
dzimej tradycji kulturowej. 
Bez szerzej zakrojonych badań 
nie podejmiemy się przesą
dzać, czy owe tendencje zna
lazły swój wyraz w rzymskoka
tolickim budownictwie koś
cielnym na terenie Rosji. Po
zostając w kręgu znanych do
konań Bohdanowicza, nie
przypadkowe wydaje się jed
nak, że prototypem kościoła w 
Samarze stała się akurat świą
tynia wileńska, zachwycająca 
oryginalnym pięknem wygię
tych w tzw. ośli grzbiet łuków. 
W Moskwie takim profilem 
wykrojone jest zwieńczenie 
okna nad głównym portalem. 
Wszakże są to nadal zbyt kru
che przesłanki, żeby uwiary
godnić tezę o bezpośrednich 
związkach z polską architektu
rą sakralną owej doby. Dopóki 
nie poznamy wszystkich uwa- 
unkowań oraz lokalnych od
rębności, bezpieczniej jest 
mówić o powinowactwie bio- 
rącym się ze wspólnoty cywili
zacyjnej. Rozrzucone po naj- 
leglej szych zakątkach cesar
stwa rosyjskiego kościoły nie
wątpliwie są pochodną uni
wersalnego zjawiska, jakim w 
całej Europie był dziewiętna
stowieczny historyzm — na 
obszarach peryferyjnych roz
wijający się w najlepsze aż do 
wojny światowej.
Najbardziej żywotnymi nur
tami pozostawały neoroma- 

nizm i neogotyk, określane ja
ko „rohbau” — wyróżniające 
się na zewnątrz murami z nie 
tynkowanej cegły. Monotonne 
płaszczyzny ożywiano niekie
dy detalem kamiennym, albo 
tańszymi odlewami z betonu. 
Oprócz walorów zdobniczych 
zyskiwała trwałość budowli, 
wzmocnionej w newralgi
cznych punktach elementami 
o podwyższonej odporności i 
wytrzymałości mechanicznej. 
Nie inaczej było w Moskwie, 
gdzie ceglane elewacje wzbo
gacić miała dekoracja z pia
skowca szydłowieckiego, w 
którym zamierzano odkuć 
gzymsy, nadproża, wszelkie 
sterczyny, laskowania itp. 
Tymczasem zupełnie zawiodły 
oczekiwania na rychłe zakoń
czenie prac budowlanych. Z 
największym wysiłkiem wzno
szono już mury kościoła, a z ro
ku na rok słabło tempo robót. 
Zabrakło jakby determinacji, 
żeby podtrzymać pierwotny 
entuzjazm, który wygasał po
mimo stałego napływu Pola
ków. Na progu drugiej dekady 
naszego stulecia ich skupisko 
w Moskwie liczyło przeszło 
30 000 osób. A przecież egzysto
wała ponadto spora wspólnota 
katolicka innych nacji. Gdy 
wreszcie pod sam koniec 1911 r. 
nastąpiła długo odwlekana 
benedykcja, w podniosłej uro
czystości uczestniczyły niezli
czone tłumy. W asyście du
chowieństwa polskiego i fran
cuskiego, ceremonii poświęce
nia nowego przybytku dopeł
nił świeżo przybyły proboszcz 
i dziekan moskiewski — ks. 
Ignacy Czajewski.
Udostępnienie kościoła wier
nym było ważnym momen
tem, lecz nie stanowiło bynaj
mniej ostatniego aktu w dziele 
budowy. Wiele jeszcze pozo
stało do zrobienia, we wnętrzu 
nie uporano się nawet z otyn
kowaniem ścian, ani nie zdo
łano skompletować podsta
wowego wyposażenia. Przed 
inauguracyjnym nabożeń
stwem udało się wprawdzie 
wykończyć ołtarz główny, ale 
kazanie ksiądz Czajewski wyg
łosił z prowizorycznej mówni
cy do stojących słuchaczy, 
gdyż funduszy nie starczyło 
także na zakup ławek. W tej 
końcowej fazie przewodnictwo 
w Komitecie Budowy objął za
służony obywatel — Antoni 
Kolnarski, po którym spo
dziewano się szybkiego zam
knięcia inwestycji.
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Niestety, owe nadzieje okazały 
się płonne, a świątynia nigdy 
nie zajaśniała pełnym bla
skiem. Funkcjonowała jednak 
do połowy lat trzydziestych, 
zachowując status kościoła 
polskiego, dopóki stalinowski 
reżim do reszty nie unicestwił 
moskiewskiej diaspory. Za
grabiony budynek przekazy
wano różnym użytkownikom, 
którzy go kompletnie zdewa
stowali. Do dzisiaj mieszczą 
się w nim biura projektowe, 
zlokalizowane na dwóch gór
nych piętrach. Na parterze do 
niedawna działał zakład me
chaniczny. Wedle oficjalnego 
stanowiska władz na odzyska
nie całości przyjdzie czekać do 
1994 r.
W zbliżony sposób toczyły się 
losy kościoła SS. Piotra i Paw
ia, chociaż nieco dłużej zezwo
lono odprawiać w nim nabo
żeństwa. Jeszcze w 1935 r., po 
śmierci marszałka Piłsudskie
go, odbyły się tu uroczystości 
żałobne, w których licznie 
uczestniczył akredytowany w 
Rosji korpus dyplomatyczny. 
W następnym roku parafia 
została zlikwidowana, a wkrót
ce potem zburzono wolno sto
jącą dzwonnicę, usytuowaną 
na tyłach placu kościelnego. W 
czasie ostatniej wojny obiekt 
był wykorzystywany jako ma
gazyn żywnościowy. Później 
rozebrano górne partie gma
chu, a w środku podzielono go 
na kilka kondygnacji, gdzie w 
najlepsze egzystują agendy 
państwowe.
Tak więc, mimo wielkich 
przemian, w Moskwie czynny 
jest tylko kościół Św. Ludwi
ka. Wkrótce należy spodzie
wać się jednak decyzji o zwro
cie pozostałych, z których koś
ciół ŚŚ. Piotra i Pawła zostanie 
prawdopodobnie ustanowiony 
katedrą dla przyszłej diecezji 
moskiewskiej. Obecnie każdy 
z nich wymaga gruntownej re
stauracji, co stanowić będzie 
nader trudną próbę dla miejs
cowych katolików. Na własne 
siły nie liczono nawet podczas 
budowy kościoła Mariackiego, 
gdy ich liczebność i status ma
terialny były nieporównanie 
wyższe niż obecnie. Już wtedy 
pokładano nadzieje w całym 
społeczeństwie polskim — w 
oczekiwaniu, że „kraj nie za
pomni o obowiązku pomocy 
rodakom na obczyźnie”. I oto 
nadeszła chwila, w której nale
żałoby odpowiedzieć na apel 
sprzed ośmiu z górą dziesięcio
leci.

Andrzej Majdowski

Kaplica
Boimów

Jest we Lwowie takie miejsce, któ
re zna każdy mieszkaniec — kapli
ca patrycjuszowskiej rodziny 
Boimów, zwana też Ogrojcową. 
Wybudowana w latach 1607 — 
1617 prawdopodobnie przez And
rzeja Bemera w stylu „renesanso- 
wo-manierystycznym”, stała się 
od razu najbardziej znaną w całym 
mieście budowlą. Jej fundatorem 
był Jerzy Boim, podobno sekre
tarz Stefana Batorego i Zygmunta 
III, człowiek wybitny, solidnie 
wykształcony w Padwie lekarz, 
rajca lwowski oraz członek patry- 
cjatu miejskiego.
Fasadę budowli zdobią rzeźby 
kamienne — wykonane przez ze
spół rzeźbiarzy: Hanusza Szolca, 
braci Block i Jana Pfristera — 
przedstawiające sceny Męki Pań» 
skiej oraz bogato zdobione gzym
sy; autorem programu teologi
cznego dekoracji był ks. Walentyn 
Wargocki. Wnętrze nie odbiega 
bogactwem form rzeźbiarskich od 
fasady. Ołtarz pokryty jest wielką 
liczbą postaci i ornamentów, ścia
ny ozdobione są kunsztownymi 
epitafiami, a sklepienie przytłacza 
nas bardzo zdobionymi kasetonami. 
O wystroju i proporcjach kaplicy 
Boimów wybitny znawca sztuki 
Lwowa W. Łoziński (Sztuka 
lwowska w XVI i XVII wieku, 
Lwów 1898) pisał tak: „Są we 
Lwowie zabytki architektury..., w 
których rzeźbiarz bierze górę nad 
architektem, spycha go na stanowi
sko podrzędnego pomocnika, tak że 
architekt dostarcza tylko konstruk
cyjnego szkieletu i gołej płaszczy
zny ”.

1. Kaplica Boimów zwana Ogrojcową
2.3 Fragmenty dekoracji zewnętrznej 
przedstawiającej Mękę Pańską

(zdjęcia: Adam Matuszak)

Malowniczość budowli oraz samo 
miejsce może zwykłemu turyście 
przyciemnić rzeczywisty stan za
bytku. Dla konserwatora każdy 
osypujący się detal, gniazda pta
ków w zakamarkach rzeźb czy od
padające elementy sztukaterii są 
alarmującymi sygnałami wzywają
cymi do pilnej restauracji. Na 
szczęście los lwowskich zabytków 
nie jest obojętny założycielom 
Fundacji „Straż Mogił Polskich 
Bohaterów”, która sfinansowała w 
ubiegłym roku prace dokumenta
cyjne pozwalające przygotować 
harmonogram i zakres działań 
konserwatorskich. Zadanie to wy

konała Pracownia Fotogrametrii 
PKZ w Warszawie pod kierunkiem 
mgr inż. Ewy Winiarskiej.
Ze względu na niewielkie wnętrze, 
dużą wysokość, przebogatą orna
mentykę oraz skomplikowane 
układy przestrzenne rzeźb, obiekt 
ten jest niezwykle trudny do in- 
wentaryzowania nawet metodami 
fotogrametrycznymi. Jednak war
to pokonać wszelkie trudności 
techniczne, tak aby jak najszybciej 
zacząć zmieniać dotychczasowy 
stan tego zabytku.
Zawieruchy historyczne i obojęt
ność ludzka dotknęły Lwów nie 
mniej niż inne miasta polskie, po
zostawiając w nim zdewastowane 
domy, opuszczone świątynie i zaora
ne cmentarze. Kaplica Boimów — 
to dobitny przykład. Jest jednak 
nadzieja, że miejsce to wróci do 
dawnej świetności.

Adam Maruszak

3
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Cmentarz
w Jaszunach

Trzydzieści kilometrów na 
południe od Wilna leży 
wieś Jaszuny. Do dziś stoi 
tam pałac, zbudowany w la
tach 1824 — 1828 według 
projektu Karola Podcza- 
szyńskiego. Wieś należała 
wówczas do Balińskich, a 
fundatorem pałacu był wy
bitny astronom i matema
tyk — Jan Śniadecki. Eme
rytowany w 1826 r., osiadł

W 1939 r. pałac został roz- 
grabiony i zniszczony. Do 
niedawna mieściły się w 
nim biura kołchozowe, 
obecnie stoi pusty. Zacho
wała się również oficyna i 
ozdobne filary bramy 
wjazdowej. Najciekawszym 
obiektem dawnego dwor
skiego zespołu jest położo
ny na wzgórzu za rze
ką Mereczanką rodzinny 

wano tam również przed
stawicieli starej służby do
mowej.
Starannie utrzymywany do 
wybuchu drugiej wojny 
światowej cmentarz obsa
dzony był drzewami i 
krzewami ozdobnymi; przy 
dużym krzyżu rosła wierz
ba płacząca. Po wejściu 
Sowietów został sprofano
wany i zdewastowany, uk
radziono marmurowe płyty 
Jana Balińskiego i jego 
zmarłej w 1929 r. żony Ma
rii, ostatniej z pochowa
nych tu osób. Większość 
nagrobków jednak ocalała, 

1.2. Dojście do cmentarza z furtą (1) i 
widok ogólny cmentarza (2)
3. Nagrobek Jana Śniadeckiego

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

w Jaszunach u swej brata
nicy Zofii, od kilku lat żony 
Michała Balińskiego. Czę
sto odwiedzała ich siostra 
Zofii, Ludwika Śniadecka, 
ukochana Juliusza Słowac
kiego, który przyjeżdżał za 
nią do Jaszun. Rozległy 
krajobrazowy park stanowił 
idealne tło dla romanty
cznych przechadzek.

cmentarz. Samo miejsce 
ma swoją wcześniejszą hi
storię — w XVI w. stał tu 
zbór kalwiński Radziwił
łów, poprzednich właści
cieli majątku. Cmentarz w 
kształcie prostokąta, okolo
ny murem z polnych ka
mieni, z drewnianą furtą, 
założono wkrótce po wznie
sieniu pałacu. Pierwszy 
spoczął na nim zmarły w 
1830 r. prof. Śniadecki, po
tem kolejni członkowie ro
dziny Balińskich, a także 
Kostrowickich. Według 
Romana Aftanazego cho

wśród nich dwa należące do 
tych mogił polskich, o któ
rych mamy obowiązek pa
miętać.
Pierwszy z nich — to grani
towy prostopadłościan ze 
śladem po utrąconym że
liwnym krzyżu na szczycie. 
Łaciński napis głosi: 
JOANNI / ŚNIADECKI 
/ NATO ZNINI / AD 
GNIEZNAM / 29 AUG. 
MDCCLVI / 9 NOV. 
MDCCCXXX v. s. / IN 
AEDIBUS / A SE EX- 
TRUCTIS / JASZUNIS 
(Janowi Śniadeckiemu uro

dzonemu w Żninie koło 
Gniezna 29 sierpnia 1756, 
zm. 9 listopada 1830 st. st. 
w domu przez siebie wznie
sionym w Jaszunach'). Data 
zgonu podana jest według 
kalendarza juliańskiego; 
wedle naszego, gregoriań
skiego kalendarza był to 
dzień 21 listopada.
Pod skromną płytą z szare
go kamienia spoczywa Mi
chał Baliński, historyk i pu
blicysta, „strażnik porząd
ku” wileńskiego Towarzy
stwa Szubrawców, redaktor 
„Tygodnika Wileńskiego”, 
wydawca pism Jana i Jęd
rzeja Śniadeckich, przede 
wszystkim zaś autor dzieła 
Starożytna Polska pod 
względem historycznym, 
jeograficznym i statysty
cznym opisana (Warszawa 
1843 — 1846). Można je
szcze odczytać słabo wido
czną inskrypcję: VIRO / 
HISTORIÓGRAPHO NO- 
STRATI / INGENUI- 
TATE MORUMQUE 
ELEGANTIA / EMI- 
NENTISSIMO / MI
CHAELI BALIŃSKI / 
NATO THERESPOLI 
AD WITEBSCIUM / D. 
XIV AUG. MDCCXCIV 
/ MOR. VILNAE XXII 
DEC. MDCCCLXIII v. s. 
/ SEPULTO IN PRAE- 
DIO JASZUNENSI / 
HAEREDITARIO (Af?- 
żowi szlachetnemu i prawe
go charakteru, historio
grafowi ojczystemu, naj
dostojniejszemu Michałowi 
Balińskiemu urodzonemu w 
Terespolu koło Witebska 
d. 14 sierpnia 1794, zm. 
w Wilnie 22 grudnia 1863 
st. st. (czyli 3 stycznia 
1864), pochowanemu w do
brach dziedzicznych jaszuń- 
skich). Obok, pod płytą 
niemal identyczną, z pol
skim tym razem napisem, 
leży jego żona:,„Tm spo
czywają zwłoki /Ś. P./ Zofii 
ze Śniadeckich /BALIŃ
SKIEJ/ zm. 3 — 15 Lute
go 1880 r. /wieku lat 80/ 
Nie płaczcie albowiem po
szła spo —/ cząć: — Ek- 
kles. roz. 22 wier. 11”.

Jarosław Komorowski
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Fortyfikacja 
nowożytna <u)

Po burzliwym okresie napo
leońskim, który przyniósł tak
że i reformy wewnętrzne, Pru
sy na Kongresie Wiedeńskim 
(1815) uzyskały nowe terytoria 
w Niemczech, tracąc zarazem 
na rzecz Rosji część zagarnię
tych w zaborach ziem pol
skich. Rozpoczęło się trwające 
długo uspokojenie na pruskiej 
granicy wschodniej. Wiosna 
Ludów (1848) w Prusach — to 
zbrojne powstanie w Berlinie, 
które zmusiło do taktycznych 
ustępstw oraz stłumione Pow
stanie Wielkopolskie. W dru
giej połowie XIX w. wzrosły 
wpływy sił konserwatywnych, 
zwłaszcza junkrów, później 
również wielkich przemysłow
ców; w odniesieniu do innych 
narodowości, zwłaszcza Pola
ków, prowadzono politykę 
germanizacji. Otto von Bis
marck — premier od 1862 r. — 
prowadził zręczną, ale agre
sywną politykę umacniania 
Prus i eliminacji Austrii z roz
grywek politycznych na tere
nie Niemiec. Generał Hel
muth K. B. von Moltke, szef 
sztabu generalnego, umocnił 
armię i po zwycięskich woj
nach z Danią (1864), Austrią 
(1866) i Francją (1870 — 
1871) proklamowano w 1871 r. 
Rzeszę Niemiecką pod hege
monią Prus i z królem pruskim 
jako cesarzem.
Coraz wyraźniej polaryzowały 
się wrogie bloki wojskowe: 
Niemcy zawarły sojusz z Aus- 
tro-Węgrami (1879), posze
rzony w 1882 r. o Wiochy w 
trój przymierze, z którego wy
rósł układ tzw. państw cen
tralnych, zmieniający się je
szcze w czasie pierwszej wojny 
światowej. Zagrożona Rosja 
znalazła przeciwwagę w przy
mierzu z Francją, następnie 
Anglią — doprowadziło to do 
powstania tzw. Ententy, rów
nież zmieniającej się, a raczej 
wzrastającej w siłę także w la
tach wojny.
Zbliżająca się wielka konfron
tacja wymagała planów wo
jennych. Plan niemiecki opar
ty na koncepcji szefa sztabu 

generalnego, gen. Alfreda von 
Schliffena, wobec uznania 
Francji za głównego przeciw
nika przewidywał najpierw 
wojnę błyskawiczną z tym kra
jem, a po jego rozgromieniu w 
ciągu 6 — 8 tygodni, przerzu
cenie głównych sił na wschód i 
pobicie armii rosyjskiej. Dla 
wiązania wojsk rosyjskich w 
pierwszej fazie wojny przewi
dywano pozostawienie na 
froncie wschodnim tylko jed
nej armii, stanowiącej 1/8 
wszystkich sił niemieckich. 
Działania operacyjne wymagały 
odpowiedniego zaplecza inży
nieryjnego, które w zakresie 
fortyfikacji na przyszłym fron
cie wschodnim Niemiec 
przedstawiało się następująco. 
Po Kongresie Wiedeńskim w 
obrębie państwa pruskiego 
znalazły się twierdze nadmor
skie: Szczecin, Kołobrzeg i 
Gdańsk, twierdze pomorskie: 
Grudziądz, Toruń i prowizo
ryczne umocnienia Malborka, 
Tczewa i Kwidzynia; bran
denburski Kostrzyri z prowizo
rycznymi umocnieniami w re
jonie Gorzowa oraz twierdze 
śląskie: Głogów, Świdnica, 
Srebrna Góra, Kłodzko, Nysa, 
Koźle i prowizoryczne umoc
nienia Krosna. Dawne twier
dze wrocławską i brzeską zlik
widowano jeszcze w czasach 
napoleońskich.
W pierwszej połowie XIX w. 
nie wystąpiły większe zmiany, 
jedynie Grudziądz stracił klu
czowe znaczenie na rzecz 
przygranicznego Torunia oraz 
nowo wznoszonej Twierdzy 
Poznań; w Prusach Wschod
nich powstała ważna twierdza 
Boyen pod Giżyckiem (zob. 
następny artykuł). Większe 
zmiany wystąpiły w drugiej 
połowic tego stulecia. Wobec 
przymierza Prus z Austro- 
Węgrami straciły znaczenie 
twierdze śląskie, z wyjątkiem 
Głogowa, Nysy, częściowo 
Kłodzka, związanych z połud
niowym odcinkiem przyszłego 
frontu wschodniego. W 1872 
r. skasowano Twierdzę Szcze
cin, którą zastąpiły korzystniej

