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KOMENTARZ

Od redakcji
Pierwszą refleksją, jaka nasuwa się po 
lekturze każdego numeru naszego pis
ma, jest przemijanie — ludzi, tradycji, 
dzieł sztuki. Przemijanie wiąże się ściśle 
z upływem czasu. Nie od dzisiaj próbo
wano ten czas zatrzymać, z jego upływu 
zdawali sobie sprawę przede wszystkim 
artyści. I właśnie oni próbowali zamknąć 
czas w swoich dziełach przez ukazywanie 
trwania i chwilowości. Traktuje o tym 
nasz pierwszy artykuł pt. Ukazywanie 
czasu (s. 2). Proponujemy zapoznać 
się z tym interesującym tematem nasu
wającym zresztą różne refleksje. Prze
mijanie wyczuwalne jest m.in. w artyku
łach działu „Spotkania na Wschodzie” 
(s. 17), w podwarszawskich miejscowoś
ciach: Aninie (s. 20) i Falenicy (s. 22), w 
podłódzkim Łasku (s. 26) czy warmiń
skim Pasłęku (s. 35). Zwracamy uwagę 
na artykuł w dziale „Dobra utracone” o 
działalności Społecznej Komisji Opieki 
nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej To
warzystwa Opieki nad Zabytkami (s. 32). 
Ludzie tam zgromadzeni — nie tylko 
przecież konserwatorzy zabytków — ra
tując cerkwie i cmentarze w jakiś sposób 
także starają się zatrzymać nieubłagany 
czas.

Zapowiadamy w następnym numerze 
niezwykle interesującą wycieczkę pod
ziemnymi korytarzami kopalni soli w 
Bochni, która — jak się okaże — jest 
mniej znana, ale starsza od kopalni w 
Wieliczce. Ciekawe będą też spotkania z 
dawnymi reklamami, krakowskim bro
warem, „odkopanymi” cystersami na 
Śląsku i nekropolią Radziwiłłów w Nie
świeżu.

Oczywiście — na rysunku Zygmunta 
Vogla w numerze 12, 1993, znajdował się 
Kazimierz Dolny. Mimo upływu dwustu 
lat wygląd tego uroczego miasteczka nie 
zmylił Czytelników (co tylko dobrze 
świadczy o silnej tradycji — zob. „Ko
mentarz” obok), ale nagrodę Fundacji 
PRO AUXILIO w wysokości 1 miliona zł 
wylosował tylko jeden z nich: p. BARBARA 
DANOWSKA z Tomaszowa Mazowiec
kiego. GRATULUJEMY!

Mało znany dwumiesięcznik „Inspiracje” —pismo Oś
rodka Działalności Kulturalnej i Edukacji Narodowej 
Stowarzyszenia Civitas Christiana — ogłosił ankietę pt. 
„Regionalizm we współczesnej architekturze polskiej”, 
prosząc o nadsyłanie odpowiedzi na trzy podane tu w 
skrócie pytania: 1) czy regionalizm w architekturze jest 
nam potrzebny i jaki ma on być — nasz czy choćby z 
„importu”? 2) czy w twoim regionie znajdują się przy
kłady realizacji rodzimości w architekturze? 3) jakie me
chanizmy należy wprowadzić do projektowania i plano
wania, aby krajobraz miał walory kulturowe i był chro
niony przed dalszą degradacją?

Ze względu na nasze wieloletnie zainteresowanie tymi 
sprawami (zob. np „Komentarz” w numerze 11,1992) 
chcemy z okazji tej ankiety podsumować publikowane w 
naszym piśmie artykuły na ten temat. Po pierwsze jesteś
my przeciw zaśmiecaniu naszego krajobrazu różnymi ar
chitektonicznymi „potworami”. Jesteśmy zdania, że bu
dowa wszelkich „bunkrów”, „zamków” czy „twierdz” 
powinna być ustawowo zaniechana przez „nowobogac
kich”, bo oni zazwyczaj realizują ten „styl architektu
ry”. Uważamy, że główną winę za obecny stan rzeczy 
ponoszą architekci i zatwierdzające ich projekty władze 
terenowe. Natomiast nawiązywanie do tradycji budowla
nej danego regionu — tak przestrzegane w Europie — 
powinno wypływać ze ŚWIADOMOŚCI DZIE
DZICTWA KULTUROWEGO, jakiej żadna z wymie
nionych odpowiedzialnych osób nie ma. Na pewno jest to 
wynik półwiecznej indoktrynacji m. in. planowania prze
strzennego, przeszkadzającego władzy w wydawaniu wy
godnych dla niej decyzji. W trwającym do dziś okresie 
samowoli i chaosu proces zniszczenia krajobrazu już się 
dokonał, w tej chwili można tylko zapobiec jeszcze 
większej degradacji. W zapobieganiu główną rolę ma do 
odegrania zdecydowana i konsekwentna kontrola tego, co 
zamierza się budować (wiele dziwacznych projektów 
„przechodzi” dzięki odpowiedniej kopercie!). O kontroli 
mówił w 1992 r. prof. Joseph Rykwert — architekt pol
skiego pochodzenia: „ Tym, co mnie przeraża w Polsce, 
jest patologiczny strach przed jakąkolwiek kontrolą urba
nistyczną. ”

To tylko kilka refleksji na marginesie ankiety. I niech 
redakcja „Inspiracji” nam wybaczy, ale nie wierzymy, 
aby ankieta mogła cokolwiek zmienić w tym względzie. 
Będzie to jeszcze jedna „pogaducha”, jakich było dotych
czas wiele. Dopóki nie będą przestrzegane ustawy i ostre 
rygory kontrolne, dopóty zaśmiecanie naszego krajobrazu 
tandetą będzie kontynuowane.