Wisły, wspartych na twier
dzach w Grudziądzu, Cheł
mnie i Toruniu oraz obrony 
linii jezior od Inowrocławia do 
Warty. Ważnym elementem 
działań operacyjnych był ufor
tyfikowany rejon Jezior Ma
zurskich, który miał bronić 
Prus Wschodnich i Pomorza, a 
następnie — po pobiciu Fran
cji i przerzuceniu głównych sił 
— służyć do wyprowadzenia 
kontrofensywy w kierunku po

położone nadmorskie forty w 
Świnoujściu. W 1889 r. zlik
widowano Kołobrzeg i Mal
bork, rozbudowano natomiast 
Poznań i Toruń, na wielką ska
lę fortyfikowano rejon jezior 
mazurskich, pojawiły się nowe 
fortyfikacje w Chełmnie. Rolę 
Gdańska ograniczono (jak w 
Szczecinie) do baterii nadmor
skich.
Twierdze te w pierwszej fazie 
wojny miały powstrzymać 
działania rosyjskie na osłabio
ne na tym obszarze siły nie
mieckie. Ważna była rola Po
znania jako osłony kierunku 
operacyjnego na Berlin i śród- 
szańca pozycji obronnych 

łudniowym; miała jej towarzy
szyć ofensywa z rejonu Pozna
nia. Jak widać, obrona Śląska 
była sprawą drugorzędną, mia
ły go osłaniać działania aus
triacko-węgierskie rozwijane 
na tym skrzydle z rejonu 
Twierdzy Kraków.
Przebieg wojny wykazał, że 
Niemcy po trzech poprzed
nich szybko wygranych woj
nach przeceniali własne moż
liwości i nie docenili odpor
ności silniejszej od państw 
centralnych Ententy na fron
cie zachodnim, gdzie ugrzęźli 
w walkach pozycyjnych; nie 
docenili też możliwości Ros
jan, jakkolwiek nieźle dali so
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bic z nimi radę przy wsparciu 
Austro-Węgier.
Nie sposób omówić dokładnie 
licznych twierdz, stan badań 
pozwala natomiast na prze
prowadzenie ich typologii. W 
XIX w. panowała tu tzw. szko
ła nowopruska i w pierwszej 
jej fazie w pierwszej połowie 
XIX w. (okres artylerii gładko- 
lufowej) można wyróżnić czte
ry grupy typologiczne.
Do pierwszej zaliczamy forty- 
lunety i przyczółki mostowe, 
wszystkie zaopatrzone w reduty 
i kaponiery. Dziełem najstar
szym był projektowany od 1824 r. 
bastionowo-kleszczowy przyczó

łek mostowy w Toruniu (mo
dernizacja lunet około 1833 r.). 
Budowę lunet w Poznaniu prze
widywano już w 1828 r. i jako 
jedną z pierwszych wybudowa
no około 1835 r. Lunetę Kate
dralną (Fort Radziwiłła) z re
dutą o nietypowym planie czwo
roboku ze ściętymi narożami. W 
1828 r. projektowano, a realizo
wano zapewne po 1830 r. prze
budowę Szańca Gneisenau’a 
w kołobrzeskim obozie warow
nym; była to luneta z redutą 
na planie prostokąta z dwiema 
kaponierami barkowo-czołowy- 
mi. Później lunety powstają w 
Gdańsku (Szaniec Mewi w

1. Twierdza Toru ń, przyczółek mostowy według planu z 1852 r: A — część star
sza. projektowana od 1824 r., B — część późniejsza (rys. archiwalny odkryty 
przez J. Stankiewicza)
2. Kołobrzeski Obóz Warowny: projekt przebudowy szańca im. Gneisenau'a z 
1830 r.. fort-luneta ze słabszą obroną szyi (bez wału, ale z redutą), dwie rozwinię
te kaponiery barkowo-czołowe
3. Twierdza Poznań: reduta Fortu Katedralnego (zw Fortem Radziwiłła); stosun
kowo późna ( z drugiej fazy reduty) ceglana działobitnia na planie okręgu z 
wewnętrznym dziedzińcem; pięć kondygnacji ogniowych, dwie najniższe (dolna 
w fosie dla broni ręcznej) wzbogacone ośmioma półokrągłymi jakby kaponiera
mi (rys. z 1856 r.)
4. Twierdza Poznań: projekt poligonalnego regularnego łamanego narysu 
umocnienia rdzenia twierdzy, sporządzony przez gen. von Brese w 1840 r.
5. Twierdza Poznań: główny tort standardowy nr 7 (rys. inwentaryzacyjny z 1884 
r.)
6. Twierdza Poznań: pośredni fort standardowy nr 9a (rys. z 1878 r.)
7. Gdańsk: fort standardowy nr 1 nowego typu (projekt z 1898 r.) w rejonie Bia
łego Dworu na Zaspie z nie zrealizowanego pierścienia fortów zewnętrznych

nowej wersji około 1840 r.), 
Szczecinie (pierwsze projekty 
lunet dopiero w 1845 r), w 
Kostrzyniu nawet około 1857 r. 
Do grupy drugiej można zali
czyć dwa wielkie forty-cytade- 
le, projektowane od 1827 lub 
1828 r. w Poznaniu (Fort Wi- 
niary) i w Toruniu (Fort Św. 
Jakuba). Miały one narysy 
przypominające wycinek koła. 
W Forcie Winiary wał główny 
przerywały trzy małe poligo
nalne forty położone w jego za
łamaniach. W osiach kurtyn 

występowały dwie duże lunety 
z redutami, zredukowane do 
mniejszych jakby pół-lunet 
przed kurtynami skrajnymi 
frontu czołowego. Fronty bar
kowe były łamane w narys pi
ły. U nasady fortu wzniesiono 
potężną redutę koszarową ze 
zwielokrotnioną obroną od 
strony wnętrza fortu kolejno w 
postaci: wysuniętego przed 
przedstok poligonalnego wału, 
krytej drogi, zamkniętego po
ligonu obronnych koszar i 
wreszcie wewnętrznej baszty.
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Ten nieco dziwny system 
obrony stanowił odbicie sto
sunków w Prusach, gdzie licz
ba mieszkańców podbitych 
krajów była większa od lud
ności niemieckiej. Musiało to 
mieć wpływ na wielonarodowy 
skład armii i cytadela, jak wi
dać, była przygotowana do 
obrony wiernej królowi części 
wojska na wypadek buntu po
zostałych żołnierzy. Z tej sa
mej przyczyny były przygoto
wywane do wewnętrznej 
obrony cytadele rosyjskie.
W znacznie mniejszym Forcie 
Św. Jakuba w Toruniu znaj
dowała się reduta podobna do 
poznańskiej, ale główny wał 
bojowy osłaniały tylko prymi
tywne kaponiery. Widać więc, 
że Poznań osłaniający Berlin 
był dla Niemców ważniejszy 
nawet od leżącego przy grani
cy Torunia. W latach 1844 — 
1855 wzniesiono ciągłe umoc
nienia dużego fortu-cytadeli 
zwanego Twierdzą Boyen koło 
Giżycka na planie zbliżonym 
do regularnego sześcioboku z 
czterema frontami bastiono
wymi i dwiema poligonalnymi, 
kleszczowymi kaponierami. W 
północnej części twierdzy stał 
Donjon (śródszaniec), wydzie
lony wałem o narysie kle
szczowym, dla obrony wiernej 
części załogi na wypadek bun
tu. Późno, bo dopiero w latach 
1866 — 1869, zaprojektowano 
przebudowę umocnień Gro
dziska w Gdańsku na górujący 
nad miastem fort poligonowy, 
będący odpowiednikiem oma
wianych fortów-cytadel.
Do grupy trzeciej zaliczamy 
umocnienia rdzenia twierdzy 
ciągłą fortyfikacją. W powsta
łym w 1828 r. projekcie forty
fikacji Poznania, rdzeń twier
dzy osłonięto łamanym, wie- 
lobocznym, dość regularnym 
narysem, zaopatrzonym na 
przemian w tak rozpłaszczone 
bastiony, że tworzą płytkie 
występy, oraz w lunety z sil
nymi redutami pełniącymi 
również funkcję kaponier; 
prace te zakończono w 1869 r. 
Umocnienie rdzenia Twierdzy 
Szczecin w latach 1845 — 
1848 poszerzono o rejon No
wego Miasta. Wprowadzono 
potężne bastiony związane z 
wałem głównym i lunety 
przypominające poznańskie. 
Dopiero w 1875 r. zaczęto pro

jektować od wschodu posze
rzenie obrony rdzenia Twier
dzy Toruń. Wał poprowadzo
no łagodnym tukiem między 
Fortem Św. Jakuba i Bastio
nem Odcinkowym, w załama
niu frontu wzniesiono rodzaj 
fortu, zbyt długi zaś połud
niowy odcinek kurtyny przer
wano skazamatowanym usko
kiem.
Grupę czwartą stanowią forty 
centralne z redutami. Należą do 
nich: zapewne tu najstarszy 
Fort III w Świnoujściu, pro
jektowany od 1861 r. toruński 
Fort Kolejowy o narysie regu
larnego sześcioboku z niewiel
ką redutą oraz projektowana 
około 1850 r., zrealizowana 
znacznie później przebudowa 
poznańskiego Fortu Katedral
nego (Fortu Radziwiłła) na 
narysie pięcioboku z potężną 
okrągłą pięciokondygnacyjną 
centralną redutą. Geneza tego 
typu fortów jest zapewne fran
cuska.
Drugą fazę fortyfikacji no- 
wopruskiej stanowią forty 
standardowe, związane już z 
rozwojem artylerii gwintowa
nej i ręcznej broni ogniowej, 
jakkolwiek pewne prekursor
skie tendencje standaryzacji 
widzimy jeszcze w fazie pier
wszej. Były to małe forty-lune- 
ty, niejednokrotnie tworzące 
jeszcze pierścień dzieł tak cha
rakterystyczny dla fazy fortów 
standardowych. Idea obozu 
warownego występowała już 
od renesansu, wyraźnie u 
Montalemberta, modna stała 
się pod wpływem Rognata. 
Nowopruskie obozy warowne 
powstały wcześniej na Zacho
dzie (Koblencja od 1816 r., 
Ulm— 1816— 1819). Na na
szych terenach pojawiły się w 
końcu trzeciego dziesięciolecia 
XIX w., np. ciągnąca się do 
około 1850 r. budowa i mo
dernizacja lunet toruńskich, 
unowocześnianie kołobrze
skiego obozu warownego w 
tym czasie oraz rozpoczęta 
około 1840 r. budowa obozu 
wokół gdańskiego Nowego 
Portu, wreszcie jeszcze pó
źniejsze, niezbyt udane po
czynania w Szczecinie.
W Poznaniu szczególnie inte
resujący był projektowany od 
1830 r. fort-luneta Św. Woj
ciecha z wykształconą kapo- 
nierą główną. Jeszcze bardziej 

zbliżony do fortów standardo
wych był projektowany co 
najmniej od 1841 r. gdański 
Szaniec Jezuicki z dwiema ka
ponierami barkowo-czołowy- 
mi i redutą krzyżową przecho
dzącą w rzucie w kaponierę 
szyjową.
W czasie wprowadzania arty
lerii gwintowanej była częś
ciowo realizowana w Kostrzy- 
niu w latach 1860 — 1862 bu
dowa pierścienia fortów, z któ
rych przy innych jeszcze tra
dycyjnych lunetach zdecydo
wanym krokiem naprzód był 
Fort Krótkiego Przedmieścia, 
gdzie występował przy trady
cyjnej jeszcze reducie charakte
rystyczny narys, kaponiera 
główna i trójkątne kaponiery 
barkowe. Wznoszony od 1868 
r. fort w Brzeźnie pod Gdań
skiem miał jeszcze przestarza
ły narys lunety z okrągłą redu
tą, ale występowały już w nim 
prawidłowo rozłożone cztery 
kaponiery, z szyjową, niezale
żną od reduty.
Po wojnie francusko-pruskiej 
powstały nowoczesne twierdze 
w Poznaniu i Toruniu. W Po
znaniu w latach 1872 — 1883 
wzniesiono 9 fortów głównych 
i tyleż pośrednich. W Toruniu 
— 7 fortów głównych i 6 lub 7 
pośrednich. Nowy pięrścień 
Kostrzynia składał się tylko z 4 
fortów. Forty główne w Po
znaniu i Toruniu oraz jeden w 
Kostrzyniu reprezentowały na 
ogół formę standardową star
szego typu.
Typowy główny fort standar
dowy (fort nr 7 w Poznaniu) 
miał plan spłaszczonego ba
stionu o lekko rozchylonych 
barkach i kleszczowo wklęsłej 
szyi, w której była reduta ko
szarowa cofnięta w środkowej 
partii, tworząc przez to narys 
jakby półbastionów i dodat
kową obronę flankową szyi. 
Poterną i zespołem kazamat 
koszary łączyły się ze skarpo
wą kaponierą główną, w bar
kach zaś występowały trójkąt
ne kaponiery połączone poter- 
nami i kazamatami z dziedziń
cem fortu. Na ogół forty te by
ły jednowałowe, o połączo
nych stanowiskach dla artyle
rii i piechoty przy wydłużo
nym przedpiersiu) W forcie 
pośrednim (fort nr 9a w Po
znaniu) występował narys tra
pezu, w szyi były koszary z 

kaponierą, dwie dalsze kapo
niery czołowo-barkowa i bar
kowa — broniły dalszych od
cinków fosy.
Podobne forty występowały 
wówczas w Europie, bardzo 
podobny był austriacki fort ar
tyleryjski projektowany przez 
Salis Soglia w latach siedem
dziesiątych, a szpiedzy nie
mieccy donosili, że warszaw
skie forty rosyjskie stanowiły 
kopię przestarzałej już wersji 
fortu niemieckiego. Pod ko
niec XIX w. forty główne za
częły się upodabniać do poś
rednich, pojawiły się formy 
wydłużone i zaokrąglone (np. 
nad morzem koło Gdańska), 
kaponiery przesunęły się w po
łożenie przeciwskarpowe (z 
wyjątkiem szyjowej), wprowa
dzany był beton, żelbet, płyty i 
kopułki pancerne. Przykładem 
takiej modernizacji może być 
fort w Toruniu na wzgórzu 
Buchta, zwany później Fortem 
Króla Wilhelma I. Coraz wię
cej dzieł: działobitni, magazy
nów, schronów i stanowisk pie
choty wyprowadzano na mię- 
dzypola. Powstawały grupy wa
rowne otoczone okopami i zasie
kami z drutu kolczastego z wy
korzystaniem naturalnych prze
szkód terenowych, jak to widzi
my w rozbudowywanej Twier
dzy Boyen i umacnianych prze
szkodach jezior mazurskich. 
Zapory na tych jeziorach oraz 
twierdze Toruń i Grudziądz 
przyczyniły się do zwycięstwa 
Niemców — mimo osłabienia 
na skutek przerzucenia głów
nych sił do Francji — w fine
zyjnie rozegranej przez gen. 
Paula Hindenburga bitwie pod 
Tannenbergiem w końcu 
sierpnia 1914 r. Jesienią i zimą 
tego roku umocnienia Jezior 
Mazurskich jeszcze trzykrot
nie odegrały istotną rolę w 
działaniach niemieckich. Pod
czas odwrotu w październiku 
1914 r. ponownie ważne stały 
się twierdze w Grudziądzu i w 
Toruniu, natomiast Poznań 
był miejscem regeneracji sił; 
tu też zorganizowano nowy 
korpus.*

Andrzej Gruszecki

* Informację o badaniach forty
fikacji pruskiej podano w odcinku 
8 w „Spotkaniach z Zabytkami”, 
nr 6, 1992, są one aktualne i dla 
omówionego tu okresu.
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Twierdza
Boyen

Historia Giżycka jest typowa 
dla osady pogranicza. Do XIII 
w. sąsiadowały tu ze sobą zie
mie Bałtów, Galindów i Nad- 
rowów, później przebiegała w 
pobliżu wschodnia granica 
państwa zakonnego, wreszcie 
— Prus Wschodnich. Strate
giczne położenie na przesmy
ku między jeziorami, przy wa
żnym szlaku, przecinającym 
Krainę Wielkich Jezior ze 
wschodu na zachód, było powo
dem licznych klęsk spadają
cych na miasto. W 1657 r. spa
lili je i wymordowali ludność 
„kmicicowi” Tatarzy, w latach 
1758—1762 okupowały go 
wojska rosyjskie, w 1807 i 
1812 r. okolicę spustoszyły 
przemarsze armii napoleoń
skiej, potem znów przyszły 
epidemie, głód, pożary.
Ożywienie gospodarcze przy
niosła dopiero decyzja władz 
pruskich o ufortyfikowaniu 
Krainy Wielkich Jezior. Pod
jęto prace na ogromną skalę: w 
latach 1844—1845 wzniesiono 
w Giżycku Twierdzę Boyen i 
wiele mniejszych umocnień, 
gruntownie przebudowano sy
stem kanałów łączących jezio
ra, zbudowano sieć dróg bi
tych (1851 — 1870), urucho
miono żeglugę parową (1857) i 
linię kolejową (1868).
Podczas pierwszej wojny świa
towej twierdze w Królewcu 
i Giżycku powstrzymały 
część sił rosyjskich i 
umożliwiły gen. Hindenbur- 
gowi odniesienie zwycięstwa 
w bitwie pod Tannenbergiem, 
a w efekcie — rozbicie rosyj
skich armii i odrzucenie ich 
daleko na wschód. Na przeło
mie sierpnia i września 1914 r. 
Twierdza Boyen broniła się w 
całkowitym okrążeniu. Pod
czas dramatycznych walk 
miasto legło w gruzach, zosta
ło jednak odbudowane jeszcze 
przed zakończeniem wojny, a 
linię obrony przesunięto bar
dziej na wschód — wzniesione 
tam nowe fortyfikacje dały po
czątek tzw. Giżyckiemu Rejo
nowi Umocnionemu.
W latach międzywojennych 
stara twierdza nie miała już 
większego znaczenia militar
nego, ale w zachodniej i pół
nocnej części miasta zbudo

wano rozległe zespoły koszar i 
osiedla domków dla rodzin 
oficerów (doskonale zachowa
ne do dzisiaj). Równocześnie 
Giżycko stało się popularnym 
ośrodkiem turystyczno-wypo
czynkowym i sportowym, do 
czego zapewne przyczyniło się 
nie tylko atrakcyjne położenie, 
ale i jego wojenna sława (dla 
uczczenia pamięci poległych 
na głównym placu wzniesiono 
pomnik — „anioła śmierci” na 
wysokim cokole, a w zamku — 
dawnej kwaterze komendanta 
twierdzy, urządzono muzeum 
poświęcone toczonym tu wal
kom). Pojawiły się liczne pens
jonaty, hotele i restauracje, 
przystanie sportowe, nawet... 
skocznia narciarska. Kilka ki
lometrów za miastem znajdo
wał się las miejski, przekształ
cony zgodnie z dawną modą w 
leśny park.
Giżycki Rejon Umocniony był 
rozbudowywany w tajemnicy i 
wbrew narzuconym Niemcom 
po pierwszej wojnie traktatom. 
W 1939 r. osłaniał miejsce 
koncentracji niemieckich od
działów przed uderzeniem na 
Polskę, a w latach 1940—1941 
tutaj właśnie, wśród mazur
skich jezior i lasów zbudowano 
kwatery dla cywilnych i woj
skowych władz III Rzeszy, 
m.in. słynny „Wilczy Szaniec” 
w lesie Gierłoż koło Kętrzyna. 
W 1945 r. Niemcy opuścili te 
tereny prawie bez walki. Za
budowa Giżycka zniszczona 
została w 50% w wyniku nalo
tów i dwudniowych walk o 
miasto, nieoficjalnie zaś mówi
ło się o zniszczeniach dokona
nych przez czerwonoarmistów 
już po „wyzwoleniu” i o 
powojennych rozbiórkach. 
Faktem jest, że z reprezenta
cyjnego centrum miasta nie 
zostało prawie nic, lecz obiek
ty wojskowe — koszary i 
twierdza — nie doznały więk
szego uszczerbku.
Twierdza Boyen zbudowana 
została na zachód od miasta, z 
inicjatywy pruskiego ministra 
wojny Hermana von Boyena; 
do 1915 r. była kilkakrotnie mo
dernizowana. Jest to twierdza 
bastionowo-poligonalna, wznie
siona na planie zbliżonym do 
regularnego sześciokąta.