PS. Słowo „import” w pierwszym pytaniu ankiety do
tyczy bardzo groźnego faktu budowy domów np. podha
lańskich na Mazowszu, co w wielu wypadkach już zostało 
zrealizowane m. in. między Pomiechówkiem i Dębem nad 
Narwią.
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Jan Białostocki

Ukazywanie 
czasu

Często się sądzi, iż jedynym sposobem 
przekazania idei czasu w obrazie jest 

przedstawienie ruchu. „Czas jest miarą 
zmiany. Pomocny jest w opisywaniu 

zmian i nie istnieje bez nich. W świecie, 
w którym zniknęłaby wszelka akcja, także 
i czas byłby nieobecny” — napisał Rudolf 

Arnheim (Art and Visual Perception, 
Berkeley 1954). Wydaje się jednak, że 

koncepcja taka dotyczy tylko jednego ze 
sposobów, w jakich czas się ujawnia za 

pośrednictwem dzieł sztuk wizualnych.
I ta właśnie dwoistość sposobów 

przedstawiania czasu będzie przedmiotem 
niniejszych uwag.

W
ydaje się, że sztuki wizualne ukazują co 
najmniej dwa ujęcia czasu. Jedno z nich 
— to czas rozumiany jako ośrodek, w któ
rym coś się dzieje, w którym jakaś akcja 
rozwija się szybciej lub wolniej. Jest to czas wypełniony 
wydarzeniami, czas, w którym coś się zdarza, czas ujaw

niany przez ruch i zmianę. Czas w drugim ujęciu — to 
czas, w którym nic się nie dzieje, czas pojęty jako trwanie, 
czas wypełniony ciągłą egzystencją przedmiotów lub osób, 
które nic nie robią, które się nie poruszają. Jest to ujęcie 
czasu jako czystego trwania.
Pierwsze ujęcie jest nam dostępne z zewnątrz. Drugie — 
od środka. W pierwszym rozumieniu zauważamy czas ob
serwując wydarzenia zachodzące w świecie zewnętrznym, 
który nas otacza; w drugim — mamy wewnętrzne do
świadczenie czasu. Tymi dwoma ujęciami czasu są więc 
chwilowość i trwanie.
Oczywiście, istnieli artyści wykazujący w swej sztuce 
skłonności do jednego lub drugiego ujęcia czasu. Jedni ar
tyści malowali akcje i wydarzenia, inni pokazywali świat 
bez wydarzeń. Mistrzami chwili byli Caravaggio, Rubens, 
Bernini i w ogóle przedstawiciele tych nurtów artysty
cznych, które nazywamy barokowymi. Ale nie tylko oni. 
Rzeźbiarze późnego gotyku, jak Erasmus Grasser czy Wit 
Stwosz, malarze romantyzmu, jak Gericault i Delacroix, 
także oni mogą być włączeni w szeroką kategorię mistrzów 
tego, co chwilowe.
Do drugiej grupy należą ci, w których przedstawionym 
świecie mało się dzieje lub nic zgoła. Myślę o Janie van 
Eycku, którego znane dziś obrazy przedstawiają egzysten- 
cjonalny spokój, skupienie, sakralną niemal nieruchomość. 
Nawet orszaki rycerzy chrześcijańskich i aniołowie koły- 
szący kadzielnice w „Poliptyku Gandawskim” włączeni są 
w tak surowy ład powierzchni, że tracą wszelką ruchli
wość, a zyskują tak trwałą egzystencję, iż wydaje się, że są 
poza wszelkim czasem. W dobie baroku mistrzem trwania 
był Francisco de Zurbaran, innym Georges de la Tour, je
szcze innym — Jan Vermeer. W XVIII w. do grupy tej 
należał Jean Baptiste Simeon Chardin, w XIX — Caspar 
David Friedrich, którego malowany świat pozbawiony jest 
zazwyczaj akcji, z wyjątkiem bezgłośnego ślizgania się ło
dzi po gładkiej powierzchni morza.
Oczywiście nie zawsze o zastosowaniu jednego z ujęć cza
su decydowała wyłącznie stylistyczna skłonność artysty. 
Wielu artystów stosowało „chwilowy” lub „trwały” mo
dus, czy nawet kontrastowało je ze sobą, zgodnie z funkcją 
i treścią wykonywanego dzieła. Istnieją tematy i funkcje, 
wymagające jednego z tych modusów czasu w sposób 
oczywisty i naturalny. Do przedstawienia gwałtownej i 
szybkiej akcji odpowiednie wydaje się chwilowe ujęcie 
czasu, gdy sztuka sepulkralna jakoby z natury swej przyna
leży do modusu trwania. I tak też zazwyczaj ujmuje się 
grobowiec. Dlatego nieraz nie zdajemy sobie sprawy z ist
nienia owych modalności czasu w sztuce. Można je sobie 
jednak wówczas uświadomić, gdy — co z pewnością często 
nie występuje — modus czasu nie jest zgodny z tematem 
bądź funkcją. W takich wypadkach możemy poszukiwać
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1. TRWANIE: fragment ołtarza — poliptyku gandawskiego pt. „Adoracja Baran
ka Mistycznego" z 1432 r, autorstwa Jana van Eycka (1382—1440)

szczególnych przyczyn i zastanawiać się, jaka postawa 
bądź intencja artysty wpłynęła na takie rozwiązanie. 
Ujawnią to zagadnienie przykłady. Modus chwilowości 
wydaje się naturalnym ujęciem wyobrażenia ludzi unoszą
cych się w powietrzu, lecących. Lot jest szybkim ruchem, 
człowiek lecący w powietrzu nie daje się pomyśleć jako coś 
trwałego. W wyobrażeniu takiej postaci oczekujemy zna
mion ruchu sugerujących, że w chwilę później lecąca po
stać znajdzie się w innym miejscu przestrzeni. Tymczasem 
trąbiące anioły namalowane przez Lukę Signorellego we 
freskach „Sądu Ostatecznego” w kaplicy San Brizio kated
ry w Orvieto („Zmartwychwstanie zmarłych” i „Potępie
ni”) nie mają tego momentalnego charakteru. Sprawiają 
na nas takie wrażenie, jakby — w sposób niemal niepojęty 
— stały, nie poruszając się, na obłokach. Ze pozycje anio
łów nie wynikają z trudności przedstawienia postaci w lo
cie, możemy się przekonać obserwując postacie diabłów 
przenoszących potępionych na fresku tejże nazwy, podob
nie jak w scenie końca świata. Odnosi się wrażenie, że ów 
modus nieruchomości, trwałości, zastosowany do przed
stawienia aniołów ma znaczenie symboliczne, że ich mo
numentalna nieruchomość wyraża nieugiętą nadludzką 
prawość i najwyższą władzę nad światem grzechu, rządzo
nym przez szaloną ruchliwość namiętności (...).
Weźmy temat Powrotu Syna Marnotrawnego. Wielu arty
stów wyobrażało go jako szybką, emocjonalnie napiętą ak
cję, pełną radości i podniecenia. W obrazach malarzy fla
mandzkich XVI w. ojciec biegnie na spotkanie syna, aby 
go jak najszybciej uściskać. Także w rycinie Rembrandta 
z 1636 r. akcja rozwija się dramatycznie i szybko, ujęta w 
modusie momentalnym, rządzącym także poruszeniami 

osób towarzyszących. Nic w tym dziwnego. Oczekujemy 
przecież, że tego rodzaju wydarzenie tak właśnie przebie
gało.
Ale w słynnym obrazie Rembrandta z jego późnego okresu 
(dziś w Ermitażu) modus czasu nie odpowiada takim 
oczekiwaniom. Spotkanie ojca z wracającym synem nie 
jest właściwie rozwijającą się w czasie akcją, lecz raczej 
trwającym stanem uczuciowym. Naznaczone intensywną, 
emocjonalną, zamkniętą w sobie intymnością, w obojęt
ności wobec otaczającego świata, przedstawienie to nabie
ra charakteru takiej trwałości, iż zaczynamy wierzyć, że 
widzimy obraz poza czasem, poza wszelką przejściowoś- 
cią. Trwałość zyskuje w tym obrazie najintensywniejszą 
głębię, pełnię i rozległość. Wyobrażenie staje się niemal 
alegorią pietas i caritas.
Można znaleźć wśród dzieł sztuki również przykłady 
przeciwnej wymiany modusów czasowych. W grobowcu 
oczekujemy modusu trwałości — i zazwyczaj też go tam 
spotykamy. Inaczej jest jednak w grobowcu króla Kazi
mierza Jagiellończyka, który Wit Stwosz wykonał i ustawił 
w 1492 r. w katedrze wawelskiej. Twarz zmarłego króla ma 
wyraz tak bolesny i pełen głębokiego poruszenia, że widz 
przyjmuje ją jako zjawisko przelotne, chwilowe, nie mogą
ce — jak się wydaje — być trwałym i wiecznym obliczem 
monarchy. Trudno inaczej odczytywać ten artystyczny 
zamysł niż zakładając, iż ten pozornie przelotny — a jed
nak trwały — wyraz nadany został przez rzeźbiarza jako 
znak życia, życia, które trwa na wieki (...).
Na ogół modus „chwilowy” stanowi w sztuce formę ujęcia 
czasu stosowaną w narracji historycznej, modus „trwania” 
natomiast — choć i on jest przecież modusem czasu — po
jawia się w celu ukazania alegorycznego świata poza cza
sem, świata symboli i tematów o charakterze reprezenta
cyjnym. Im bardziej się sztuka odwraca od świata co-
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2. TRWANIE: Jan Vermeer 
van Delf (1632-1675) 
„Dziewczyna z pertą"
3. TRWANIE: Jean-Baptiste 
Chardin (1699—1779) „Fajki 
i kubek"
4. TRWANIE: Caspar Dawid 
Friedrich (1774—1840) „Krzyż 
w górach"
5. ZRÓŻNICOWANIE WYO
BRAŻEŃ: obraz „Judyta” 
Giorgione da Castelfranco 
(1476—1510)
6- ZRÓŻNICOWANIE WYO
BRAŻEŃ: fragment fresku 
Rafaela Santi (1483—1520) 
„Szkoła Ateńska" z lat 
1509—1510 w Stanza della 
Segnatura (Watykan)

dziennego doświadczenia zmysłowego, tym bardziej dąży 
do tego, co trwałe i niezmienne. Można by ująć przelot
ność, chwilowość jako wizualną formę świata doczesnego, 
zaś „trwanie” jako formę świata idealnego, wiecznego, po
za czasem.
Obserwacji tych nie należy — rzecz jasna — traktować ja
ko powszechnie obowiązujących reguł. „Trwanie” i „mo- 
mentalność” stanowią jedynie bieguny, kierunki tylko na 
osi czasowych powiązań pomiędzy skrajnymi wartościami 
jednego, niemal nie dającego się uchwycić momentu i trwa
nia tak długiego, iż wydaje się już niemal częścią wie
czności.
Na zakończenie rozważmy, w jaki sposób zanalizowane 
dwa sposoby ujmowania czasu mogą być użyte w celu zróż