Plan Twierdzy Boyen: 1 - Brama Kętrzyńska. 2 Brama Giżycka 3

3 2 1 
JJA,

6 J 7 3 5 21

l
/
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dziedzi--
hiec a T fosa. prz.ed^ai I

Brama Prochowa. 4 Brama Wodna 5 brama Dcn|onu BI -B6 — bastiony, 
c — rawelmy. e — kapomery. i -- schrony pogotowia, k - budynki koszarowe. I
— schrony piechoty, m — prochownia, n — laboratorium, o — spichlerze
2 Profil (przekroi poprzeczny) obwodu obronnego twierdzy: I — przedpierste. 2
— ławka strzelecka. 3 — droga watowa. 4 — droga straży. 5 — droga ukryta, 6
— odsadzka. 7 — mur Carnota. 8 — krata forteczna

Profil obwodu obronnego jest 
charakterystyczny dla pier
wszej połowy XIX w.: wysoki 
wał ziemny, biegnąca u jego 
podnóża i osłonięta tzw. mu- 
rem Carnota droga straży, fosa 
z ziemnym przeciwstokiem 
oraz położona za fosą droga 
ukryta. Na szczycie wału znaj
duje się szeroka droga wałowa 
oraz stanowiska ogniowe pie
choty i artylerii przeznaczone 
do ostrzeliwania przedpola 
(tzw. obrona daleka), osłonięte 
ziemnym przedpiersiem. Zie
mne przedpiersia mają też wy
sunięte stanowiska piechoty na 
drodze ukrytej, gdyż z ziemi 
wykonywano wówczas wszys
tkie elementy umocnień wy
stawione na ogień artylerii. Na
tomiast stanowiska ogniowe 
do obrony fosy (tzw. obrona 

bliska), położone na poziomie 
drogi straży i ukryte przed 
bezpośrednim ogniem dział, 
osłonięte zostały murem. Fosa 
ostrzeliwana była poprzecznie
— ogniem czołowym z broni 
ręcznej przez strzelnice w mu
rze Carnota i wzdłużnie — 
ogniem skrzydłowym (flanku
jącym) z broni ręcznej oraz 
dział umieszczonych w kaza
matach. Drogę straży łączą z 
dziedzińcem twierdzy poterny
— przeprowadzone pod wa
łem tunele.
Narys obwodu obronnego 
składa się z czterech frontów 
bastionowych i dwóch poligo
nalnych. Każdy z frontów ba
stionowych złożony jest z 
dwóch półbastionów połączo
nych kurtyną i flankowany z 
dwóch skazamatowanych bar-
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3.4.5. Brama Giżycka, elewacja 
wewnętrzna (3), widok z zewnątrz na 
bramę i kaponierę (4) oraz wyszczer
biony mur i oryginalne wrota ze 
strzelnicami, które wyjęte z zawiasów 
gniją na ziemi (5)
6. Dwukondygnacyjna kazamata bar
kowa
7. Kopula pancerna
8. Mur Carnota — dolne partie zawil
gocone, daszek zniszczony przez 
upadające drzewa

ków bastionów (obie kazamaty 
mają po trzy strzelnice działo
we na poziomie drogi straży, a 
jedna z nich dolną kondygna
cję ze strzelnicami karabino
wymi). Fronty poligonalne 
mają załamane kleszczowo 
kurtyny, flankowane z wysu
niętych przed nie budowli — 
kaponier. Front Wojsak (przy 
Bramie Giżyckiej) ma kapo
nierę jednokondygnacyjną na 
planie podkowy, a Front Ki
sajno — dwie bliźniacze kapo- 
niery dwukondygnacyjne na 
planie trójkąta, z wewnę
trznym dziedzińcem. Na 
wszystkich narożach muru 
Carnota znajdują się małe 
schrony dla żołnierzy, a przy 
poternach i kazamatach bar
kowych — schrony amunicyj
ne.
Kurtyny dwóch najważniej
szych frontów osłaniały rawe- 
liny — trójkątne ziemne bu
dowle, otoczone fosą, którą 
flankowały półkaponiery. W 
latach siedemdziesiątych XIX 
w. fosy te zasypano, przeksz
tałcając półkaponiery w schro
ny, a raweliny — w obszerne 
place broni włączone w ciąg 
drogi ukrytej.
Północna część twierdzy poło
żona jest wyżej — znajduje się 
tam Donjon, oddzielony od 
dolnego dziedzińca wałem o 
narysie kleszczowym. Do 
twierdzy prowadzą cztery 
bramy: dwie główne — Gi
życka i Kętrzyńska, umie
szczone po bokach Donjonu, 
oraz dwie pomocnicze — Pro
chowa, prowadząca do 
wschodniego rawelinu i Wodna, 
przez którą kiedyś wpływały 
statki do zbudowanego wew
nątrz twierdzy portu (zlikwi
dowanego w latach siedem
dziesiątych). Piąta brama 
prowadziła z wnętrza twierdzy 
do Donjonu. Na jego dzie
dzińcu i sąsiadujących z nim 
bastionów stoją trzy piętrowe, 
skazamatowane budynki ko
szarowe — ich grube mury i 
sklepienia, przykryte dawniej 

ziemią, zabezpieczały przed 
działaniem ówczesnej artylerii. 
Wewnątrz bastionu Licht 
(Światło) umieszczono główną 
prochownię, w wale kurtyny 
frontu Niegocin, obok Bramy 
Wodnej — piekarnię, a na 
dziedzińcu — dwa spichlerze 
i stację gołębi pocztowych. W 
późniejszych latach powstały 
jeszcze: laboratorium artyle
ryjskie w bastionie Recht 
(Prawo) i arsenał (1868) oraz 
warsztaty artyleryjskie (1847). 
W latach dziewięćdziesiątych 
przeprowadzono gruntowną 
modernizację twierdzy: na wa
lach urządzono stanowiska dla 
ponad 80 ciężkich dział, 
wzniesiono pięć nowych 
schronów piechoty na dzie
dzińcach i siedem schronów 
pogotowia na wale, stropy ka
zamat wzmocniono warstwą 
betonu, a ich strzelnice przy
stosowano do szybkostrzel
nych działek „rewolwero
wych” (kal. 37 mm). Jeszcze 
później zbudowano na wale 
pięć pancernych stanowisk ob
serwacyjnych (najnowsze z pe
ryskopem), a teren wokół 
twierdzy, ograniczony od 
wschodu i zachodu kanałami, 
przekształcono w wielką grupę 
warowną z kilkoma liniami 
okopów, stanowiskami artyle
rii i licznymi schronami, któ
rych szczątki można jeszcze 
oglądać ukryte w lesie.
Jeszcze kilka lat po wojnie 
twierdza zachowana była w 
idealnym stanie, lecz pozba
wiona należytej opieki zaczęła 
niszczeć. Wywieziono na złom 
resztki zabytkowego uzbroje
nia, pancerne wieżyczki ob
serwacyjne, żelazne okucia i 
mechanizmy. Ktoś ukradł oka
lającą fosę kratę forteczną. 
Wały i fosę porosły samosiejki, 
mur Carnota uległ zawilgoce
niu, w niektórych miejscach 
obsuwa się ziemia.
Obecnie obiekt ma kilku użyt
kowników. Od kilku lat teren 
porządkuje wojsko — ostatnio 
Klub Garnizonowy pod nad
zorem wojewódzkiego kon
serwatora zabytków. Oczy
szczono już sporą część fosy, 
wyremontowano dwie półka
poniery i kazamatę barkową, 
wewnątrz wschodniego placu 
broni zbudowano amfiteatr, 
na którym w lecie odbywają 
się imprezy artystyczne, do
stępne dla mieszkańców mia
sta i turystów. W koszarach 
Donjonu całe piętro zajmuje 
muzeum przyrodnicze, pro

wadzone przez miejscowego 
społecznika, Bogusława Do
maniewskiego. W kaponierze 
przy Bramie Giżyckiej otwarta 
będzie kawiarnia.
Wątpliwości budzić może spo
sób usuwania drzew z fosy 
oraz pomysł zdjęcia ziemnych 
nasypów ze stropu kaponiery i 
kazamat barkowych — poka
zanie betonowych „czap” bez 
maskującej darni w pojedyn
czym wypadku można uza
sadnić względami dydakty
cznymi, na pozostałych bu
dowlach należałoby raczej po
przestać na usunięciu drzew. 
Poza tym niepokoi „polityka” 
władz miasta wobec twierdzy. 
Znaczna podwyżka czynszów 
doprowadziła już do wycofa
nia się wielu użytkowników, 
co teoretycznie było słuszne, 
lecz w sytuacji, gdy nie ma 
środków na prawidłowe za
gospodarowanie, prowadzić 
musi do przyspieszonej dewa
stacji opuszczonych budowli 
(np. od blisko dwóch lat nie 
zrobiono nic, aby zabezpie
czyć wyłamane drzwi wartow
ni przy Bramie Kętrzyńskiej). 
Względny porządek panuje w 
twierdzy dzięki działającym tu 
zakładom. Pilnujący ich Stróże 
i psy odstraszają chuliganów i 
szabrowników, co jednak bę
dzie, gdy ich zabraknie?
Moim zdaniem przyszłość 
twierdzy zależy nie tyle od pie
niędzy (których oczywiście bra
kuje), co od stosunku do niej 
miejscowej społeczności — na 
razie, niestety, obojętnego. Jeś
li jednak Giżycko chce pełnić 
funkcję ośrodka turystycznego 
i żyć z turystyki, musi zadbać 
o swój wizerunek — indywidu
alny i oryginalny „image”, z 
którym mogłoby być kojarzo
ne. Taką wizytówką dla miasta 
może być właśnie Twierdza 
Boyen i nawiązanie do dawnych 
tradycji miasta. Nie szkodzi, że 
są to tradycje „obce”. Na tych 
ziemiach od wieków żyły i żyją 
obok siebie różne narodowości 
i „ich” historia jest dzisiaj tak
że częścią naszej historii. 
Przed laty zdobyliśmy się na 
piękny gest odbudowując sta
rówkę Gdańska, remontując 
Malbork i inne zamki krzyżac
kie. Takie postępowanie, czę
sto niezrozumiałe dla cudzo
ziemców, nam, Polakom, wy- 
daje się oczywiste. Jest prze
cież zgodne z tradycją Rzeczy
pospolitej wielu narodów — 
tradycją, z której możemy być 
dumni, i o której powinniśmy 
pamiętać zwłaszcza teraz, kie
dy „wchodzimy do Europy”.

Stefan Fuglewicz
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Kobylin
— bujna przeszłość

Akcja dwory

Na trasie naszej wędrówki po 
Mazowszu od jednej siedziby 
ziemiańskiej do drugiej znalazł 
się również Kobylin — miejs
cowość oddalona od Grójca za
ledwie o kilka kilometrów, po
łożona przy drodze Grójec— 
Lesznowola. Niedawne dzieje 
pałacu kobylińskiego są tak 
urozmaicone i bogate w wyda
rzenia natury obyczajowej, że 
zainteresują z pewnością Czy
telników „Spotkań z Zabyt
kami”.
Jak to często bywa z obiektami 
wzniesionymi w ubiegłym stule
ciu, trudno określić czas ich 

niższej, łączącej je, części 
środkowej. Ich dekorację sta
nowiły proste elementy neore- 
nesansowe i bardziej rozbu
dowana snycerska dekoracja 
belek wspierających wysunięte 
części dachu. Struktura takiej 
siedziby złożonej z wyższych 
części skrajnych i niższej środ
kowej ma swój długi rodowód 
i wywodzi się w prostej linii z 
koncepcji francuskiego archi
tekta i teoretyka architektury 
Jeana-Nicolasa-Louisa Du
randa (1760—1834), profesora 
Ecole Pollytechnique w Pary
żu. Nowością jest tylko czwo- 

dzimierz Jerzy Dąmbski, od 
którego kupiła majątek 1 paź
dziernika 1928 r. Maria Kąsi- 
nowska. Obszar majątku wy
nosił wówczas 236,5 ha, a jego 
stan nie był najlepszy. Nowa 
właścicielka zaciągnęła w 1930 
r. pożyczkę w Państwowym 
Banku Rolnym w wysokości 
100 000 zł na melioracje, pod
czas gdy na hipotece Kobylina 
ciążyła wcześniejsza pożyczka 
Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego w Warszawie oraz 
rozmaite sumy zabezpieczone 
przez drobniejszych wierzycie
li. Towarzystwo Kredytowe

Ziemskie, będące prawdzi
wym postrachem ziemian w 
okresie II Rzeczypospolitej, 
groziło Marii Kąsinowskiej li
cytacją, którą wreszcie ogło
szono w numerze 297 „Dzien
nika Polskiego” z dnia 30 paź
dziernika 1931 r. Dziedziczka 
uratowała jakoś majątek i w 
następnym roku uzyskała 
pozwolenie na parcelację 47 
hektarów z jego powierzchni. 
Czarne chmury nad Kobyli- 
nem wisiały jednak dalej, bo 
Marię Kąsinowską nękali po
zostali wierzyciele. Dotrwała 
jakoś w Kobylinie do lata 1936 
r., kiedy zdecydowała się osta
tecznie sprzedać dobra Jerze
mu Zdzisławowi Wickenhage- 
nowi z Borsuków w powiecie 
iłżeckim. Aktem z dnia 22 
sierpnia tego roku Maria Ką- 
sinowska przyrzekła sprzedać 

1 Widok pałacu od frontu
2. Pałacowa wieża
3 Ruina basenu wybudowanego 
przez W Zimmermanna

(zdjęcia: Waldemar Baramewski)

powstania na podstawie sa
mych form architektoni
cznych, a nie mamy w obec
nym stanie badań szczegóło
wych przekazów' history
cznych odnoszących się do 
dziejów tej miejscowości. Nie 
znamy zatem dokładnej daty 
powstania pałacu, jesteśmy 
jednak przekonani, że wznie
siono go w drugiej połowie 
XIX w. Jego prosta i mało oz
dobna architektura nawiązuje 
do popularnych wówczas 
form, rozpowszechnionych 
dzięki wydawnictwom wzor- 
nikowym. Proponowały one 
budowle składające się z wyra
źnie wydzielonych kubicznych 
brył, najczęściej — jak w Ko
bylinie — tworzących układ 
wyższych części bocznych i

roboczna wieża przy boku pa
łacu kobylińskiego, dodana 
najwyraźniej w celu ożywienia 
nieco monotonnej całości.
Kto był fundatorem pałacu w 
Kobylinie — również nie 
wiemy. Prawdziwą skarbnicą 
wiadomości o tej siedzibie 
okazała się księga hipoteczna 
majątku Kobylin, przecho
wywana w Państwowym Biu
rze Notarialnym w Grójcu, ale 
zawarte w niej zapisy pocho
dzą dopiero z dwudziestolecia 
międzywojennego. Dobra 
zmieniały wówczas ustawi
cznie właścicieli. Dowiedzie
liśmy się, że w 1921 r. należały 
do Bolesława Rudnickiego i 
jego żony Heleny z Andry- 
chiewiczów. Następnym właś
cicielem Kobylina był Wło-

dobra Kobylin o powierzchni 
169 ha, a Wickenhagen przy- 
rzekł je kupić za sumę 375 000 
zł „w zlocie” wraz z ciążącymi 
na nich pożyczkami Towarzy
stwa Kredytowego Ziemskie
go i Państwowego Banku Rol
nego. Akt ten zawiera wiele in
teresujących szczegółów oby
czajowych, rzucających świat
ło na Marię Kąsinowską. Da
ma ta wyłączyła bowiem ze 
sprzedaży Kobylina wszelkie 
ruchomości, meble, urządze-
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nie domu, lampy znajdujące 
się we dworze, w oficynie, w 
białym „Murowańcu” w pod
wórzu oraz meble ogrodowe. 
Sprzedaży nie podlegał rów
nież „ samochód limuzyna mar
ki Chrysler”, „powóz wiedeński 
z latarniami i z uprzężą do nie
go należącą”, wreszcie „dwie 
palmy, begonie i część pelargo
nii”. Kąsinowska zastrzegła 
sobie również prawo mieszka
nia we dworze do dnia 1 maja 
1937 r.
Czytając akt tej umowy odno
simy wrażenie, że dziedziczka 
żyła nad stan. Nie mogła za
spokoić nękających ją wierzy
cieli, ale miała jednocześnie 
kosztowny samochód i utrzy
mywała dom na wysokiej sto
pie. Wickenhagen, który 
wszedł w posiadanie Kobyli
na, nie miał zamiaru tu gospo
darować. Nabył majątek z 
zamiarem rozparcelowania go 
i realizował ten zamiar kon
sekwentnie jeszcze w latach 
okupacji. 16 sierpnia 1939 r. 
mierniczy przysięgły z Grójca, 
Klemens Godlewski, wydzielił 
na polecenie Wickenhagena 
obszar 37 ha, obejmujący pa
łac i park w Kobylinie wraz z 
najbliższym otoczeniem, który 
31 lipca tegoż roku nabyła Lu- 
ciana Frassati-Gawrońska, 
żona znanego polskiego dy
plomaty Jana Gawrońskiego, 
w zamian za nieruchomość 
przy ul. Obrońców 2 na Sa
skiej Kępie. Wickenhagen zo
bowiązał się opuścić pałac ko- 
byliński do 15 września 1939 r. 
Z aktu kupna-sprzedaży do
wiadujemy się, że pałac „z 
czynną kanalizacją” i z cen
tralnym ogrzewaniem był w 
dobrym stanie, podobnie jak 
garaże i wozownia, murowany 
spichlerz, cieplarnia i dom 
ogrodnika. Z ruchomości pa
łacowych przedmiotem za
miany było urządzenie pokoju 
bibliotecznego oraz urządze
nie czterech pokoi gościnnych, 
jednakże bez pościeli i firanek. 
Plany stworzenia w Kobylinie 
podmiejskiej rezydencji po
krzyżował Gawrońskim wy
buch drugiej wojny światowej. 
Tuż po zakończeniu działań 
wojennych we wrześniu 1939 
r. Kobylin został zarekwiro
wany przez władze niemieckie 
na siedzibę Kreishauptmanna 
grójeckiego. Dobry interes 
zrobił z pewnością Wickenha
gen, który niebawem wprowa
dził się do pięknej willi przy 
ul. Obrońców 2, zaprojekto
wanej w 1928 r. przez Bohda
na Pniewskiego dla rodziny 
Oldakowskich.

W marcu 1940 r. starostą gró
jeckim (Kreishauptmannem) 
został doktor praw Werner 
Zimmermann. Z jego inicja
tywy przekształcono gruntow
nie pałac, nadając reprezenta
cyjnym wnętrzom tak ceniony 
przez hitlerowców „świetlico
wy” charakter. Elementem 
koniecznym w takich wnę
trzach był monumentalny ko
minek. Takie właśnie kominki 
znajdują się w hallu pałacu 
kobylińskiego i w pokoju doń 
przyległym, opatrzone datą 
„1940” i monogramem Kreis
hauptmanna „WZ”.
Przekształceniu uległo rów
nież otoczenie pałacu. W par
ku wybudowano basen kąpie
lowy (dziś w ruinie) i niewielki 
pawilon mieszczący ujęcie 
wodne, ozdobiony kamiennym 
basenem z fontanną w kształ
cie rybiej głowy. W murze 
otaczającym park umieszczone 
zostały ozdobne kraty z wyo
brażeniem znaków zodiaku. 
Postać Zimmermanna znako
micie charakteryzuje Raport 
z dnia 22 października 1943 
roku opracowany przez komór
kę BIP Obwodu Grójec—Głu
szec, opublikowany niedawno 
przez Henryka Swiderskiego 
(Okupacja i konspiracja w Ob
wodzie AK Grójec—Głuszec w 
latach 1939—1945, Warszawa 
1989). Otóż niemiecki starosta 
„obrał sobie mądrą metodę po
stępowania. Jest niewidocznym 
dla społeczeństwa polskiego. 
Pan ten lubi spokój i wygodę 
(...) Wśród ludności polskiej ma 
opinię stosunkowo przyzwoitego 
człowieka. Przyzwoitość jego 
polega na tym, że wszystkie ak
ty agresji wykonują za niego je
go zastępcy. Ponadto nie robi 
tych wszystkich rzeczy, które 
mógłby robić”. Zimmermann 
urzędował do końca 1944 r.
Po wojnie pałac w Kobylinie 
gruntownie przebudowano. 
Nadbudowano piętro do par
terowej części środkowej i 
pozbawiono ją jakichkolwiek 
ozdób. Dawny detal architek
toniczny pozostawiono tylko 
na wieży. Zaniedbany i brud
ny budynek użytkowany jest 
obecnie przez Internat Zespo
łu Szkół Zawodowych w Grój
cu. Kiedy nań patrzymy dziś 
— nic nie wskazuje na jego 
bujną przeszłość.
Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

Sprostowanie. Do artykułu o Ku- 
znocinie (nr 11, 1992, s. 5) wkradł 
się przykry błąd: autor projektu 
dworu, architekt Franciszek Mo
rawski nie był zięciem Karola Woy- 
zbuna. Przepraszamy Czytelników.

Konstancin
- willa „Este”

Wyjątkowa wartość podwar
szawskiego Konstancina pole
ga na tym, że znajduje się tu 
unikatowy zespół wysokiej 
klasy obiektów reprezentują
cych wszystkie kierunki w ar
chitekturze polskiej pierwszej 
ćwierci XX w. Był to okres 
przełomowy, gdy po wyeks
ploatowaniu wątków history
cznych zaczynała powstawać 
architektura nowoczesna, ok
res poszukiwań nowych war
tości przestrzennych i estety
cznych oraz cech narodowych 
(zob. „Spotkania z Warsza
wą”, nr 3, 1992).

Jeden z kierunków „nowej sztu
ki” związany z osobą Józefa 
Marii Olbricha (1867—1908); 
(przedstawiciel austriackiej se
cesji, m.in. Pawilon Secesji w 
Wiedniu — 1898, Kolonia Ar
tystów w Darmstadt — 1901) 
reklamowany był entuzjasty
cznie w 1908 r. przez „Przeg
ląd Techniczny”, jedyne pro
fesjonalne pismo w Królestwie 
Kongresowym: „... Doskonałe 
zsumowanie przeróżnych odcie
ni pierwokształtu stylu nowo
czesnego, krystalizującego się 
dotychczas w najbardziej okreś
lonych formach wyłącznie tylko 
w Niemczech i Austrii, dała 
nam wystawa budynków miesz
kalnych, urządzona przez ko
lonię artystyczną w Darmszta- 
dzie (1901). Budynki te o cha
rakterze willi zamiejskich, 
przeznaczonych do użytku po
jedynczych lub dwu rodzin, 
wytworzyły współczesny typ 
bezpretensyonalnych (...) na 
zewnątrz willi, o harmonijnych 
formach oraz wdzięcznie zary
sowującej się na tle otaczającego 
krajobrazu sylwetce (...) Spo
kojna, rzadko tylko bądź to 
oryginalną formą architektoni
czną, bądź misternie i dyskret
nie umieszczonym szczegółem 
ornamentacyjnym przerywana 
płaszczyzna dominuje w nich 
ponad wszystko... ”

Bazująca na secesji szkockiej, 
doświadczeniach wczesnych 
modernistów niemieckich i 
austriackich (głównie Otto 
Wagnera), a nawet elementach 
sztuki ludowej, architektura 
Olbricha znajduje szybko li
cznych naśladowców. Wybit
nym przykładem jej wpływu w 
Konstancinie jest willa „Este” 
przy ul. Batorego 19. Wznie
siona prawdopodobnie w 1911 
r. przez warszawskiego archi
tekta Mikołaja Tołwińskiego 
(1857—1924), już samym 
ustawieniem na działce nawią
zuje do „nowej sztuki”. Odsu
nięta w głąb posesji, otoczona 
bogatą zielenią, zorientowana 
jest na południe. Umieszczone 
w narożniku wejście nie zabie
ra słońca południowej elewacji 
i prowadzi do wygodnej, dob
rze oświetlonej klatki schodo
wej. Jadalnia, nie połączona 
bezpośrednio z kuchnią, jest 
najbardziej reprezentacyjnym 
pomieszczeniem willi. Dobrze 
oświetlona od północy, od po
łudnia ocieniona jest głęboką 
loggią, z którą tworzy central
ny, osiowy układ kompozycyj
ny. Skupia się tu życie rodzin
ne i towarzyskie — w bezpoś
rednim sąsiedztwie zieleni i 
najkorzystniejszym nasłone
cznieniu. Piętro powtarza nie
symetryczny układ parteru (o 
powierzchni około 150 m2). 
Nad rozczłonkowaną bryłą 
dominuje wieżyczka. Najwa
żniejsza, południowa elewacja 
została bogato plastycznie 
ukształtowana przez artykula
cję i spiętrzenie elementów, 
np. części środkowej, którą 
stanowi swobodnie przetwo
rzony, klasyczny układ scho
dów, kolumnady i tympanonu. 
Do secesji niemieckiej nawią
zują gładkie płaszczyzny tynku 
o zdecydowanej fakturze, pro
sto wycięte i nie ozdobione 
otwory okienne i drzwiowe, 
oszczędny detal (świetnie wy-
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1.2. Elewacja północna willi przed 
przebudową z charakterystycznym 
ganeczkiem (1) i po przebudowie bez 
ganeczku(2)

3. Okno w elewacji południowej

4. Plan przyziemia

5. Elewacja południowa, frontowa wil
li przed remontem
(zdjęcia: 1.3.5 — Anna Dybczyńska. 
2 — Zdzisław Skrok)

4

konany), użycie dachówki na
wet na parapetach, a przede 
wszystkim wprawione w tynk 
zielone płytki ceramiczne i 
bardzo charakterystyczna for
ma szczytów. Proste formy ko
lumn, brak baz, głowic i bel
kowania, zaś szczególnie świa
domie zbarbaryzowana, jakby 

prowincjonalna forma ganecz
ku na elewacji północnej — są 
zapowiedzią stylu dworkowe
go.
Obiektem o podobnych ce
chach estetycznych jest pens
jonat „Odpoczynek” przy ul. 
Środkowej 12/14 w Skolimo
wie, zbliżony do kosmopolity

cznej „romantycznej” secesji 
skandynawskiej.
Już w 1913 r. „Przegląd Tech
niczny” zamieścił krytykę 
„modnego” stylu, gwałtownie 
rozpowszechnionego przez 
różnej wartości naśladownict
wa. „...Architekt nie miał ża
dnej idei artystycznej, żadnego 

w ogóle wyobrażenia całości. 
Narysował plan podług pro
gramu, starając się wykorzystać 
przestrzenie jak najprakty
czniej. Następnie do gotowego 
planu dorysował elewacyę (...) 
Właściwa bryła domu, w estety
cznym poczuciu dźwigania, 
zbyt jest obciążona przez przy
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budówkę kuchni po stronic 
szczytowej...”. Nie można 
odmówić tej krytyce słusznoś
ci i uchronić się przed porów
naniami.
Niszczejąca po drugiej wojnie 
światowej willa „Este” miała, 
wydawałoby się, szczęście zos
tać własnością prywatną. Jej 
renowacja po wykupieniu 
świadczy, niestety, o całkowi
tym braku wrażliwości i komp
letnej ignorancji. Do najbar
dziej rażących błędów należy 
zmiana kolorystyki. Secesja — 
to budowanie nastrojów, 
szczególnie przez wprowadze
nie przemyślanych, delikat
nych barw. Tutaj pięknie spa
tynowany tynk o ciepłym, 
współgrającym z dachówką i 
zielenią odcieniu pomalowano 
„technicznie” białym, niebie
skawym kolorem, kontrastując 
go brutalnie z ciemnym brą
zem użytych w nadmiarze ob-

lachowań. Jest to kolorystyka 
rodem z Niemiec, znanych z 
ciężkiej ręki, a modna u nas w 
latach osiemdziesiątych u 
przedstawicieli świeżo wzbo
gaconej prywatnej inicjatywy. 
Zlikwidowane zostały tak cha
rakterystyczne płytki cerami
czne, fontanna wkomponowa
na ciekawie w ścianę oporową 
tarasu, zamurowano ganeczki. 
Najbardziej brutalną zmianą 
jest jednak wycięcie zieleni na 
posesji i zastąpienie ażurowe
go ogrodzenia wysokim tan
detnym, pełnym płotem z de
sek, pomalowanych na ten sam 
czekoladowy brąz farbą olejną. 
W ten sposób podważony zos
tał charakter Konstancina jako 
„miasta-ogrodu”, zniszczony 
obraz tak charakterystyczny i 
wyraźnie odczuwalny w li
cznych wspomnieniach.

Anna Dybczyńska

Spotkanie z książką

Pałace i dwory

Anonsujemy książkę naszych 
stałych autorów: prof. dr. hab. 
Tadeusza Stefana Jaroszew
skiego i dra Waldemara Bara- 
niewskiego pt. Pałace i dwory 
w okolicach Warszawy (War
szawa 1992, z 233 ilustracja
mi!). Tak jak publikowane 
przez autorów artykuły w 
„Spotkaniach z Zabytkami”, 
książka zawiera podstawowe 
wiadomości o pięćdziesięciu 
siedzibach ziemskich — pała
cach, dworach, dworkach i 
willach powstałych w wiekach 
XVII—XX. Nie jest to oczy
wiście pełna lista tego rodzaju 
obiektów znajdujących się w 
szeroko pojętych okolicach 
Warszawy, a przedstawia tylko 
te, które autorom wydawały 
się najciekawsze. Znalazły się 

tu znakomite przykłady archi
tektury baroku i późnego 
baroku, klasycyzmu i neo- 
gotyku, neorenesansu we 
wszystkich odcieniach, ekle
ktyzmu i tzw. stylu dworko
wego. Autorzy z jednakową 
uwagą odnoszą się do wszyst
kich stylów i do wszystkich 
rodzajów siedzib wiejskich, 
aby ukazać Czytelnikom wiel
ką złożoność architektury re- 
zydencjonalnej na Mazowszu, 
powstałą w ciągu czterech 
ubiegłych stuleci. Książka 
stanowi skierowaną przede 
wszystkim do mieszkańców 
stolicy zachętę, aby w czasie 
weekendowych wycieczek za 
miasto zwiedzali właśnie te 
interesujące obiekty zabyt
kowe.

Dla kolekcjonerów amatorów

Walka
z korozją (12)

Stop o wielu nazwach i za
stosowaniach

Nazwy: „Alpaca, alpacca, al- 
pakka”, „argentan”, „german 
silver”, „maillechort”, „neu- 
silber”, „nickel silver”, „nowe 
srebro”, „packfong, pakfong” 
— określają stop cynku z mie
dzią i niklem. Z tego stopu już 
od tysięcy lat wyrabiano naj
różniejsze drobne przedmioty. 
Nazwa „pakfong” pojawiła się 
w źródłach chińskich już 400 
lat przed narodzeniem Chry
stusa. Z tak nazwanego stopu 
wykonywane były ozdobne 
klamry, brosze i zapięcia 
przypominające współczesne 
agrafki.

Europejskie nazwy wysokoni- 
klowego mosiądzu są o wiele 
późniejsze, bo swym rodowo
dem sięgają zaledwie XVI w. 
To wtedy w dawnej Anglii po
jawiła się nazwa „german sil
ver” (niemieckie srebro), którą 
z czasem zastąpiła obecna na
zwa — „nickel silver”. W po
dobnym okresie Francuzi uży
wali dla tego stopu określenia 
„maillechort”, by później 
przejść do nazwy „argentan”. 
Z kolei Hiszpanie i Włosi od 
wieków aż po dziś dzień stosu
ją nazwę „alpacca”. Natomiast 
w krajach niemieckich od kil
ku stuleci aż do chwili obecnej 
utrzymała się nazwa „neusil- 
ber”, rzadko tylko zastępowa
na już wymienianą — „argen
tan”. Co ciekawsze, i to warto 
zapamiętać — nazwa „alpak- 
ka” oznacza w Niemczech stop 
miedzi, cynku i niklu pokryty 
srebrem. Natomiast w Hisz
panii i we Włoszech jest to 
symbol samego tylko stopu 

Cu * Zn - Ni. WT Polsce od lat 
stosowana jest nazwa „now7e 
srebro”.

Omawiając skład stopu miedź- 
cynk-nikiel musimy być bar
dzo ostrożni i tolerancyjni. Bo 
o ile od połowy XX w. w więk
szości krajów stop Cu-Zn-Ni 
został objęty normami, które 
dokładnie precyzują jego skład 
chemiczny, o tyle w XIX w., 
nie mówiąc o czasach jeszcze 
wcześniejszych, tenże skład 
chemiczny był dość przypad
kowy. Dlatego właśnie stop 
Cu-Zn-Ni, zwany przez nas 
„nowym srebrem”, może mieć 
następujące składy: Cu-45- 
-67%; Zn-15-45%; Ni-10-6% 
i jeszcze dodatkowo zawierać 
niewielkie domieszki Pb, Fe, 
Mn, Sn,

Wyobraźmy sobie, w jaki spo
sób jeszcze 100—200 lat temu 
otrzymywano nowe srebro. 
Pozornie wyglądało to prosto 
— stapiano miedź w odpo
wiedniej proporcji z cynkiem i 
niklem. Ale przecież ówcześni 
hutnicy nie dysponowali czy
stą, rafinowaną miedzią, takim 
samym cynkiem, a już zwła
szcza niklem. Wszystkie te 
metale były dawniej silnie za
nieczyszczone, a ilość i rodzaj 
domieszek zależała od pocho
dzenia rudy. I tak na przykład 
dawny niemiecki cynk zawie
rał sporo żelaza i manganu, a 
polski — wiele ołowiu. Po
dobnie rozmaite były do
mieszki miedzi, a zwłaszcza 
niklu. Z kolei w różnych kra
jach i ośrodkach powstały sto
sowane do połowy XX w. re
ceptury składu stopu o nazwie 
„nowe srebro”.