nicowania wyobrażeń świata rzeczywistego oraz świata 
nadludzkiego i idealnego. W tym celu przyjrzyjmy się dwu 
słynnym obrazom renesansowym i zanalizujmy ich tem- 
poralną strukturę. Mam na myśli „Judytę” Giorgiona z 
Ermitażu i „Szkołę Ateńską” Rafaela. Nikt nie wątpi, iż 
obraz leningradzki przedstawia żydowską bohaterkę opi
saną w Księdze Judyty. A przecież obraz bynajmniej nie 
odpowiada żadnej sytuacji opisanej w tym jedynym lite
rackim źródle mówiącym o dziejach Judyty. Zabiwszy ge
nerała wojsk nieprzyjacielskich, Holofernesa, w jego na
miocie, Judyta wzięła oddzieloną od ciała głowę, ukryła ją 
w worku przyniesionym przez służącą i wymknęła się z 
obozu Asyryjczyków. Przybywszy do obleganego przez 
Holofernesa miasta, Betulii, Judyta ukazała głowę swym
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współobywatelom i kazała powiesić ją na murach miasta, 
co spowodowało ucieczkę wrogiej armii. W żadnym mo
mencie nie pojawia się w tej historii scena namalowana 
przez Giorgiona.
Niewiasta przedstawiona jest w ujęciu „trwania”, w spoko
ju, na tle cichego krajobrazu. Trzyma ona wielki miecz o 
symbolicznym charakterze i triumfalnym ruchem opiera 
bosą stopę na głowie nieprzyjaciela. W obrazie nic się nie 
porusza. Spokój wieczoru otacza bohaterkę zbliżającą się 
ciemnością. Charakter przedstawienia nie sugeruje histo
rii, lecz wyobrażenie alegoryczne lub symboliczne. Od
dzielona od „chwilowości” historii, Judyta wcielona zosta
ła w „trwanie” alegorii. Jej czasowy charakter utracił ja
kość doczesną. Została ona włączona w świat świętych i 

alegorycznych personifikacji. I słusznie, gdyż Judytę uwa
żano nie tylko za żydowską bohaterkę, lecz także, i nade 
wszystko, za alegorię czystości, siły, pokory i świętości. 
Judyta stała się więc — jak się zdaje — alegorycznym 
obrazem cnoty.
Przykładem przekształcenia o odwrotnym kierunku jest 
„Szkoła Ateńska” Rafaela. Nie była to historia, która się 
stała alegorią, lecz grupa postaci reprezentujących rozmai
te nauki i dyscypliny artystyczne przekształcona w pozor
ną historię, implikującą określony czas i określone miejsce. 
Dlatego owa pseudohistoria zyskała wysoki stopień praw
dopodobieństwa. Wzięci z rzeczywistości ludzie, wyró
żniający się w dziejach, połączeni jako przedstawiciele 
wartości intelektualnych, artystycznych czy moralnych,
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7. CHWILOWOŚ0: grobowiec Kazimierza Jagiellończyka w katedrze wawel
skiej — dzieło Wita Stwosza (1447—1533) z 1492 r.
8. CHWILOWOŚĆ: akwaforta Rembrandta van Rijn (1606—1666) „Powrót syna 
marnotrawnego" z 1636 r.

powracają do życia w tym specyficznym czasie i przestrze
ni obrazu, w których usytuował ich malarz.
W wypadku „Judyty” historia przemieniła się w alegorię 
— bo modus czasu przekształcony został z „chwilowości” 
w „trwanie”. W wypadku „Szkoły Ateńskiej” alegoria zy
skała charakter prawdziwej historii: na monumentalnej 
scenie architektonicznej postacie pochodzące ze świata ale

gorycznego, jako przedstawiciele różnych nauk i umiejęt
ności, ukazane zostały w rozmowie, w przelotnych i ży
wych stosunkach wzajemnych w malowidle, w którym 
modus „trwałości” złączył się z modusem „momentu”. 
Wynikiem tego jest ta wspaniała alegoria, która zyskała 
wszelkie cechy realności.
Wydaje się, że napięcie pomiędzy dwoma gatunkami ma
larskiego przedstawienia — historią i alegorią — nadaje 
szczególną dynamikę twórczości artystycznej renesansu i 
okresów późniejszych. Wydaje się również, że odróżnienie 
owych dwóch modusów ujmowania czasu w obrazie, mo
dusu „momentalnego”, stanowiącego wizualną formę 
świata doczesnego, i modusu „trwałości”, będącego formą 
wizualną świata nadzmysłowego, może się przyczynić do 
pogłębionej analizy mechanizmu artystycznego przedsta
wiania.

Jan Białostocki

Są to obszerne fragmenty książki profesora historii sztuki Jana Białostoc
kiego (zm. w 1988 r.) Refleksje i syntezy ze świata sztuki, PWN, War
szawa 1987; tytuł pochodzi od redakcji.
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1. W pięknym wnętrzu najlepiej rodzą się piękne wizje — Andrzej Grzybowski 
w swoim mieszkaniu (fot. Piotr Mądrach)

Z projektami odbudowy czy nowego 
wystroju różnych dworów Andrzeja 

Grzybowskiego stykaliśmy się na łamach 
„Spotkań z Zabytkami” wiele razy 
(zob. np. na s. 24 w tym numerze). 

Każdy z tych projektów odznacza się wręcz 
doskonałym wyczuciem przeszłości, 

a także rozumieniem intencji architekta, 
który niegdyś zbudował dany obiekt.
Mamy dziś okazję poznać człowieka 

niezwykłego, pełnego pasji 
w propagowaniu dawnego piękna 

i bezwzględnego w walce 
z nowobogackim bezguściem. 

Oto rozmowa z Andrzejem Grzybowskim, 
w której prezentuje swoją wizję 

Polski estetycznej.

Widzieć 
więcej

■ Osiągnął Pan w powojennej Polsce pozycję 
cenionego projektanta stylowych budowli i 
wnętrz. Co przesądziło o wyborze tej drogi ży
ciowej?
— Wzrastałem w atmosferze uwielbienia dla trady
cji ziemiańskiej, było to znamienną cechą inteligenc
kich rodzin przed wojną. Ojciec namiętnie kolekcjo
nował dzieła sztuki, domowemu wychowaniu za
wdzięczam zmysł estetyczny. Malarstwa uczył mnie 
przyjaciel ojca, artysta Henryk Szczygliński. Biegłość 
ręki ćwiczyłem pod okiem słynnego kaligrafa Tadeu
sza Woltera. Również z domu wyniosłem znawstwo 
koni i zamiłowanie do jeździectwa.

■ Zaprojektowane przez Pana budowle pow
szechnie uchodzą za wiekowe relikty, przykła
dem tego chociażby dwór w Jeziorach Wiel
kich. O tronach podziwianych w Zamku Kró
lewskim w Warszawie nikt nie powie, że pow
stały kilka lat temu według Pana projektu. Po
dobnie jest np. z powozami, które znamy z li
cznych filmów kostiumowych. To Pan stworzył 
wystrój Sali Koncertowej (dawnej Kaplicy Sa
skiej) warszawskiego zamku. Poprawiał Pan 
architekturę tego wnętrza po projektantach,
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Andrzej Grzybowski
ARCHITEKT WNĘTRZ
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2. 3, Projekt stajni stylizowanej na dworek
4. Projekt polskiego dworu



którzy — jak napisał jeden z uczonych — „sła
bo czuli architekturę przeszłości”. Co trzeba 
zrobić, żeby ją czuć?

— Projektując przed laty jedną kratę, wykonałem, 
proszę spojrzeć, kilkaset szkiców. A ta sterta akwarel 
i rysunków piórkiem — to przymiarki do postawienia 
jednego kominka. Projektując latarnie dla Zamku 
Królewskiego w Warszawie, wykonałem sto koloro
wych szkiców latarń z różnych epok, na każdym ar
kuszu rozrysowałem również detale. Powie ktoś: to 
mania, to marnowanie czasu. Natomiast ja, po prze
studiowaniu literatury i zachowanych obiektów, z 
ogromną przyjemnością wykonywałem te setki szki
ców. Może wtedy właśnie wczuwam się w architek
turę przeszłości? Czasami odnoszę wrażenie, że ar
chitektom po prostu nie chce się projektować w daw
nych stylach. Traktują to wyłącznie jako kolejny 
obowiązek zawodowy, ja zaś tę pracę kocham.
Staram się regularnie podróżować po świecie, aby 
napatrzeć się do syta. Dwa lata temu odwiedziłem 
np. 54 prywatne rezydencje w Anglii i w Szkocji, w 
ubiegłym roku po raz kolejny zwiedzałem rezydencje 
we Francji, we Włoszech, w Belgii i w Niemczech. 
Zależy mi przede wszystkim na poznaniu takich do
mów, które od wieków nieprzerwanie pozostają w rę
kach tej samej rodziny. Rozmowa z właścicielami da- 
je mi bardzo dużo. Nierzadko jestem upominany: 
don’t touch! Ale ja muszę wszystkiego dotknąć, aby
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zbadać przedmiot. Z takich podróży^ oprócz zdjęć i 
albumów, przywożę wyproszone skrawki obić lub 
tapet. Pełno ich jest w tej oto komodzie. Można je ko
lejno przymierzać do ściany po to, by stwierdzić, któ
ry wzór pasuje najlepiej — wielokrotnie przydawały 
się w Zamku Królewskim.
Wczuwanie się w architekturę — to także poznawa
nie ludzi. Miałem zaszczyt przyjaźnić się ze Stanis
ławem Łozą, godzinami z zachwytem wsłuchiwałem 
się w jego opowieści o dawnych architektach i ich 
dziełach. Miałem również szczęście poznać wspania
łych rzemieślników, stolarzy czy kowali. Zawsze pa
trzyłem w takich ludzi jak w tęczę. Dziś już nie ma 
takich fachowców. Jeszcze przed wojną tapicer po
trafił napisać błyskotliwą monografię o swojej spe
cjalności, a dziś w poważnej instytucji pyta mnie: „co 
ile gwoździki wbijamy...?”

■ Tak dalece wczuł się Pan w istotę sprawy, że 
tworząc wizję Sali Koncertowej, na tece z pro
jektami imitującej przedmiot z epoki podpisał 
się Pan po francusku jako pierwszy architekt 
króla polskiego i elektora saskiego.
— To był żart. Może zawód aktora dodatkowo po
maga mi lepiej wczuć się w pewne role? Projektowa
nie — to mój drugi zawód.

■ Już w latach sześćdziesiątych i siedemdzie
siątych na prywatne zamówienie projektował 
Pan wnętrza nawiązujące do stylów history
cznych, najczęściej Ludwika XVI. W monogra
fiach artystycznych napisano, że zaprojekto
wane wtedy parkiety idealnie pasowałyby do 
Pałacu w Łazienkach lub w Wilanowie. Profe
sor Tadeusz S. Jaroszewski w książce „Sztuka 
Polska po 1945 roku” tamte pańskie działania 
nazwał „nurtem pod prąd”. Wtedy łamał Pan 
zasady egalitaryzmu komunistycznego, jak jest 
obecnie?
— Nadal działam „pod prąd”. Dziś nie ma już nor
matywów powierzchni ani innych politycznych 
ograniczeń, ale pozostał niestety wszechobecny gust 
butikowy, właśnie z nim walczę.

■ Jak układa się współpraca z prywatnymi in
westorami?
— Najczęściej rozmawiamy różnymi językami. 
Zwykle nie potrafią w pełni wyrazić swoich pragnień. 
Zdarza się, że nie chcą zrozumieć, dlaczego kapiące 
od złota pseudorokokowe ozdoby nie pasują do kla- 
sycystycznego wnętrza. Oczywiście staram się iść na 
kompromis, lecz ma on swoje granice. Po drugiej 
wojnie światowej zabrakło wzorów. Polacy w swoim 
otoczeniu nie oglądali dobrej architektury. Przed 
wojną bogaty chłop powielał w swej chałupie detale 
podpatrzone we dworze. Wtedy równano do góry, 
ponieważ istniała „góra”. Dyrektor banku wzorował 
swą willę na domu ministra, zaś urzędnicy bankowi 
starali się, aby pięknem domu czy mieszkania do
równać swemu dyrektorowi. Ogólnie — styl rezy

dencji powinien być pochodną osobowości inwesto
ra.