Skład stopów o ogólnej nazwie „nowe srebro”

Pochodzenie Cu (%) Ni (%) Zn (%) Domieszki

Chiny 40 18 25 Sn, Fe
Rosja 57 21 19 Sn, Fe, Pb
Wiedeń 55 23 21 Sn, Pb
Francja 50 19 30 Fe, Mn
Berlin 55 16 29 Fe, Mn, Pb
Anglia 63 20 17 Sn, Fe
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Podstawową cechą stopu „no
we srebro” jest jego plasty
czność. Umożliwia to prze
twarzanie go za pomocą kucia, 
klepania, wyoblania (dryko- 
wania), walcowania albo prze
tłaczania. Co ważniejsze, pla
styczność „nowego srebra” 
idzie w parze z jego twardoś
cią, wytrzymałością mechani
czną i elastycznością. Z powo
du tych zalet, szczególnie pla
styczności ułatwiającej prze
twórstwo, z tego właśnie stopu 
już od wieków produkowano 
najróżniejsze przedmioty do
mowego użytku.
Jasna, metaliczna barwa i bar
dzo duża odporność korozyjna 
przyczyniły się do rozpow
szechnienia się wyrobów z 
„nowego srebra”. Dlatego w 
osiemnasto- i dziewiętnasto

wiecznej Europie z tego właś
nie stopu produkowano ma
sowo szpilki, szpileczki, agraf
ki, klamry, zapinki, łańcuszki, 
tanią biżuterię, okucia meblo
we, klamki, szyldy. Z czasem 
„nowe srebro” zaczęto stoso
wać masowo do wytwarzania 
obudowy zegarków ręcznych 
czy też kieszonkowych, budzi
ków, barometrów, aparatury 
optycznej, do wyrobu narzędzi 
chirurgicznych, zastawy sto
łowej, również zamków bły
skawicznych, zatrzasków czy 
haftek.
W latach dwudziestych i trzy
dziestych naszego wieku wiel
ką popularnością cieszyły się 
wykonane z „nowego srebra” 
dzbanuszki, imbryczki i ma
szynki do parzenia kawy. Z te
go samego okresu pochodzą 

porcelanowe imbryczki „oku
te” — jak mówiono — meta
lem. Oczywiście było nim 
„nowe srebro”, które dzięki 
swej wyjątkowej plastyczności 
nadawało się świetnie do obu
dowywania porcelany przez 
wyoblenia i obciskanie.
Z tego samego stopu produ
kowano również mydelniczki i 
komplety do golenia, w skład 
których wchodził sam aparat, 
a dalej miseczka i pędzel z me
talowym trzonkiem.
Dziś, dzięki bardzo dobrym 
właściwościom elektrycznym, 
nowe srebro stosowane jest do 
wyrobu przekaźników, sty
czników i wielu innych pod
zespołów elektrycznych.
Wrogami „nowego srebra” są 
kwasy nieorganiczne, a spe
cjalnie mokra atmosfera prze-

1.2. Różne zastosowania ..nowego 
srebra

(zdjęcia: Władysław Jabłoński)

sycona tlenkami siarki i azotu. 
Dlatego w dobrze przewie
trzanych i suchych pomie
szczeniach wolnych od oparów 
kwasów, wyroby z „nowego 
srebra” przez dziesiątki lat za
chowują niemal idealny jasny 
metaliczny połysk. W pomie
szczeniach o dużej wilgotnoś
ci, takich jak kuchnie i łazien
ki, powierzchnia nowego sre
bra matowieje.
Inaczej się dzieje, gdy stop ten 
poddamy działaniu wilgoci i 
gazów przemysłowych oraz 
wpływom par kwasów. Wtedy 
pokrywa się gęstą siecią ognisk 
korozji wżerowej. Ten bardzo 
niebezpieczny typ korozji ata
kuje przede wszystkim stopy 
niejednorodne. Ogniska koro
zji wżerowej powstają na styku 
dwu różnych metali stopu i 
szybko atakują go w głąb. Ty
powe produkty korozji „nowe
go srebra” mają barwę szarą z 
zielonymi plamkami.
Gdy nasz przedmiot z „nowego 
srebra” ulegnie tylko zmato
wieniu, radzę go wypolerować. 
Doskonałe wyniki daje dostęp
na w handlu zielona pasta w 
tubkach. Wystarczy miękka 
szmatka i dużo cierpliwości, a 
nasz eksponat nabierze piękne
go, właściwego sobie połysku. 
Skoro jednak stwierdzimy 
skutki korozji wżerowej, to 
trzeba będzie zastosować tra
wienie chemiczne. Po dokład
nym umyciu eksponatu deter
gentem (którymś z płynów do 
mycia naczyń) i gorącą wodą, 
umieszczamy go na 10—15 mi
nut w 5-procentowym wod
nym roztworze kwasu sol
nego. Gdy ślady produktów 
korozji już całkowicie znikną, 
eksponat pluczemy dokładnie 
pod bieżącą wodą, a następnie 
gotujemy 10 minut w wodzie 
destylowanej. Użyty kwas sol
ny usunie produkty korozji, ale 
cała powierzchnia przedmiotu 
ulegnie zmatowieniu. Dlatego 
warto ją wypolerować wspom
nianą już pastą. Oczywiście, że 
nawet najstaranniejsze pole
rowanie nie usunie zagłębień 
spowodowanych korozją wże
rową. Ale pamiętajmy: piłowa
nie lub szlifowanie całego eks
ponatu, aż do usunięcia śladów 
wżerów, byłoby barbarzyń
stwem. Dlatego nasz pamiątko
wy przedmiot po wypolero
waniu zakonserwujemy, a śla
dy po wżerach będą tylko pod
kreślały jego autentyczność.

Stefan Sękowski
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Osiedla COP

Stalowa 
Wola

Zakłady Południowe — to 
największa inwestycja zreali
zowana w ramach programu 
Centralnego Okręgu Przemys
łowego (COP), przy której 
powstało zarazem największe 
osiedle dla pracowników — 
miasto Stalowa Wola.
W dniu 19 stycznia 1937 r. w 
kancelarii notarialnej K. Hot- 
lingera w Warszawie przed
stawiciele Śląskich Zakładów 
Górniczo-Hutniczych — Hu
ta Pokój i Towarzystwa Stara
chowickich Zakładów Górni
czych zawarli umowę powołu
jącą do życia Zakłady Połud
niowe spółkę z o.o. Siedzibą 
dyrekcji była Huta Baildon w 
Katowicach, pierwszym pre
zesem rady nadzorczej miano
wany został inż. Cz. Klamer, a 
naczelnym dyrektorem inż. 
M. Siedlanowski. Na szefa 
budowy powołano inż. B. 
Chądzyńskiego, a głównym 
kierownikiem budowy został 
inż. L. Łotwiński. Autorem ca
łego planu Zakładów Połud
niowych był warszawski archi
tekt Bronisław Rudziński, z 
którym m. in. przy opracowa
niu osiedla mieszkaniowego 
współpracowała Stefania Skib- 
niewska. Nadzór nad projek
tami i budową z ramienia woj
ska sprawował minister spraw 
wojskowych gen. Tadeusz 
Kasprzycki oraz gen. T. Lit- 
winowicz.
W dniu 4 lutego 1937 r. za
twierdzony został przez Sejm 
plan budowy COP, a już 20 
marca tego roku ścięto pier
wsze sosny w wysokopiennym 
lesie położonym na równym, 
piaszczystym terenie w pobli
żu Sanu, w okolicach wsi 
Pławno. Rozpoczęła się budo
wa Zakładów Południowych. 
Po dziesięciu miesiącach zakła
dy sprzedawały już swoje wy
roby, zaś pierwsze działo nr 
000001 wyprodukowano 7 
czerwca 1938 r., czyli rok 
wcześniej niż w umowie ze 
skarbem państwa. Budowa 
Zakładów Południowych zos
tała ukończona w pierwszym 

kwartale 1939 r., a uroczyste 
oficjalne otwarcie zakładów 
odbyło się 8 czerwca 1939 r.; 
dokonał go prezydent Rzeczy
pospolitej Ignacy Mościcki w 
asyście kompanii honorowej i 
członków rządu.
Równocześnie z budową Zakła
dów Południowych rozpoczęto 
wznoszenie osiedla mieszka
niowego dla zatrudnionych 
pracowników. Plan perspek
tywiczny budowy miasta dla 
50 tys. mieszkańców został za
twierdzony 23 marca 1938 r. 
Na osiedle wyznaczono teren 
położony około 2 km w kie
runku północno-wschodnim 
od zakładu. Od strony 
wschodniej ogranicza! je San, 
nad którym zaprojektowano 
tereny rekreacyjne. W trakcie 
robót budowlanych starano się 
nie niszczyć drzewostanu, któ
ry w znacznej mierze prze
trwał do dzisiaj.
Osiedle składa się z trzech 
dzielnic: dyrektorsko-inży-
nierskiej, urzędniczej i maj- 
stersko-robotniczej. Pierwsza 
z tych dzielnic zabudowana 
została wolno stojącymi wil
lami dla dyrektorów, bliźnia
czymi dla zastępców naczelne
go dyrektora i głównych spe
cjalistów — kierowników dzia
łów, które były usytuowane w 
ogrodach, i jednopiętrowymi 
czterorodzinnymi domami dla 
inżynierów. Domy te budo
wano na terenie najbardziej 
odległym od zakładu przemys
łowego. Znajdowały się tam 
również sklepy i dom gościnny 

dyrekcji. Od strony wschod
niej dzielnica przylegała do te
renów wypoczynkowych nad 
Sanem, zaś od strony zachod
niej oddzielona była od pozo
stałej zabudowy miejskiej 
przelotową drogą komunika
cyjną.
Największe, a zarazem o naj
wyższym standardzie były 
mieszkania w domach budo
wanych dla dyrektorów: wolno 
stojące, podpiwniczone, jedno
rodzinne wille w ogrodach. 
Kadra inżynierska mieszkała 
w willach bliźniaczych, nato
miast specjaliści w domach 
jednopiętrowych, czterorodzin- 
nych z dwoma mieszkaniami 
na parterze i dwoma na pię
trze.
W dzielnicy urzędniczej sta
wiano budynki trzech typów. 
Typ pierwszy — to budynki 
mniejsze, jednoklatkowe o wy
sokości dwóch kondygnacji, 
podpiwniczone i z użytkowym 
strychem, zawierające po czte
ry mieszkania. Drugi typ bu
dynku był większy, dwuklat- 
kowy, o wysokości trzech kon
dygnacji, częściowo podpiw
niczony, z niewielkim użytko
wym strychem z suszarniami. 
Trzeci typ budynku miał rów
nież dwie klatki i wysokość 
trzech kondygnacji; obejmo
wał on szesnaście mieszkań o 
różnej liczbie pokojów.
Domy w dzielnicy majsterskiej 
miały wysokość trzech kon
dygnacji, w każdym było 
dziesięć mieszkań większych 
(trzy pokoje) i dwa mniejsze 

(jeden pokój) na najwyższej 
kondygnacji. Dzielnica robot
nicza składała się z trzech ty
pów bloków o wysokości 
trzech kondygnacji i budyn
ków gospodarczych, w których 
każde mieszkanie miało ko
mórkę i niewielką działkę po
między blokami. Były to 
budynki z mieszkaniami o ta
kim samym programie: pokój, 
kuchnia, umywalnia z wc i 
przedpokój; w bloku znajdo
wało się szesnaście mieszkań. 
W drugim typie bloku miesz
kania były identyczne, ale wy
stępowały niewielkie różnice 
powierzchniowe; w całym blo
ku znajdowały się dwadzieścia 
cztery mieszkania. Z kolei w 
trzecim typie bloku osiemnaś
cie mieszkań było różnej wiel
kości.
Do północnej strony dzielnicy 
robotniczej przylegało osiedle 
wybudowane z funduszu To
warzystwa Osiedli Robotni
czych (TOR). Założone zosta
ło na prostym układzie urbani
stycznym: równoległe ulice 
ograniczone na końcach

1. Plan osiedla mieszkaniowego w 
Stalowej Woli
2.3. Wille: dyrektorska (2) i bliźniacze 
dla inżynierów (3)
4. Domy z czterema mieszkaniami dla 
specjalistów
5. Bloki jednoklatkowe dla robotników
6.7. Zabudowa dzielnicy TOR: domy 
czterorodzinne (6) i bliźniacze (7)
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dwiema ulicami biegnącymi 
w poprzek, wzdłuż których z 
obu stron usytuowano zabu
dowę bliźniaczymi domkami, 
częściowo podpiwniczonymi, 
przekrytymi stromymi, dwu
spadowymi dachami. Znaj
dowały się tu trzy typy 
dwupokojowych, parterowych 
domków i jeden typ piętro
wego domu czteromieszka- 
niowego.
Budowę osiedla mieszkanio
wego prowadziła ta sama fir
ma, która wznosiła Zakłady 
Południowe — Przedsiębior
stwo Inżyniersko-Budowlane 
W. Klamer i E. Gruszczyński 
z Katowic. Osiedle budowano 
szybko i sprawnie, do budowy 

przystąpiono w lecie 1937 r., a 
pierwszy blok mieszkaniowy 
oddany został 4 grudnia tego 
roku. Roboty terenowe, bu
dowę ulic oraz uzbrojenie te
renu osiedla w sieć kanaliza
cyjną, wodociągową i elektry
czną włączyły do swoich kosz
tów Zakłady Południowe, na
tomiast budowę domów na 
osiedlu pokrywał Fundusz 
Kwaterunku Wojskowego. Do 
budowy domów w dzielnicy 
robotniczej włączyło swoje ka
pitały TOR, przede wszystkim 
przy stawianiu domków dwu
rodzinnych, które w przy
szłości miały być przekazane 
na własność mniej zarabiają
cym robotnikom, na warun

kach długoterminowych, ni
skich spłat. Swoje wkłady 
wniósł nieco później Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, 
który ulokował kapitały w 43 
już wybudowanych domach. 
Opisane osiedle było naj
większym osiedlem mieszka
niowym wzniesionym od pod
staw przy zakładach przemys
łowych budowanych w ra
mach COP-u. Każdy obiekt 
był wykonywany komplekso
wo, robót raz rozpoczętych nie 
wolno było przerwać, aż do ich 
całkowitego ukończenia. Ściśle 
była również przestrzegana za
sada unikania wykonywania 
jakichkolwiek prowizorycz
nych budynków czy urządzeń.

W pierwszym etapie budowy 
zostały wykonane wszystkie 
magistrale kolejowe, drogowe, 
wodociągowe, kanalizacyjne i 
energetyczne, które najpierw 
służyły budowie, a w następ
nym etapie, bez przeróbek, 
miały być używane do nor
malnej produkcji podjętej w 
wybudowanym zakładzie oraz 
dla celów mieszkalnych. 
Osiedle przy Zakładach Po
łudniowych jest pozytywnym 
przykładem kompleksowego, 
funkcjonalnego rozwiązania 
potrzeb mieszkalnych zatrud
nionych pracowników.

Jan Chałupski 
Lech Lichołai
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Lubię szum
starej płyty...

Stare płyty gramofonowe nie 
są tylko nostalgiczną pamiątką 
minionej epoki. Kruche, czar
ne krążki, często traktowane 
lekceważąco przez ich przy
padkowych właścicieli, mają 
dużą wartość dokumentalną. 
W każdej, nawet najmniejszej 
prywatnej kolekcji, choćby 
wśród płyt przechowywanych 
gdzieś w piwnicy lub na stry
chu, mogą się trafić „białe 
kruki” o dużym znaczeniu nie 
tylko dla kolekcjonerów czy 
miłośników starych nagrań, 
ale także — to nie przesada — 
dla kultury narodowej. Ostat
nio zainteresowanie starą płytą 
na świecie wzrasta. W Stanach 
Zjednoczonych czy Holandii 
ukazują się specjalne audycje 
radiowe poświęcone nagra
niom na szellaku. Również i u 
nas od kilku lat istnieje taki 
program — „Lubię szum sta
rej płyty”. Niżej publikujemy 
wywiad z jego autorem — p. 
Janem Zagozdą.

■ W swojej audycji pre
zentuje Pan wyłącznie sta
re nagrania płytowe, prze
ważnie przedwojenne. Czę
stokroć są to płyty unika
towe, jedyne zachowane 
egzemplarze. Od kiedy za
częło się pańskie profesjo
nalne zainteresowanie hi
storią polskiej fonografii?
— Pomysł audycji zrodził się 
już dawno. W 1975 r. dyrekcja 
III programu PR zapropono
wała mi — korzystając już 
wcześniej z moich prywatnych 
zbiorów — abym poprowadził 
taki właśnie program. Audycja 
nosiła tytuł „Przeboje Czter
dziestolatków”, a prezentowa
łem w niej przeważnie nagra
nia z lat 1945—1950. Później 
dopiero dołączyłem do tego 
płyty przedwojenne — co tu 
dużo kryć — często lepsze pod 
względem technicznym i cie
kawsze muzycznie. Tych au
dycji nagrałem ponad sto 
pięćdziesiąt. Później nastąpiła 
przerwa i dopiero w 1984 r. 
wróciłem na antenę audycją 
pt. „Lubię szum starej płyty”, 
poświęconej w większej mierze 
polskiej fonografii z lat 
1925—1939, tj. od czasu 
wprowadzenia zapisu elektry
cznego do wybuchu wojny.

■ H’ Polsce nie ma do
tychczas muzeum fonogra

fii. Co Pan sądzi o możli
wości powstania takiej pla
cówki? Wiem, że w wielu 
krajach takie instytucje 
istnieją.
— Niestety, walory zabytków 
dźwiękowych nie są u nas na
leżycie doceniane. Stworzenie 
muzeum fonografii nie wykra
cza na razie poza sferę marzeń. 
W innych krajach jest zupełnie 
odmienna sytuacja. Na przy
kład u naszych południowych 
sąsiadów istnieją zbiory 
wszystkich płyt, jakie były tło
czone w czeskich wytwórniach 
od początku ich istnienia. Na
wet w byłym ZSRR, mimo 
wielu czystek w archiwach za 
czasów stalinowskich, zacho
wał się cały repertuar, choć 
wiele nagrań miało typowo 
„burżuazyjny” charakter. Tym
czasem polska wytwórnia 
„Muza” nie ma kompletu 
swoich 2000 pierwszych płyt, 
bo ich matryce najspokojniej 
w świecie wyrzucono na zło
mowisko. Znaczna część za
chowanych nagrań znajduje się 
w rękach prywatnych kolek
cjonerów. Jedyną placówką, 
która zajmuje się zbieraniem 
starych płyt, jest Pracownia 
Dokumentów Dźwiękowych 
Biblioteki Narodowej. Bibliote
ka dysponuje dość pokaźnym, 
bo obejmującym około 20 000 
przedwojennych płyt zbiorem 
oraz tytułami z lat 1945—1950. 
tj. do czasu upaństwowienia 
przemysłu fonograficznego w 
Polsce. Oczywiście gromadzi 
też produkcję bieżącą. Nieste
ty, cały ten zbiór jest prakty
cznie niedostępny — po pro
stu płyt nie nagrano na taśmę 
magnetofonową... Natomiast 
Muzeum Techniki posiada 
ciekawą i cenną kolekcję pate- 
fonów i gramofonów. Praw
dziwe jednak muzeum fono
grafii w Polsce nie istnieje i 
zapewne długo jeszcze istnieć 
nie będzie.

■ Porozmawiajmy teraz o 
samych płytach. Poza ich 
prezentowaniem w radiu 
sporządza Pan także dy
skografię przedwojennego 
przemysłu płytowego ta
kich wytwórni, jak Syrena 
Electro, Odeon, Columbia
— najbardziej reprezenta
tywnych dla polskiej fono
grafii. Trudno nie docenić

1. Gramofon tubowy „Saturn" z ema
liowaną tubą z około 1905 r.

2. Inżynier Jan Zagozda w czasie 
pracy.

3.4. Obwoluty płyt z salonu płytowego 
K. Ruszkowskiego w Warszawie 
(1937 r.) (3) oraz wytwórni BIEM (4)
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tej żmudnej, ale bardzo 
wartościowej pracy. Chyba 
tylko dzięki Panu płyty i 
wiadomości o nich nie 
przepadną.
— Pojedynczy tytuł miał za
zwyczaj kilka tysięcy sztuk na
kładu. Biorąc pod uwagę kru
chość materiału, z którego tło
czono płyty, zniszczenia wo
jenne itd., trzeba stwierdzić, 
że spustoszenia są tu olbrzy
mie. Prowadzę katalog, w któ
rym zaznaczam istnienie ja
kiejś płyty, zbiór, w którym się 
znajduje, nazwisko kolekcjo
nera. Kilku kolekcjonerów — 
Adamski, Frydrychowski, Pru- 

— Niestety. Kopiuję na profe
sjonalnym sprzęcie, ale cudów 
nie ma — bardzo zniszczona, 
zdarta płyta nie da się już zre
konstruować ani odtworzyć w 
radiu.
■ W ubiegłym roku nadana 
została w Polskim Radiu 300 
audycja programu „Lubię 
szum starej płyty” — to 
bardzo dużo, to ponad dwa 
tysiące piosenek. Jak Pan 
sądzi, jak długo jeszcze po
winien być emitowany ten 
program, aby mógł Pan za
prezentować wszystkie za
chowane, odnalezione pol
skie archiwalne nagrania?

szyński, Płaczkiewicz, Zborski 
— ma rzeczywiście fantasty
czne zbiory. Białe kruki — to 
płyty z nagraniami aktorów — 
Bodo, Żabczyńskiego, Olszy 
oraz głosów kobiecych — Or- 
donki, Toli Mankiewiczówny, 
Żuli Pogorzelskiej. Te same 
utwory wykonywało kilku ar
tystów. Wytwórnie miały 
swoich refrenistów, wszyscy 
nagrywali każdy nowy szla
gier. Trzeba więc dotrzeć do 
każdej wersji. Zachowało się 
najwięcej płyt Faliszewskiego, 
Astona, Witasa i Fogga. Po
ziom artystyczny był różny, 
ale dziś ceni się właściwie każ
dego wykonawcę. Osobiście naj
bardziej lubię płyty z lat trzy
dziestych. To zdecydowanie 
najlepszy i najciekawszy okres 
w naszej muzyce rozrywkowej.
■ Tak więc istotnym 
czynnikiem przetrwania 
kolekcji jest stan techni
czny zachowanej płyty? 