■ Pańską specjalnością są dwory. Mieszkali w 
nich ziemianie z dziada pradziada. Skoro re
zydencja ma być pochodną osobowości inwe
stora, czy to znaczy, że buduje Pan dwory dla 
byłych ziemian?
— W zamkach mieszkali rycerze. Ich potomkowie 
żyli w pałacach lub dworach, naturalną rzeczy koleją, 
dziedzicząc po przodkach zasady etosu rycerskiego. 
A rycerz to nie tylko symbol bitności, lecz przede 
wszystkim szlachetności — człowiek niosący bezinte
resowną pomoc słabym i potrzebującym. Wychowa
łem się w zamożnym domu. W czasie okupacji moja 
mama zawsze szykowała mi do szkoły podwójne 
śniadanie — jedno zjadałem sam, drugie zaś prze
znaczone było dla tego, kogo nie było stać na jedze
nie. Uważam, że ci, którzy dziś porywają się na bu
dowę pałacu lub dworu, tak samo powinni postępo
wać ze swoimi dziećmi, wtedy szlachetna architektu
ra rzeczywiście wyrastać będzie z ich osobowości. 
Bowiem nie chodzi tu wyłącznie o to tylko, by inwe
stor był wytrawnym znawcą historii sztuki lub archi
tektury. Dwór powinien zamawiać rycerz, nie zaś 
giermek...

■ Członek założyciel Polskiego Towarzystwa 
Heraldycznego, laureat Złotej Odznaki Jeź
dzieckiej, ilustrator wydawanych na Zachodzie 
monografii poświęconych koniom. Uosabia 
Pan to wszystko, co najlepsze w polskiej trady
cji. W swych projektach potrafi Pan zrekons
truować wszystkie materialne szczegóły daw
nej naszej świetności, nie tylko parki, ale i np. 
stajnie — nowoczesne i zarazem stylowe.
— Nie potrafię pracować jak wielu współczesnych 
architektów specjalizujących się np. tylko we wzno
szeniu ścian. Projektuję wszystko: od ogrodzenia, po
przez podjazd, klamki, zasłony, oświetlenie, itp. itd. 
W idealnej siedzibie wszystko to musi zaspokajać ok
reślone wymagania estetyczne i funkcjonalne. Nie 
może być mowy o jakiejkolwiek przypadkowości.

■ Co zrobić, aby propagowane przez Pana 
wartości upowszechniły się?
— Kolejne pokolenia powinny uczyć dzieci tak pa
trzeć, aby więcej widziały...

Rozmawiał: Janusz Miliszkiewicz
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Zbigniew Dunin-Wilczyński

Aukcja 
jednego 
obrazu

Z pewną zazdrością patrzyliśmy na 
migawki z aukcji SOTHEBY’S czy 

CHRISTIE’S, na nich bowiem 
niejednokrotnie sprzedawano obrazy czy 

grafiki najwybitniejszych mistrzów.

kilku lat przywożono z 
Europy Zachodniej na 

H H aukcje w Polsce dziełaJ zachodnich mistrzów,
lecz w większości były to 

obrazy przeciętne, często poprawnie malowane, 
lecz brakowało wielkich nazwisk, które elektry
zują koneserów, ściągają tłumy dziennikarzy i 
stają się wydarzeniem nie tylko w wąskim kręgu 
specjalistów. 21 listopada 1993 r. na aukcji 
UNICUM wystawiono do sprzedaży obraz Pie
tera Paula Rubensa (1577—1640). Można po
wiedzieć, że była to „aukcja jednego obrazu”, 
bowiem przybyło na nią kilkaset osób, aby być 
świadkami tego niecodziennego wydarzenia. 
Dzieło to pochodzi ze zbiorów Uno Sarnmarka 
ze Szwecji, otrzymało wiele opinii potwierdzają
cych jego autentyczność. I tak Didier Bodart, wy
bitny znawca malarstwa flamandzkiego XVII w. 
stwierdza, że obraz ten jest „dziełem autenty
cznym i własnoręcznym P. P. Rubensa wykona
nym około 1620”. Obraz poddany był badaniom 
rentgenowskim w laboratorium Lionela Koeniga 
we Florencji. Autorstwo Rubensa potwierdził 
również Maurizio Marini oraz wielu specjali
stów polskich z prof. Juliuszem Chrościckim na 
czele. Na listopadowej aukcji obraz nie został 
sprzedany — suma 8 milionów zł w obecnej sy
tuacji stanowiła barierę nie do pokonania. Szko
da, bowiem w Polsce nie mamy zbyt wielu dzieł 
tego malarza i wszystko wskazuje na to, że obraz 
powróci do Szwecji.
Dom Aukcyjny UNICUM co miesiąc zaprasza 
na swoje aukcje, przeważa na nich malarstwo za
chodnioeuropejskie, wiele także jest obrazów 
polskich twórców. Na XLII aukcji UNICUM 
nasze malarstwo reprezentowali m.in.: Jan Ma
tejko, Piotr Michałowski, Leon Wyczółkowski, 
Tadeusz Styka, Józef Rapacki. Zainteresowa
niem cieszą się dzieła nie przekraczające ceny 
sprzedażnej 10 milionów zł. Po pewnym okresie 
mniejszego zainteresowania nastąpił powrót do 
grafiki, nie można tłumaczyć tego niższą ceną, 
bowiem dzieła te sprzedają się również stosun
kowo drogo, np. litografia Witolda Wojtkiewicza 
za 11,5 miliona zł czy maleńka akwaforta Renoi
ra za 10 milionów zł.
Dom Aukcyjny REMPEX ze swoją siecią an
tykwariatów jest nadal największy w kraju. 
Organizuje aukcje dzieł sztuki, biżuterii oraz wa
lorów numizmatycznych i filatelistycznych. Po
za siedzibą na Krakowskim Przedmieściu ma fi
lię przy ul. Senatorskiej i galerię w hotelu „Mer
cure”. Aukcje odbywają się co dwa miesiące. Na 
każdej z nich sprzedawane jest rzemiosło arty
styczne, malarstwo, rzeźba i meble. Rzemiosło 
artystyczne reprezentują zegary, patery, dzbanki 
i dzbanuszki, figurki z porcelany i z brązu. By
wają wśród nich wyroby o wysokich walorach ar
tystycznych, jak np. kielichy z XVII w. z Nysy
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1 Obraz Pietera P. Rubensa z ok. 1620 r. na aukcji UNICOM
2. 3. Obrazy Jacka Malczewskiego na aukcji REMPEX-u: „Malarczyk i muza" (2) 
oraz „Studium dziewczynki z lalką i niemowlęciem" (3)
4, „Pejzaż z Bystre, z rybakami" Juliana Fatata, również na aukcji REMPEX-u

3

czy karafka wykonana przez K. Faberge z końca 
XIX w.
Malarstwo na aukcjach REMPEX-u reprezen
towane jest przez czołowych artystów polskich, 4 
wśród nich znajdują się: Olga Boznańska, Józef 
Brandt, Aleksander Orłowski, Juliusz Kossak, 
Jacek Malczewski, Leon Wyczółkowski i wielu 
innych. Oferta jest przebogata, a dzieła, które 
nie znajdą nabywcy na aukcji, sprzedawane są w 
salonie. I tu powtarza się ta sama sytuacja — 
najchętniej kupowane są przedmioty i obrazy 
tańsze, nie przekraczające kilkunastu milionów 
złotych.
Warto poświęcić kilka słów meblom sprzedawa
nym przez REMPEX. Na XIX aukcji ciekawy 
był wczesnobarokowy sepet z przełomu XVII i 
XVIII w. Z kolei sekretera z XVIII w. z nad
stawką oferowana na XX aukcji mogła zaintere
sować niejednego kolekcjonera, natomiast ko
moda barokowa z połowy XVIII w. należała do 
mebli poszukiwanych. Wiele z tych wspaniałych

przedmiotów nie znalazło nabywcy, obecne rea
lia gospodarcze znajdują odbicie w handlu dzie
łami sztuki. Bezpowrotnie minął okres wielkiej 
hossy, stało się normalniej, teraz przedmiot cze
ka na klienta i tylko bardzo atrakcyjne eksponaty 
o niewygórowanej cenie bez trudu znajdują na
bywcę. W dalszym ciągu zaobserwować możemy 
większą podaż od popytu i powolny spadek cen 
wymuszony zubożeniem klasy średniej. Na wie
lu aukcjach widzimy pewną liczbę osób przy
chodzących tylko z ciekawości, aby „się poka
zać” i z żalem powspominać czasy, gdy sami byli 
potencjalnymi nabywcami.

Zbigniew Dunin-Wilczyński
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Z warsztatu historyka sztuki

Wojciech Mischke

Znak 
pielgrzymi 

Żywiołowy rozwój pielgrzymek w okresie 
średniowiecza pozostawił liczne 

świadectwa. Oprócz słynnych miejsc 
pielgrzymkowych i bazylik tworzących 

sieć punktów etapowych na 
najpopularniejszych trasach pątniczych, 

do naszych czasów dotrwały masowo 
wytwarzane znaki, z którymi wierni 

powracali z miejsc świętych. Tradycja 
takich znaków żywa jest i dziś w postaci 

turystycznych odznak rajdowych, nalepek 
hotelowych i różnorodnych pamiątek 

przywożonych z wakacyjnych — całkiem 
już świeckich — wojaży.

P
rzed laty we Wrocławiu odkryto najdaw
niejsze przykłady znaków przywiezionych 
z Rzymu i Kolonii, a ostatni sezon badań 
archeologicznych przyniósł wiele nowych 
znalezisk. Powątpiewano natomiast w wy
stępowanie zabytków tego rodzaju w polskich cen

trach pielgrzymkowych. Jest to jednak pogląd nie
słuszny. Jeszcze w okresie międzywojennym praski 
kolekcjoner Bedfich Pfibil pozyskał do swych zbio
rów znak pielgrzymi z wyobrażeniem św. Stanisława, 
a katalogując dewocjonalia pochodzące z terenów 
Czechosłowacji natrafił na drugi egzemplarz tego 
signum w kolekcji Karla Chaury. Znakiem tym zain
teresował ks. Edmunda Majkowskiego, polskiego 
numizmatyka i dyrektora Muzeum Archidiecezjal
nego w Poznaniu, który opracował monografię opub
likowaną w „Numismatickym Casopisie Ceskoslo- 
venskym”. Przed dwudziestu laty, podczas ratunko
wych prac archeologicznych prowadzonych na śred
niowiecznym stanowisku koło Cernej Hory (okr. 
Blansko) na Morawach odkryto trzeci egzemplarz 
unikatowego znaku.

Znak ma formę dwustronnego okrągłego medalu o 
średnicy około 45 mm, wybitego z ołowiu, co jest 
zgodne zarówno z ogólną zasadą stosowania tego su
rowca przy wyrobie znaków pielgrzymich, jak i z 
chronologią metody jego obróbki na ziemiach pol
skich. Na obwodzie znajdowały się cztery kółka, 
rozmieszczone przekątnie w stosunku do osi kompo
zycji widniejącej na znaku. Treść znaku wyraża 
przede wszystkim jego obrazowy awers — u dołu po
la rozciąga się warowny mur flankowany dwiema 
wieżami z blankami. Pomiędzy nimi widoczna jest 
umieszczona centralnie trójczłonowa budowla, o 
części środkowej wyższej, a bocznych niższych i bar
dziej masywnych. Ponad tym motywem architekto
nicznym — w centrum pola — znajduje się postać 
biskupa ukazanego frontalnie, w popiersiu. Odziany 
jest w szaty pontyfikalne: ornat, paliusz i mitrę, a w 
lewej dłoni dzierży pastorał o krzywaśni zwróconej 
do wewnątrz. Kapłan wznosi prawicę w geście bło
gosławieństwa. Po obu stronach popiersia występują 
po dwa orły oddane w formach heraldycznych, a usy
tuowane jeden nad drugim, o dziobach zwróconych 
ku postaci biskupa. U góry pola znajduje się ośmio- 
boczna gwiazda, ujęta od dołu półokręgiem opierają
cym się o linię otokową. Od półokręgu spływa pięć 
falistych promieni zbiegających się ponad mitrą.
Rewers zawiera natomiast tylko tekst legendy ułożo
ny w trzy koncentryczne kręgi rozdzielone cienką li
nią. W centrum znaku pozostaje puste pole o średni
cy około 29,5 mm, przedzielone jedynie wypukłą pio
nową linią biegnącą po osi, a podobne dwa, niecał
kowicie symetryczne żebrowania o układzie cięciw
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1 2