— Słuchacze pomagają mi w 
wyszukiwaniu płyt. Stale coś 
nowego się znajduje. Jest to 
jednak olbrzymi, prawie nie- 
wyczerpalny materiał i ogro
mna praca wymagająca przede 
wszystkim czasu. Obliczyłem, 
że uporządkowanie moich 
zbiorów zajmie mi czas do 125 
roku życia! Może uda mi się to 
zrobić trochę wcześniej przy 
użyciu komputera. Tak więc 
jeszcze bardzo wiele audy
cji przede mną. Mam jed
nak nadzieję, że swój cel 
osiągnę. Stare płyty to tak 
fascynujące i ciekawe zabytki, 
że doprawdy trudno się od 
nich oderwać.

■ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: 
Tomasz Lerski

Secesyjny plakat 
operowy

Ogromna popularność plakatu 
jako samodzielnego dzieła 
sztuki oraz styl secesyjny, 
zwany we Włoszech „Stile 
Liberty”, zbiegły się na prze
łomie stuleci z lawinowym 
rozwojem włoskiej opery post- 
verdianskiej. Dzieła Giacoma 
Pucciniego, Pietra Mascag- 
niego i Ruggiera Leoncavalla, 
a także całej plejady innych 
włoskich twórców tego okresu 
piszących w stylu werysty- 
cznym — kierunku zbliżonym 
do naturalizmu (Francesco Ci- 
lea, Arrigo Boito, Umberto 
Giordano, Franco Alfano, 
Riccardo Zandonai, Alfredo 
Catalani i inni) — przede 
wszystkim operowe melodra
maty z fabułą osnutą wokół 
miłości, zazdrości i nienawiści, 
były niesłychanie charaktery
styczne dla świata „belle epo- 
que”. Ich bohaterki — to 
przede wszystkim kobiety fa
talne, zmysłowe, targane na
miętnościami. Wiele oper 
mówiło o życiu codziennym 
cyganerii artystycznej — poe
tów, malarzy, śpiewaczek, ak
torów {Pajace Leoncavalla czy 
Cyganeria Pucciniego). W pla
katach XIX w. tekst i obraz 
konkurowały ze sobą, jednak 
najważniejszy był tu tekst, 
niosący sporo informacji. Pla
kat secesyjny — przeciwnie: 
owładnięty był całkowicie 
przez obraz, najczęściej ukazu
jący kluczową scenę czy kul
minacyjny moment „rekla
mowanej” opery w sugestyw
nej, atrakcyjnej wizualnie 
formie.
We włoskim plakacie opero
wym przełomu stuleci nie od- 
najdziemy tak powszechnych 
w Europie Północnej wpły
wów stylistyki, maniery czy 
„słodkich” typów kobiecych 
Alfonsa Muchy. Wydaje się, 
że poza silnymi japonizmami, 
sprowokowanymi przez tema
tykę niektórych oper {Madame 
Butterfly Pucciniego i Zris 
Mascagniego), bezpośrednią 
dla nich inspiracją była scena 
operowa i jej heroiny. W tym 
czasie działało w Italii wiele 
wydawnictw, zajmujących się 
reklamą i sprzedażą dzieł mu
zycznych, zamawiających u 

autorów opery, reprezentują
cych ich, zajmujących się 
promocją i przygotowujących 
druk partytur, głosów orkies
trowych, wyciągów fortepia
nowych, librett, plakatów, 
wreszcie organizujących pre
mierę, jej miejsce, oprawę, 
wykonawców. Największymi 
spośród włoskich wydawnictw 
muzycznych były — i są do 
dziś — konkurujące ze sobą 
firmy mediolańskie: „Giulio 
Ricordi et C” z własnymi za
kładami drukarsko-litografi- 
cznymi oraz „Edoardo Son- 
zogno”, korzystająca z usług 
różnych drukarni. Oba wy
dawnictwa miały własne pra
cownie graficzne, zatrudniają
ce wielu wybitnych artystów, 
projektujących plakaty, winie
ty i ozdobniki, a także bogato 
zdobione oprawy druków mu
zycznych. Spośród artystów 
zatrudnionych w atelier Ri- 
cordiego najciekawsze prace 
wykonywali emigranci nie
mieccy: Adolfo Hohenstein, 
Leopoldo Metlicovitz, Franz 
Laskoff określany jako „il po- 
lacco” oraz mediolańczyk — 
Giuseppe Palanti.

W latach osiemdziesiątych 
XIX w. plakaty A. Hohenstei- 
na, będącego również sceno
grafem i projektantem ko
stiumów, tkwiły jeszcze w 
kręgu eklektyzmu — wyko
nywał typowe afisze, ujęte w 
bordiurę ornamentalno-alego- 
ryczną (muzykujące putta, ins
trumenty muzyczne, festony, 
itp.).

Secesyjne plakaty Hohenstei- 
na odznaczają się świetną 
kompozycją, odważnymi uję
ciami perspektywicznymi, 
„sceniczną” grą światła oraz 
eleganckim, zestrojonym z ca
łością liternictwem. Szczegól
nie piękne są plakaty do oper 
Pucciniego — plakat do Cyga
nerii (1895), z korowodem bo
hemy artystycznej, wzorowa
ny nieco na stylu J. Chereta 
oraz do Tosci (1899), ze śmia
łym skrótem perspektywi
cznym i fantastycznym efek
tem żarzącego się światła 
świec. Na plakatach L. Metli- 
covitza niepodzielnie panują
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1. Plakat z 1898 r. Adolfa Hohenstei- 
na do opery Iris P. Mascagniego
2. Plakat z 1895 r. Adolfa Hohenstei- 
na do opery Cyganeria G. Pucciniego
3. Plakat z 1901 r. Alearda Villi do 
opery Melistofeles A. Boita
4. Plakat z 1900 r. Leopolda Metlico- 
vitza do opery Anton C. Galeottiego
5. Plakat z 1901 r. Franza Laskoffa do 
pantomimy muzycznej Nóel de Pierrot 
V. Montiego

(zdjęcia: Jan Dominikowski)

kobiety — heroiny oper — 
wychylające się spoza ulubio
nych kwiatów secesji — kosać- 
ców, lilii, orchidei, róż. Cykl 
tych „kameralnych” plakatów 
powstał w latach 1898-1900. 
Piękna kompozycja i kolory
styka cechują też późniejsze, 
poetyckie, wysmakowane arty
stycznie plakaty Metlicovitza 
do oper Pucciniego: Madame 
Butterfly (1904), Gianni Schic- 
chi i Suor Angelica (oba z 1919 
r.). Secesyjnie przestylizowa- 
nych kwiatów czy linearnych 
ornamentów nie odnajdziemy 
w lirycznych pracach G. Pa- 
lantiego, w których nie narzu

cające się liternictwo, zredu
kowane tylko do tytułu opery, 
uzupełnia wielkie, pełne roz
machu, romantyczne kompo
zycje w ciepłych, oranżowych 
odcieniach, wydobywane z 
mrocznego tła jakby światłem 
zachodzącego słońca. Ich 
miękkie, zamglone plamy 
współbrzmią z nie pozbawio
nymi odważnego erotyzmu 
aktami na plakatach do opery 
Isabeau Mascagniego (1912), 
gdzie nagą dziewczynę unosi 
jedwabistogrzywy rumak oraz 
Francesca da Rimini Zandonaia 
(1914), przedstawiający parę 
kochanków w miłosnym uści
sku. Franz Laskoff także 
współpracował z wydawnict
wem Ricordiego, operował 
jednak zupełnie odmiennymi 
środkami wyrazu — płaską 
plamą barwną, pozbawioną 
światłocienia, ostrą, czytelną 
kreską, tworzył plakaty o ge
nialnie równoważonych pła
szczyznach barw i oszczęd
nym rysunku.
Najwybitniejszym artystą zwią
zanym z wydawnictwem 
„Edoardo Sonzogno” był 

Aleardo Villa, autor historyzu
jącego (rokokowe kostiumy) 
plakatu do Adriany Lecouvreur 
Cilei (1902) i Mefistofelesa 
Boita (1901), w którym postać 
Mefista wydobyta jest zaled
wie kilkoma szkicowymi kre
skami świateł na śliwkowo- 
czarnym tle.
Plakaty do oper zamawiały też 
inne wydawnictwa, a także 
teatry operowe Italii u róż
nych artystów, jak np. u czyn
nego na terenie północnych 
Włoch (teatry w Padwie, 
Trieście, Pizie, Como), 
współpracującego również z 
wydawnictwami mediolań
skimi M. Dudovicha (plakaty 
dla Padwy: Fedora Giordana, 
1899, i Triestu — na sezon 
1903—1904), A. De Carolisa, 
G. Chiniego, P. Nomelliniego, 
L. Caldanzana i innych. Sztu
ka secesyjna stała się we Wło
szech niezwykle popularna, 
zwłaszcza po Wystawie Sztu
ki Dekoracyjnej w Turynie 
(1902) i broniła się bardzo 
długo, o czym świadczą plaka
ty do letnich „staggioni” ope
rowych w amfiteatrze Arena di 

Verona, organizowanych w la
tach dwudziestych {Aida, 
Norma, Gioconda, Mojżesz, 
Neron) oraz wykonany praw
dopodobnie przez Metlicovi
tza w 1926 r. plakat do poś
miertnie wystawionej opery 
Pucciniego Turandot.
Wśród zbiorów plakatów wie
lu muzeów europejskich zna
czące znajdują się w muzeach 
włoskich, z nich zaś najwięk
szy zbiór (ponad 25 000) ma 
Museo Civico „L. Bailo” w 
Treviso. Kolekcję tę zebrał 
Nando Salce, miejscowy księ
gowy, pasjonat, gromadzący 
plakaty — nie tylko operowe 
— od 17 roku życia. Część tej 
wspaniałej kolekcji oglądać 
mogła polska publiczność na 
wystawie zorganizowanej w 
krakowskim teatrze im. Sło
wackiego i w warszawskim 
Teatrze Wielkim (1989). Przy 
okazji pobytu w Wenecji war
to z pewnością zajrzeć do pob
liskiego Treviso i poznać nie
zaprzeczalny czar włoskiego 
secesyjnego plakatu operowe
go-

Jan Dominikowski
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Lista Światowego Dziedzictwa

R osja

„Konwencję w sprawie ochrony 
dziedzictwa kulturalnego i natu
ralnego” UNESCO Rosja (łącznie 
z innym państwami należącymi 
wówczas do ZSRR) podpisała w 
1988 r. Obecnie z jej terenu na 
Liście Światowego Dziedzictwa 
umieszczone są zespoły zabytkowe 
Moskwy, St. Petersburga i wyspy 
Kiży.

Moskwa — Kreml i Plac 
Czerwony. Położony na stromym 
wzgórzu lewego brzegu rzeki 
Moskwy Kreml zajmuje obszar 28 
ha. Jest to najstarsza część miasta. 
Początki budowy Kremla sięgają 
1156 r., kiedy to założona została 
drewniana twierdza, późniejsza 
siedziba księcia moskiewskiego. 
Po zniszczeniach dokonanych w 
1238 i 1382 r. przez Tatarów 
główna rozbudowa Kremla nastą
piła w końcu XV w. za panowania 
Iwana III. Otoczono wówczas ca
ły obszar potężnymi murami, 
wzniesiono wiele okazałych budow
li. W latach 1475 — 1479 powstała 
główna świątynia Kremla, pięcio- 
kopułowy sobór Uspienski — 
dzieło architekta włoskiego Aristo- 
tilesa Fioravante. Uwagę zwracają 
doskonałe proporcje architektury 
tej świątyni oraz bogactwo wystro
ju wnętrza: na ścianach — malo
widła najlepszych artystów Rusi. 
Niedaleko soboru Uspienskiego 
stoi niewielka cerkiew Rizpołoźeni- 
ja, wzniesiona w latach 1484 — 
1485 przez budowniczych z Psko
wa; znajduje się w niej bardzo 
cenny ikonostas. Z tego samego 
okresu pochodzi inny wspaniały 
zabytek — Granitowaja Pałata. 
Zbudowana została w latach 1487 
— 1491 przez miejscowych mi
strzów pod kierunkiem Włochów: 
Marka Ruffo i Pietra Antonia So
lari. Jej wnętrze stanowi ogromna 
sala (o powierzchni 495 m2), której 
sklepienie oparte jest na stojącym 
w środku filarze. Ściany i strop sa
li pokrywają freski (XVI w.) o te
matyce cerkiewno-biblijnej. Rów
nież w XV w. wzniesiona została 
kolejna świątynia Kremla — sobór 
Blagowieszczenski, o dziewięciu 
pozłacanych kopułach. Po pożarze 
w 1547 r. sobór został odbudowa
ny w czasie panowania Iwana 
Groźnego. Niezwykle cenny iko
nostas soboru pochodzi ze stojącej 

pierwotnie na tym miejscu cerkwi 
Blagowieszczenija; ikony wykona
ne zostały na początku XV w. 
przez wybitnych artystów: Teofa- 
na Greka, Andrzeja Rublowa, 
Prochora z Gorodca. Wspaniały 
ikonostas, m. in. z ikoną Rublowa 
„Michał Archanioł”, znajduje się 
też w soborze Archangielskim, 
przypominającym wyglądem pałac 
wenecki; twórcą soboru był w la
tach 1505 - 1508 Włoch Alevisio 
Novi.
W centrum Kremla wznosi się 80- 
-metrowej wysokości, trzypozio
mowa wieża — dzwonnica Iwana 
Wielkiego. Wieża ta — przez wiele 
lat najwyższa budowla w Moskwie 
— powstała w XVI w. i w prze
szłości pełniła różne funkcje: świą
tyni, dzwonnicy, głównej wieży 
wartowniczej. Z XVII w. pocho
dzi pięciokopułowa cerkiew Dwu
nastu Apostołów oraz Pałac Pa
triarchy; obecnie mieści się tu Mu
zeum Śztuki Stosowanej XVII w. 
W XVIII w. Moskwa przestaje 
wprawdzie być stolicą imperium, 
ale nadal w obrębie Kremla pow- 
stają nowe budowle, m. in. Arse
nał (1702 — 1736) oraz gmach Se
natu (1776 - 1788).
Ogromny pożar w 1737 r. oraz 
wojna 1812 r. spowodowały zni
szczenie wielu kremlowskich bu
dowli, wszystkie jednak zostały 
odbudowane, a nawet powstały 
nowe: w latach 1838 —1849 wed
ług projektu Konstantego Tona 
Wielki Pałac Kremlowski, a w 
1851 r. Orużenaja Pałata (Zbro
jownia); w 1819 r. zrekonstruowa
na została (pierwotna powstała w 
latach 1485 — 1491) najpiękniej
sza spośród 20 wież Kremla — 
Wieża Wodozwodnaja.

Wzdłuż wschodniej ściany Krem
la rozciąga się Plac Czerwony. Je
go powierzchnia wynosi około 70 
tys. m2. Pierwsze o tym placu 
wzmianki pochodzą z XV w. Peł
nił niegdyś taką samą funkcję, jak 
Forum w starożytnym Rzymie. 
Swoją obecną nazwę otrzymał w 
XVII w.
Budowle usytuowane na Placu 
Czerwonym pochodzą z różnych 
okresów. Do najcenniejszych na
leży powstały w latach 1555 — 
1561 sobór Pokrowski, później 
zwany też soborem Wasyla Bła- 
żennego. Składa się on z dziesięciu 
połączonych ze sobą małych cer
kwi (w centrum znajduje się cer
kiew największa, o wysokości 
57 m); w 1588 r. zbudowano obok 
jeszcze jedną małą cerkiew nad

grobem „błażennego” Wasyla. 
Budowa soboru Pokrowskiego 
oparta została na staroruskiej sztu
ce budowlanej. We wnętrzu świą
tyni zachowały się piękne freski z 
XVI w., z tego okresu pochodzi 
również słynna ikona „Wjazd do 
Jerozolimy” oraz ikonostas z ma
lowidłami z XVI — XVII w. w 
cerkwi Trójcy.
Obok soboru Pokrowskiego wznosi 
się najwyższa wieża Kremla, tzw. 
Wieża Spasska, zbudowana w 
1491 r. pod kierunkiem włoskiego 
architekta Pietra Antonia Solari; 
obecny wygląd otrzymała w latach 
1624 — 1625. Ten sam architekt 
był także twórcą smukłej, trzy
kondygnacyjnej Wieży Nikolskiej.

Z późniejszych budowli wzniesio
nych na terenie Placu Czerwonego 
wymienić należy: gmach z czer
wonej cegły z czterema parami 
wież (1878 — 1883, proj. W. 
Szerwud) — siedziba Muzeum 
Historycznego, budynek Domu 
Towarowego, tzw. GUM (1895, 
proj. A. Pomierancew), mauzo
leum Lenina (proj. A. Szczusiew).

Świątynie i monumentalne gma
chy usytuowane w obrębie Krem
la i na Placu Czerwonym, ciągnące 
się ponad 2 km kremlowskie mu- 
ry, liczne wieże — stanowią cenny 
zespól zabytkowy podlegający 
szczególnej ochronie.

St. Petersburg — historyczny 
zespół urbanistyczny. Miasto 
to, uznane za jeden z najwspanial

szych zespołów urbanistycznych na 
świecie, założone zostało w 1703 r. 
przez Piotra I jako przyszła sto
lica państwa. Zlokalizowano je na 
brzegach Newy przy ujściu do Za
toki Fińskiej. Układ miasta oparto 
na zasadach zachodniej urbanisty
ki; szczególnie zaznaczyły się tu 
wpływy francuskie. O jego kształ
cie w dużej mierze zadecydował 
jednak element naturalny — sze
roka Newa. Na jej południowym 
brzegu wznoszą się główne bu
dowle, projektowane przez zna
komitych architektów zachodnich 
i rosyjskich. Spośród tych budowli 
wymienić należy przede wszyst
kim gmach Admiralicji, gdzie 
zbiegają się najważniejsze arterie 
miasta. Ten wieloskrzydłowy bu
dynek z centralną wieżą zwień
czoną iglicą stanowi główny ak
cent urbanistyczny Petersburga. 
Wzniesiony został w 1704 r., czyli 
zaraz po założeniu miasta, następ
nie w latach 1806 — 1823 rozbu
dowany według projektu Andre- 
jana Zacharowa, który nadał bu
dowli obecną formę.
Na zachód od Admiralicji usy
tuowane są klasycystyczne pałace 
Senatu i Synodu (1829 — 1834) 
oraz słynny Miedziany Jeździec 
(1782) — pomnik Piotra I, zapro
jektowany przez francuskiego 
rzeźbiarza Etienne Maurice Fal- 
coneta, uznany za najpiękniejszy 
barokowy pomnik konny w Euro
pie. Z kolei na wschód od Admira
licji, na Placu Pałacowym ( z ko
lumną Aleksandra pośrodku), 
zamkniętym od południa budyn-
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kicm sztabu generalnego (1819 — 
1829), znajduje się barokowy Pa
łac Zimowy (obecnie mieści się tu 
Ermitaż), wzniesiony w latach 
1754 — 1762 według projektu Bar- 
tolomea Rastrelli; autorstwa tego 
architekta jest także klasztor 
Smolny z soborem (1754 — 1762) 
oraz pałace Woroncewa (1749 — 
1757) i Stroganowa (1752 — 
1754).
Po południowej stronie Newy zlo
kalizowane są ponadto klasycysty- 
czne sobory: Kazański (1801 — 
1811) i Św. Izaaka (1818 — 1858) 
oraz wiele innych obiektów zabyt
kowych. 

ska z soborem, wzniesiona w la
tach 1712 — 1733, oraz gmach 
Giełdy Morskiej, zbudowany w la
tach 1805 — 1810.

Kiży — zespół cerkiewny. Na 
Kiży — jednej z wysepek archipe
lagu na jeziorze Onega, historia 
pozostawiła cenny zespół drew
nianego budownictwa cerkiewne
go. Na formy tego zespołu złożyły 
się różne prądy kulturowe. Po
przez Nowogród i Psków dotarły tu 
echa sztuki bizantyjskiej, wędru
jący Karelowic przynieśli motywy 
skandynawskie, z powstającego 
wówczas Petersburga dotarł barok.

Po drugiej stronie rzeki znajdują 
się m. in.: twierdza Petropawłow- 1 .Rozmieszczenie obiektów zabytkowych wpisanych na Listę Świa

towego Dziedzictwa na terenie Rosji
2.3. Zespół cerkiewny na Kiży: w:dok od strony jeziora (2) i od strony 
wyspy (3)
4. Kopuły cerkwi Preobrażenskiej
5 6 Przekroje cerkwi: Preobrażenskiej (5) i Pokrowskiej (6)

a wszystko to zespolone zostało 
mistrzowską ręką miejscowych cieś
li, którzy stworzyli budowle drew
niane o swoistej architekturze. 
Według legendy cieśla-budowniczy 
cerkwi na Kiży po zakończeniu 
prac odrąbał sobie dłoń, ponieważ 
uważał, że jego ręka nie będzie w 
stanic wyciosać już nic piękniejsze
go, odciął więc ją, aby nie mogła 
wykonać czegoś mniej wspaniałego.

Powstały w surowym krajobrazie 
Karelii zespół cerkiewny na wys
pie Kiży składa się z dwóch cerk
wi: Preobrażenskiej i Pokrowskiej 
oraz wolno stojącej dzwonnicy; ca
łość otoczona jest drewnianym 
ogrodzeniem. Cerkiew Preobra- 
żenska, większa, wzniesiona zosta
ła w 1714 r. Zbudowana na planie 
ośmioboku świątynia zachwyca 
dynamiką kompozycji, w której 
wielką rolę odgrywa finezyjny, pi
ramidalny rytm zróżnicowanych 
pod względem wielkości 22 (!) ko
puł, oraz urzeka mistrzostwo w 
ciesielskim opracowaniu detalu. Z 
kolei w prostym, wręcz surowym 
wnętrzu uderza, blask i wspania
łość ikonostasu. Składa się on z 
czterech rzędów ikon, powstałych 
prawdopodobnie w połowie 
XVIII w., w czasie przeprowadzo
nej renowacji cerkwi; niektóre 
ikony są późniejsze, umieszczone 
zostały na miejscu tych, które za- 
ginęły.
Cerkiew Pokrowska, mniejsza i 
skromniejsza, powstała w 1764 r. 
Należy ona do najlepszych przy
kładów osiemnastowiecznych typo
wych drewnianych cerkwi Półno
cy, zwraca jednak uwagę liczba i 
usytuowanie kopuł: jest ich dzie
więć — jedna, największa w cen
trum i pozostałe osiem w narożach. 
We wnętrzu świątyni, niestety, nie 
zachował się pierwotny ikonostas, 
ale obecny składa się ze znakomi
tych ikon z XVII — XVIII w., sta
nowiących cenne zabytki sztuki z 
terenów położonych na północny 
zachód od jeziora Onega: niektóre 
ikony są starsze od samej cerkwi.
Obydwie świątynie zbudowane są z 
drewna iglastego, pokrycie dachów 
i kopuł z drewna liściastego. To 
zróżnicowanie gatunków drewna da- 
je wspaniały efekt: dachy i kopuły 
błyszczą w świetle, ściany są 
matowe.
Trzeci element zespołu na Kiży — 
dzwonnica jest budowlą znacznie 
późniejszą, powstała w 1874 r. i 
nie dorównuje pod żadnym wzglę
dem budowlom pozostałym.
Niezależnie od wrośniętego w kraj
obraz wyspy niepowtarzalnego ze
społu cerkiewnego, na Kiży znajdu
je się skansen budowli drewnianych 
z XVIII i XIX w., przeniesionych 
tu z różnych rejonów Karelii.

Anna Zerańska

35



ROZMAITOŚCI

„Za Warszawę”
W zamierzchłych już czasach ludzie 
wysoko ustawieni w hierarchii społe
cznej, a zasłużeni dla władcy (lub mili 
jego sercu) wśród rozlicznych wyró
żnień, honorów i zaszczytów otrzy
mywali też ordery. Bywało więc, że za 
zasługi na polu marsowym wódz 
otrzymywał z rąk króla wielką wstęgę 
z krzyżem i gwiazdą (taką samą, jaką 
nosił faworyt królewski, który nie po
wąchał prochu). Natomiast ci. którzy z 
szablą w dłoni stawali w potrzebie i 
piersią własną ojczyznę osłaniali, co 
najwyżej sakiewkę za swe męstwo 
brali w zapłacie. Dopiero w XVIII w. 
wodzowie wpadli na znakomity po
mysł wyróżniania walecznych żołnie
rzy w sposób widoczny i trwały, co 
znakomicie podnosiło zapał bojowy 
wojska — temu celowi służyły odzna
czenia zawieszane na piersi mundu
ru. U schyłku XVIII w. te „znaki za
szczytne" pojawiły się w wielu ar
miach Europy. Od tego czasu koloro
we kokardy z krzyżami lub medalami 
coraz liczniej zaczęły zdobić żołnier
ski mundur, z dala informując widza, 
w jakich kampaniach dzielnie stawał 
ich posiadacz.
Obok odznaczeń, które można było 
otrzymać na każdym polu walki, spo
tykamy też odznaczenia specjalne, 
nadawane tylko za jakąś jedną, 
szczególnie ciężką bitwę. Polacy za
wsze z wielką zaciekłością bronili 
wrogowi dostępu do swej stolicy, a 
walki o nią należały do wyjątkowo 
krwawych. Nic więc dziwnego, że od
znaczeń bojowych „za Warszawę" 
ustanowiono więcej, niż ża bój o ja
kiekolwiek inne miejsce na kuli ziem
skiej. Najstarsze z nich — to złoty 
krzyż i srebrny medal „Za trudy i od
wagę przy wzięciu Pragi 24 paździer
nika 1794", nadawane wyróżniającym 
się oficerom i żołnierzom Suworowa 
za wyczyn, który nasza historia okreś
la mianem „rzezi Pragi". Następnym 
odznaczeniem był rosyjski medal „Za 
wzięcie szturmem Warszawy 25 i 26 
sierpnia 1831 r," Późniejsze boje 
przyniosły kolejne odznaczenia, a w 
tej liczbie i takie, które nadawano 
obrońcom Warszawy — krzyż 236. 
ochotniczego pułku piechoty za bitwę' 
pod Ossowem na przedpolach stolicy 
w 1920 r„ gdzie wśród żołnierzy po
legł w boju ich kapelan — ksiądz Sko
rupka. Dawne te dzieje opisałem już 
kiedyś gdzie indziej '.teraz chciałbym 
chwilę uwagi poświęcić odznacze
niom z okresu ostatniej wojny, tym 
bardziej że ciekawe bywały okoli
czności ich narodzin.
Od 1940 r. dowództwo niemieckiego 
Wehrmachtu za udział w szczególnie 
ciężkich bojach wyróżniało swych 
żołnierzy tzw. odznakami bojowymi 
(Kampfabzeichen) w postaci metalo
wej tarczy noszonej na lewym ręka
wie. Odznak takich ustanowiono za
ledwie kilka — pierwsza z nich to tar
cza za Narvik, ostatnia za stłumienie 
Powstania Warszawskiego. Historię 
„Tarczy warszawskiej" (Warschau- 
schild) opowiedział mi kiedyś w Lon
dynie Jan Domański2 — niestrudzo
ny dziejopis naszego wojska; zawiera 
ona wiele zagadek, które warto odno
tować. Otóż po wojnie odnaleziono 

dwa projekty tej odznaki wykonane w 
grudniu 1944 r. Były niemal identy
czne, z tym że na pierwszym projek
cie napis „Warschau 1944" umie
szczony był na wstędze biegnącej 
wskroś piersi orła, na drugim zaś 
znajdował się na górnej krawędzi tar
czy. Nie wiadomo jednak, który z tych 
projektów został zatwierdzony. Jak 
głosiły zebrane informacje, na po
czątku 1945 r. wykonano nawet 
sztance tej odznaki i wybito w niej je
dyny egzemplarz (w zlocie!) dla głów
nodowodzącego walkami w Warsza
wie — Ericha von dem Bacha. Nie 
wiadomo jednak, czy bito dalsze eg
zemplarze, w każdym razie nie rozda
no ich żołnierzom. Zarówno ta złota 
odznaka, jak i sztanca oraz wszystkie 
odnośne dokumenty przepadły w ob
lężonym Berlinie. Tak więc, kiedy po 
wojnie w NRF postanowiono nieofi
cjalnie wykonać serię tych odznak dla 
kombatantów, najpierw musiano roz
strzygnąć problem: który z dwu odna
lezionych projektów został zatwier
dzony. Przez wiele lat poszukiwano 
człowieka, który mógłby to stwierdzić, 
ale grawer sztancy już nie żył, brako
wało też kompetentnych oficerów. 
Podobno nawet indagowano samego 
von dem Bacha w więziennej celi, ale 
i on nie pamiętał graficznych szczegó
łów odznaki, którą otrzymał owej stra
szliwej wiosny 1945 r. Nie wiem, czy 
w końcu odnaleziono wiarygodnego 
informatora, czy o wyborze wzoru za
decydowała rzucona moneta, dość że 
wykonano odznakę w formie wido
cznej na zdjęciu.
Następny w układzie chronologi
cznym jest radziecki medal za walki w 
Warszawie toczone w styczniu 1945 r. 
(ileż więcej byłoby powodu do 
chwały, gdyby to był wrzesień 1944...). 
Jest to jeden z serii medali nadawa
nych „za oswobodzenie” (jak głoszą 
napisy na awersach) wszystkich stolic 
w późniejszych „KDL-ach” — Pragi. 
Budapesztu itd. Medal „Za oswobo
dzenie Warszawy” różni się jednak od 
wszystkich pozostałych tym, że nie 
występuje na nim motyw gałązki lau
rowej — symbolu chwały. Ciekawy 
jest również pierwotny projekt tego 
odznaczenia 3. Widzimy tam żołnierza 
w hełmie dziwnie podobnym do heł
mu niemieckiego, ale pepesza trzy
mana w ręku upewnia nas, że jest to 
„krasnoarmiejec”. Zarys budowli w tle 
żywo przypomina fronton Teatru 
Wielkiego. Na dole widnieje napis: 
„Za wzatie Warszawy", jakby żywcem 
skopiowany z odznaczeń ustanowio
nych w 1794 i 1831 r.
W październiku 1945 r. Krajowa Rada 
Narodowa ustanowiła polski „Medal 
za Warszawę” przeznaczony dla 
wszystkich, którzy walczyli w tym 
mieście w czasie ostatniej wojny. Op
racowanie projektu powierzono zna
nemu orderologowi Stanisławowi Ło
zie oraz ówczesnemu kustoszowi Mu
zeum Wojska Stanisławowi Gepne- 
rowi, od którego otrzymałem poniższe 
informacje. Pierwsza wersja medalu, 
wykonana nawet w odbitkach prób
nych, miała ażurowe tło dające nie
codzienny efekt plastyczny. Następ
nie zrezygnowano z ażuru i tak wybito

2.3. Radziecki medal „Za oswobodzenie 
Warszawy": projekt (2) i wersja ostate
czna (3)
4.5. Polski „Medal za Warszawę": 
pierwsza wersja (4) i wersja ostate
czna (5)
6. Warszawski Krzyż Powstańczy 
(zdjęcia: 1,6 — Jacek Marczuk, 2,4,5
— Z. Dubiel, 3 — Andrzej Lipka) 

pierwszą, krótką serię medali z gład
kim odwrociem. Ostateczna jednak 
wersja ma w stosunku do pierwowzo
ru pewne drobne korekty rysunkowe, 
a na odwrocie dodano jej napis: 
„Obrońcom, Bojownikom, Óswobo- 
dzicielom".
Ostatnim (daj Boże!) odznaczeniem 
bojowym za walki w naszej stolicy jest 
ustanowiony w lipcu 1981 r. War
szawski Krzyż Powstańczy. W pra
cowni jego projektanta — Edwarda 
Gorala oglądałem szkice projektowe 
tego odznaczenia i z całą odpowie
dzialnością mogę stwierdzić, że ko
misja zatwierdzająca jego wersję 

1. Odznaka za stłumienie Powstania 
Warszawskiego — „Tarcza Warszaw
ska"

plastyczną (składająca się z wyż
szych oficerów, z ówczesnym genera
łem Mazurkiewiczem — niegdyś płk. 
„Radosławem” — na czele) wybrała 
najgorszą z możliwych i ponoć je
szcze skorygowała ją według własne
go uznania. Wiadomo — im wyższy 
stopień, tym wyższy autorytet (plasty
czny też!). Nic więc dziwnego, że dłu
gą listę odznaczeń „za Warszawę” 
zamyka odznaczenie, którego formę 
plastyczną trudno nawet komento
wać.

Michał Gradowski
1. W „Biuletynie Numizmatycznym", 
nr 1—2, 1982, ukazał się mój artykuł 
pod dziwacznym tytułem Warszawa 
zdobywana i odzyskana w odznacze
niach i odznakach bojowych, który to 
nagłówek jest w całości znakomitym 
pomysłem redakcji tego szacownego 
wydawnictwa, w najmniejszym nawet 
stopniu nie konsultowanym z autorem 
artykułu.
2. W wyżej wspomnianym artykule 
błędnie podano nazwisko informatora.
3. W.A. Durów, Russkije i sowietskije 
bojewyje nagrady, bm.. 1990.
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Spotkanie z książką

Judaika warszawskie
Synagoga na Tlomackiem Ewy 
Małkowskiej i Cmentarze żydow
skie w Warszawie Hanny i Piotra 
Paszkiewiczów oraz Moniki Kra
jewskiej — to najnowsze judaika 
w wydawanej przez PWN serii 
Miniatury warszawskie. Synago
ga na Ttomackiem zwana rów
nież Wielką Synagogą obecnie 
nie istnieje, została wysadzona w 
powietrze przez hitlerowców w 
dniu 16 maja 1943 r. W miejscu 
tym, przy pl. Bankowym stoi 
obecnie znany dobrze warsza
wiakom „błękitny wieżowiec". 
Perypetie z wznoszeniem tego 
budynku (około 30 lat!) tłuma
czono swoistą żydowską klątwą 
związaną z tradycyjnym zakazem 
wznoszenia budowli w miejs
cach, gdzie wcześniej istniały 
żydowskie synagogi i cmentarze. 
O dziejach synagogi z lat 
1876—1878 (proj Leander Mar
coni), jej znaczeniu dla społe

czności żydowskiej, zwyczajach i 
obyczajach, a także o zawartości 
archiwum i muzeum mieszczą
cych się obok w budynku Żydów 
skiego Instytutu Historycznego — 
traktuje pierwsza książka.
Drugi z tomików otwiera krótki 
zarys dziejów ludności żydow
skiej w Warszawie oraz jej cmen
tarzy: bródnowskiego i przy ul. 
Okopowej, który jest po cmenta
rzu łódzkim drugim co do wiel
kości kirkutem w Polsce. Przed
stawione tu są tradycje żydow
skiego obrządku pogrzebowego, 
zdobnictwo i symbolika żydow
skich nagrobków, których ilus
trację stanowi ponad sześćdzie
siąt fotografii wykonanych głów
nie na cmentarzu przy ul. Oko
powej. Publikacja zawiera rów
nież biogramy pogrzebanych 
tam oraz zasłużonych dla kultury 
polskiej i światowej Żydów.

(Z.S.)

Kaplicy już nie ma
Jeszcze do niedawna malowni
cze wzgórze przy trasie Kielce— 
Tarnów, 12 km od Kielc w miejs
cowości Morawica, wieńczyła 
niewielka neogotycka kaplica. 
Niegdyś należała do dużego ze
społu dworskiego — majątku 
Oraczewskich. Po drugiej wojnie 
światowej na miejscu majątku, 
wykorzystując niektóre zabudo
wania. wzniesiono olbrzymi 
kompleks budynków Woje

wódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala dla Nerwowo i Psychi
cznie Chorych.
W ostatnich latach stan zacho
wania kaplicy pozwalał jeszcze 
na jej odbudowę i przeznaczenie 
np na kaplicę ogrójcową dla 
pobliskiego, nowo wzniesionego 
kościoła parafialnego. Zupełny 
brak zainteresowania tak ze 
strony parafii, jak i Państwowej 
Służby Ochrony Zabytków w

1.2. Kaplica jesienią 1991 r (1) i w 
trakcie rozbiórki na wiosnę 1 992 r. (2) 
3. Leżąca w zaroślach tablica na
grobkowa Fryderyki hr Wielopolskiej, 
fundatorki kaplicy

(zdjęcia: Piotr Rosiński)

Kielcach spowodował, ze kaplica 
popadła w kompletną ruinę, a 
ostatnio po prostu rozebrała ją 
jakaś firma z polecenia miejsco
wego proboszcza, uzasadniają
cego swoją decyzję względami 
bezpieczeństwa.
W kieleckim Archiwum Diecez
jalnym znajdują się dość dokład
ne źródła mówiące o losach mo- 
rawickiej kaplicy. Zbudowana 
została w 1844 r„ a fundatorami 
byli Edward Oraczewski i hrabina 
Fryderyka Wielopolska. W 1845 r. 
odnotowano obecność pier
wszego kapelana kaplicy, ks. 
Grzegorza Szelkowskiego. Z 
1867 r. pochodzi wiadomość o 
innym kapelanie, ks. Hieronimie 
Dąbrowskim, który dojeżdżał z 
klasztoru reformatów ze Stopni
cy. Jak informowała „Gazeta Kie
lecka" z 18 (30) marca 1884 r„ 
kaplica została zniszczona ude
rzeniem pioruna. Autor inwenta
rza kaplicy z 1899 r. pisze, że 
fundatorzy „temu dzietu nie za
bezpieczyli hipotecznie żadnego 
funduszu tak na utrzymanie kap

licy w porządku, jak (...) na 
utrzymanie choćby stróża lub 
dziada któryby dzwonił 3 razy 
dziennie i posługę około niej 
czynił".
W ostatnich latach XIX w. biskup 
kielecki Tomasz Kuliński pod
niósł kaplicę do godności kościo
ła filialnego zależnego od parafii 
w pobliskich Brzezinach. Ówcze
snym opiekunem kaplicy byl syn 
fundatora, Ludwik Oraczewski. 
W 1897 r. dobra morawickie 
zostały sprzedane „starozakon- 
nemu", a kościół filialny (na za
sadzie protokołu sądowego) zna
lazł się pod wyłączną opieką 
proboszcza w Brzezinach. W tym 
samym roku staraniem ks. Żołąt- 
kowskiego kaplica została pokry
ta nowym dachem z blachy cyn
kowanej. Z 1941 r. pochodzi 
wiadomość, że w kaplicy mszę 
odprawiano w drugą i czwartą 
niedzielę miesiąca. W 1945 r. 
została ona zniszczona przez
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Pokwitowanie dla wpłacającego

słownie 
 

WPŁACAJĄCY
imię________________________________

nazwisko  
kod poczt.
adres 

na rachunek

AMOS Warszawa
ul. Szenwalda 1
PKO VIII O/W-wa
1586-77578-136

stempel

na rachunek

AMOS Warszawa
ul. Szenwalda 1
PKO VIII O/W-wa
1586-77578-136 

stempel

podpis przyjmującegopodpis przyjmującego
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ROZMAITOŚCI

działania wojenne. Po wyzwole
niu starano się ją odbudować, 
ale, jak podają źródła, nie uzy
skano pozwolenia od władz pań
stwowych, Zgodę taką otrzyma
no dopiero po „przewrocie paź
dziernikowym”, lecz do prac nie 
przystąpiono z powodu braku 
funduszy.
Na podstawie wspomnianego 
inwentarza możemy dość do
kładnie odtworzyć wnętrze kapli
cy, W ołtarzu znajdował się obraz 
przedstawiający Niepokalane 
Poczęcie Najświętszej Marii 
Panny. Na mensie ołtarzowej sta
ło tabernakulum z drewnianym 
krucyfiksem i sześć lichtarzy cy
nowych, za ołtarzem znajdowała 
się zakrystia. Na ścianach wisia- 
ły dwa „papierowe obrazy” 
(oleodruki?) z przedstawieniami 
Świętej Rodziny i Św. Kunegun- 
dy. Nad drzwiami wejściowymi 
znajdował się niewielki chórek 
muzyczny, gdzie mieścił się „me- 
lodykon” (fisharmonia). Inwen
tarz wymienia także utensylia: 
kielich, patenę, monstrancję, 
puszkę, ponadto ornaty, kapę i 
stuły.
Wydawać by się mogło, że 
obecne czasy szczególnie sprzy
jać będą ratowaniu dawnej, 
dworskiej kultury, której jednym 
ze świadectw była neogotycka 
kaplica w Morawicy. Czyżby 
Ustawa o ochronie dóbr kultury 
nie miała znaczenia dla osób od
powiedzialnych za ochronę za
bytków w województwie kielec
kim ..

Piotr Rosiński

Ekslibris integrujący
Od p. Romualda M. Łu
czyńskiego otrzymaliś
my katalog wystawy pn. 
„Zabytkowa architektu
ra w ekslibrisie czeskim 
— niemieckim — pol
skim”, otwartej w Mu
zeum Sportu i Turystyki 
Regionu Karkonoszy w 
Karpaczu. Ekslibrisy 
pochodzą ze zbiorów 
Romualda Łuczyńskie
go, przez niego też zos
tał opracowany katalog, 
z którego dowiadujemy 
się, że 21 grudnia 1991 
r. powołana została 
wspólnota: 5 powiatów 
północnych Czech, 10 
powiatów Górnych Łu- 
życ i 34 gminy woj. jele
niogórskiego. Tworzą 
one obszar nazwany 
Euroregionem „Nysa” 
(biuro w Zittau), w ra
mach którego plano
wana jest współpraca 
od gospodarki i turysty
ki do ochrony zabytków 

i kultury. Do takiej właś
nie sąsiedzkiej integra
cji nawiązuje wystawa 
ekslibrisów dotyczą
cych zabytków nie
mieckich, czeskich i 
polskich.
Okazuje się, że motywy 
architektoniczne są naj
bardziej popularne 
wśród twórców ekslibri
sów. Trzeba przypo
mnieć, że najstarszy 
ekslibris niemiecki z 
tym motywem wykona
ny został w 1583 r„ cze
ski w 1 674 r„ zaś polski 
najwcześniej, bo w 
1516 r. (znak dla pry
masa Macieja Drzewic
kiego przedstawiający 
herb Ciołek w renesan
sowym portalu).
Mało znana, spektaku
larna inicjatywa współ
pracy nadgranicznych 
jednostek administra
cyjnych trzech państw 
— to niewielki, ale zna-

1.2. Ekslibrisy: Herberta S Otta 
(Niemcy) (1) i Romualda Balona (Pol
ska) (2) (zbiory R.M. Łuczyńskiego)

czący krok ku integracji 
Europy. (m)

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Rodzaj zobowiązania  
I

za okres  19

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Rodzaj zobowiązania 

za okres 19

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
Rodzaj zobowiązania I

..................................................................... I  

za okres  19 '
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KWARTALNIK 
ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

Bogato ilustrowany periodyk. Zamieszcza 
prace z teorii i historii architektury, urbani
styki, planowania przestrzennego, założeń 
terenów zielonych. Kronika posiedzeń Ko
mitetu Architektury i Urbanistyki PAN, prac 
badawczych i inwentaryzacyjnych Wydzia
łów Architektury Politechnik krajowych. Re
cenzje. Streszczenia w j. angielskim.

Do nabycia w księgarniach OR PAN oraz 
w prenumeracie w Wydawnictwie Nauko
wym PWN — 00-251 Warszawa, ul. Miodo
wa 10.

Wpłaty na konto PBK VIII O/Warszawa 
nr 370028-1052-139-11
— na pierwsze półrocze do 30 października
— na drugie półrocze do 30 kwietnia każ
dego roku.

Tanie, rzetelne reklamy
— w „Spotkaniach z Zabytkami”!

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

I. Ogłoszenia — reklamy:
— cała kolumna wewnętrzna — 5 000 000 zł
— 1/2 kolumny wewnętrznej — 2 500 000 zł
— 1/4 kolumny wewnętrznej — 1 250 000 zł
— 1/8 kolumny wewnętrznej — 625 000 zł
— 1/16 kolumny wewnętrznej — 312 000 zł
— cała kolumna zewnętrzna (okładka — s. IV) — 

7 500 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka — s.l) — re

klamy 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 opie

kunów, muzeów — 1500 zł za jedno słowo, 2500 zł 
za 1 słowo w ramce.

III. Teksty reklamowe w formie artykułów informacyj- 
no-publicystycznych, wywiadów, reportaży — ce
ny od 3 do 10 min zł (według indywidualnego uz
godnienia). W ceny ogłoszeń wkalkulowane są 
prace redakcyjne, techniczne i opracowania grafi
czne.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. — 14 000 zł. Wpłata na minimum trzy numery do
konana do dnia 10 każdego miesiąca zapewnia rozpoczęcie 
dostawy pisma w następnym miesiącu. Wpłat dokonujemy na 
konto Firmy AMOS, 01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, PKO 
VIII O/Warszawa, nr 1586-77578-136 (na załączonym na s. 45 
przekazie pocztowym prosimy podać, których numerów do
tyczy wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających minimum 
10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz bezpłatny. Prenume
rata zagraniczna jest o 100 droższa. Firma AMOS nie pobie
ra dodatkowej opłaty za dostawę. Wszelkie informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 39-17-52.
UWAGA: bieżące i archiwalne egzemplarze „Spotkań z Za
bytkami" 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), w Firmie 
AMOS (01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, tel. 39-17-52) oraz 
w „Księgarni Artystycznej" (Warszawa, ul. Mazowiecka 11a, 
Ip.) wgodz. 11.00-19.00.
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami" prowadzą muzea: 
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. 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 
CHEŁM: Okręgowe, ul. Lubelska 57
CHORZÓW: pl. Powstańców 25 
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna", ul. Kopernika 4 
FROMBORK: Mikołaja Kopernika, ul. Katedralna 8 
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 
MYSŁOWICE: Pożarnictwa, ul. Stadionowa
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (filie w Szczawnicy i 

Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19 
POZNAŃ: Narodowe, ul. Marcinkowskiego 9 
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czackiego 3 
PUŁAWY: Regionalne Oświaty, ul. Włostowicka 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WARSZAWA: Gazowni Warszawskiej, ul. Kasprzaka 25 

Narodowe, Al. Jerozolimskie 3 
Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
(Arsenał)
Państwowe Etnograficzne, ul. Kredytowa 1 
Techniki NOT, Pałac Kultury, Al. Jerozolimskie 

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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MEBLE ZABYTKOWE
VII. MEBLE KLASYCYSTYCZNE

Intensywne prace wykopaliskowe prowadzone przez Angli
ków, Francuzów, Niemców i Włochów od drugiej połowy 
XVIII w. zaowocowały doniosłymi odkryciami archeologi
cznymi. Na ich bazie powstawały liczne publikacje, traktujące o 

kulturze antycznej. Ogromną popularność zyskała praca Ges- 
chichle der Kunst des Altertums, wydana przez niemieckiego ba
dacza i teoretyka sztuki Johanna J. Winckelmanna (1717—1768). 
W latach sześćdziesiątych XVIII w. szerokie zainteresowanie 
sztuką starożytną Grecji i Rzymu, połączone z narastającym znu
żeniem niespokojną i wybujałą dekoracyjnością stylu rokoka, 
spowodowało w sztuce francuskiej zwrot ku formom klasycznym. 
Architekci i dekoratorzy tworzyli projekty i wydawali wzorniki 
ornamentalne w duchu klasycyzmu. Należał do nich Jean Fran
cois Neufforge (1714-1791), publikujący w latach 1756-1780 
kolejne tomy pracy Recueil eVementaire d’architecture, w 
której wiele miejsca poświęcił meblarstwu artystycznemu. Praw
dziwy rozkwit neoklasycyzmu we Francji przypadał już na czasy 
panowania następcy Ludwika XV, dlatego nadano mu miano sty
lu Ludwika XVI. Na rzecz rozwoju stylu pracowali też: Jean 
Charles Delafosse (1734-1789), autor m.in. ponad dwustu 
projektów mebli i Gilles Paul Cauvet (1731-1788), twórca 
wzornika ornamentów, wydanego w Paryżu w 1777 r., a także Ri
chard de Lalonde — autor wzorników meblowych i ornamental
nych, drukowanych w latach osiemdziesiątych XVIII w. 
Ukształtowali oni bogaty zespół ornamentów i elementów zdob
niczych o znakomitym zastosowaniu zarówno dla potrzeb archi
tektury wnętrz, jak i dla rzemiosła artystycznego.
W meblarstwie, które w drugiej połowie XVIII w. szybko zmie
rzało ku formom klasycznym, wielkiego znaczenia nabrały detale 
architektoniczne w postaci półkolumn, pilastrów, kapiteli, fry
zów, gzymsów, podkreślające tektonikę sprzętów. Obok nich 
wprowadzano modne wówczas motywy zdobnicze „a la greque”, 
jak: meandry, rozety, wazy, liście lauru i akantu. Szeroki wach
larz wzorów klasycznych wzbogacony został w XVIII w. pogod
nymi motywami koszy z kwiatami, bukietów zdobionych kokar
dami, serc, narzędzi ogrodniczych, trofeów myśliwskich, pta
ków, a także kompozycjami figuralno-pejzażowymi w sielanko
wej scenerii wiejskiej. W sztuce bowiem znalazły też swoje odz
wierciedlenie hasła powrotu do natury, prostoty i sentymenta
lizmu, propagowane przez Denisa Diderota i Jeana Jacquesa 
Rousseau, czołowych przedstawicieli francuskiego oświecenia.
Równocześnie ze zmianami zachodzącymi we Francji kształtowa
ły się formy neoklasycyzmu w Anglii. Wybitną postacią stał się 
wówczas szkocki architekt Robert Adam (1728-1792), który w 
1761 r. otrzymał tytuł architekta króla Jerzego III. Pracował 
wspólnie z bratem Jamesem (1732-794), architektem i deko
ratorem. W latach 1760-1770 wykonywali projekty wnętrz 
wraz z całościowym wyposażeniem i stworzyli własny styl, w któ
rym motywy antyczne występowały w nadzwyczaj dekoracyj
nych układach, charakteryzujących się wyjątkową lekkością i sub
telną elegancją. Bracia Adam byli też autorami cennych prac, w 
których łączyli wiedzę na temat kultury starożytnej, nabytą w ok
resie podróży do Włoch i Dalmacji, z praktyką zawodową zna
komitych projektantów. Okres dojrzałego meblarstwa klasycy- 
stycznego w Anglii, przypadający na czasy panowania Ludwika 
XVI we Francji, łączył się z postacią wybitnego stolarza Geor- 
ge’a Hepplewhite’a (?-1786), twórcy własnego stylu. Jego pro
jekty mebli i sprzęty z lat 1775-1786 prezentowały uproszczone 
formy klasycystyczne, charakteryzowały się zredukowaną deko
racją, pomysłowymi rozwiązaniami konstrukcji i zaskakującą 
lekkością. Ostatnie dziesięciolecie znakomitego dla meblarstwa 
angielskiego XVIII w. zdominowała działalność Thomasa Shera- 
tona (1751-1806), która stała się bazą dla rozwoju angielskich 
mebli mieszczańskich w XIX w.
W latach siedemdziesiątych XVIII w. meble angielskie i francu
skie nabrały cech dojrzałego neoklasycyzmu. Siedziska wyra
biano nadal w szerokim asortymencie. Zmieniły się natomiast ich 

kształty. Drewniane ramy zapiecków stały się owalne lub czwo
rokątne. Dawne, wygięte półokrągło i łagodnie schodzące ku do
łowi linie oparć zachowały fotele typu bergere en gondole i fotele 
do biurek. Siedziska mebli, w zależności od kształtu oparcia, by
wały czworokątne, zaokrąglone, a czasem zupełnie okrągłe. 
Dzięki prostym liniom zmienił się całkowicie wygląd nóg sprzę
tów klasycy stycznych. W meblarstwie stosowano wówczas za
równo podpory czworokątne, jak i nogi toczone, kanelowane, 
zawsze zwężające się ku dołowi i zakończone stopkami. Charak
terystycznym elementem stała się kostka z rzeźbioną rozetą u na
sady nogi mebla. Zdobione dekoracją snycerską szkielety siedzisk 
na wzorach francuskich malowano pod kolor boazerii bądź zło
cono. Zupełnie inny wyraz miały siedziska angielskie, wykony
wane z mahoniu przez Hepplewhite’a. Ich ażurowe oparcia 
komponowane były z owali, motywów sercowatych, tarcz bądź 
liści palmowych, wpisanych w owal. Meble do siedzenia z drew
nianymi oparciami i wyściełanymi siedziskami, projektowane 
przez Sheratona, wyróżniały się zgeometryzowaną dekoracją. 
Lekkie, prostokątne oparcia wypełniały ażurowe, często zadzi
wiająco uproszczone kompozycje w układach poziomych.
W dobie klasycyzmu, obok niewielkich stolików o ściśle określo
nym przeznaczeniu i dużych, rozsuwanych stołów do jadalni, 
często stosowano wielofunkcyjne stoły mechaniczne, których 
pierwsze, rokokowe egzemplarze pojawiły się około połowy 
XVIII w. Później wyrabiano stoły prostokątne z podnoszonymi i 
ukośnie ustawianymi blatami, umożliwiającymi pracę w pozycji 
stojącej lub siedzącej. Stołem mechanicznym był również szero
ko spopularyzowany table a ouvrageliseuse z dwoma okrągłymi 
blatami, spiętrzonymi na jednym trzonie i z ruchomym lichta
rzem na świece. Używano go zarówno do pracy, jak i do poran
nych posiłków. Modnym i wysoko cenionym meblem stało się 
biurko cylindryczne. Upowszechnił je wybitny stolarz pocho
dzenia niemieckiego Jean Henri Riesener (1734-1806), który w 
1774 r. uzyskał tytuł ebenisty królewskiego na dworze Ludwika 
XVI. Riesener był współwykonawcą pierwszego biurka cylind
rycznego, ukończonego dla Ludwika XV w 1769 r. Sprzęty tego 
typu miały na blacie nadstawę z szufladami i półkami, zasłoniętą 
półokrągłą nakrywą, przesuwaną do góry dzięki wyżłobieniom w 
ściankach bocznych mebla.
Duże, skrzyniowe meble klasycystyczne — sekretery, szafy, 
kredensy, komody — odznaczały się największą dekoracyjnoś
cią. Zdobiono je wysokiej jakości brązami, podkreślającymi po
działy, płyciny i elementy nośne. Płaskie powierzchnie mebli de
korowano precyzyjnymi, barwnymi intarsjami o skomplikowa
nych układach z kwiatów i motywów geometrycznych, markiete- 
riami w typie Boulle’a lub kompozycjami malarskimi. Elemen
tami zdobniczymi bywały też owalne plakiety porcelanowe z ma
nufaktury w Sevres bądź fajansowe plakiety z pracowni sławne
go, angielskiego ceramika Josiaha Wedgwooda (1730 — 1795). 
Obok niskich, klasycystycznych szaf dwuskrzydłowych typu bas 
d’ armoire, szafek kątowych i komód z dwiema albo trzema szuf
ladami, projektowano nowe odmiany sprzętów. Pojawiły się pół
okrągłe komody o trójosiowej budowie, z szufladami pośrodku i 
szafkami bądź otwartymi półkami po bokach. W dobie klasy
cyzmu zarówno komody, jak i stoły konsolowe ulegały — analo
gicznym w sumie — przeobrażeniom konstrukcyjnym, mającym 
na celu zwiększenie funkcjonalności mebla.
W drugiej połowie XVIII w. meblarstwo artystyczne w Europie 
rozwijało się pod dominującym wpływem wzorów francuskich i 
angielskich. Zmieniane częściowo projekty z wzorników pod 
wpływem tradycji lokalnych i skromne przeważnie możliwości 
techniczne wykonawców stanowiły o niższym zazwyczaj pozio
mie artystycznym ich wyrobów. W porównaniu z pierwowzora
mi kanap, foteli, gerydonów, komód z paryskich pracowni L. De- 
lanoisa, G. Jacoba, M. Carlina i z angielskimi meblami, wykona
nymi przez słynnych stolarzy, większość wytworzonych w in
nych krajach sprzętów klasycystycznych osiągnęła poziom pro
wincjonalny.

Barbara Grątkowska-Ratyńska



1. Klasycystyczna ława, Anglia, styl Ro
berta Adama

2. Fotel, również styl R. Adama
3. Biurko cylindryczne z drugiej połowy 

XVIII w.
4. Fotel z końca XVIII w., Francja
5. Stół toaletowy w stylu józefińskim

6. Stolik z trzeciej ćwierci XVIII w., 
Francja

7. 8. Fotele, Francja
9. Zegar z około 1770—1780 r., Anglia

10. Stolik toaletowy, Anglia
11. Stolik z trzeciej ćwierci XVIII w., 

Francja

12. Francuska sofa
13. Fotel z drugiej połowy XVIII w., Ang

lia
14. Sekretera z trzeciej ćwierci XVIII w., 

Francja

(rys. Bogdan Michalak)
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Secesyjne 
plakaty
1. Turandot G. Pucciniego, 
plakat z 1926 r.
2. Adriana Lecouvreur F. Ci
lei, plakat z 1902 r. Alearda Vil
li
3. Fedora U. Giordana, plakat 
z 1899 r. M. Dudovicha
4. La Colonia Libera P. Flori- 
dii, plakat z 1899 r. Leopolda 
Metlicovitza
5. Tosca G. Pucciniego, pla
kat z 1899 r. Adolfa Hohen- 
steina

(zdjęcia: Jan Dominikowski)