1.2. Awers (1) i rewers (2) znaku pielgrzymiego św. Stanisława z 1253 r. (z ko
lekcji B. Priblla, obecnie w Narodnim Muzeum w Pradze)

3. Kwatera witrażowa z postacią św. Stanisława z końca XIII w. z kościoła oo. 
dominikanów w Krakowie (Muzeum Narodowe w Krakowie)

(reprod. Wojciech Mischke) 

7/

przecinających się poza polem signum, biegną od 
górnej krawędzi ku punktom wyznaczającym pozio
mą średnicę. Łaciński tekst legendy tworzący czte
ro wiersz trocheiczny można oddać słowami:

„ Oto rozsiekany na części
Przez orły strzeżony
I z nieba opromieniony 
Nazajutrz był zrośnięty

Legenda na znaku stanowi jedyny przekaz tego ut
woru literackiego, choć on sam jest bliski sformuło
waniom zawartym w „Roczniku Kapitulnym Kra
kowskim”. Jednakże główny ciężar przekazu idei 
spoczywa na wyobrażeniu awersu.
Znak pielgrzymi jest najwcześniejszym przedstawie
niem św. Stanisława dostępnym bezpośrednim ba
daniom, ale zarazem stanowi przekaz pozwalający 
zrekonstruować pierwotne wyobrażenie świętego, 
które — na chorągwi — towarzyszyło uroczystoś
ciom kanonizacyjnym w Asyżu w 1253 r. Wincenty z 
Kielczy w opisie tej chorągwi podkreśla, że przed
stawia „obraz chwalebnego biskupa, czyli postać nie- 
rozczłonkowanego umęczonego ”, co stanowi wskazów
kę naprowadzającą na właściwą interpretację przed
stawienia. „Chwałę umęczonego biskupa” można ro
zumieć tylko jako jego obcowanie z Bogiem w Niebie. 
Tę właśnie sytuację ukazuje wizerunek na znaku: 
miasto, ponad którym widzimy św. Stanisława, to 
Cwitas Dei. Akt kanonizacji potwierdził obecność 
świętego u stóp tronu bożego, a jego wizerunek 
unaoczniał wiernym ten najwyższy powód do chwa
ły. Tej roli nie mogłaby odegrać ilustracja opowieści 
o męczeństwie biskupa, jak niektórzy chcą interpre
tować tę scenę, dopatrując się w murach u dołu zna
ku obrazu — wówczas nie istniejących jeszcze — 
obwarowań Krakowa. Ukazanie nowego świętego w 
obrębie Jeruzalem Niebieskiego najlepiej oddaje isto
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tę kanonizacji przeprowadzonej przez papieża Inno
centego IV w 1253 r., a zarazem stanowi dowód głę
bokiej erudycji autora programu ikonograficznego, 
który w plastycznym skrócie zdołał wyrazić pełnię 
chwały pierwszego kanonizowanego Polaka. Dlatego 
światłości spływającej z góry na św. Stanisława nie 
należy łączyć z legendą hagiograficzną świętego. Mo
żna ją zinterpretować jako ilustrację greckiego słowa 
empyros (ognisty, objęty płomieniem), przez wczes
nochrześcijańskich mistyków rozumianego jako ok
reślenie „przebywającego w niebie” (empyreum — to 
niebo, siedziba Boga), czyli jako światłość opromie
niającą Nową Jerozolimę.
Interpretacja ta znajduje wsparcie w tekście bulli ka
nonizacyjnej, w której Innocenty IV nawołuje: 
„Niech się zatem [Kościół — dope!. W.M.] raduje (...), 
że jego liczne potomstwo uzupełnia ubytek w murze nie
bieskiego Jeruzalem”, a także w epigramie na grobie 
świętego, którego tekst: „Szczęśliwy, dla kogo Bóg 
jest nagrodą, a gwiazdy [niebo] mieszkaniem ” przeka
zany został jedynie przez Jana Długosza.
Ale w przedstawionej na znaku postaci św. Stanisła
wa krzyżują się także trzynastowieczne realia i ocze
kiwania, co uwidocznia się w elementach stroju pon- 
tyfikalnego. Mitra, w której przedstawiono biskupa 
Stanisława ze Szczepanowa, nie ma żadnego uzasad
nienia historycznego, gdyż mitry pojawiły się w Pols
ce dopiero w XII w. Utrwalona na znaku pielgrzy
mim jej niska forma jest natomiast charakterystyczna 
dla XIII w., a więc dla czasów powstania samego 
znaku i znajduje analogię w mitrze przechowywanej 
w Skarbcu Katedry na Wawelu, a przez tradycję ok
reślanej jako „mitra św. Stanisława”. Nie oznacza to, 
że wawelska mitra mogła być bezpośrednim wzorem 
dla rytownika, gdyż tradycja jej związku ze św. Sta
nisławem datuje się dopiero od schyłku XV w. Dla
tego tzw. mitra św. Stanisława — jako pochodząca z 
tego samego okresu, tj. z około połowy XIII w. — 
stanowi jedynie materiał porównawczy dla mitry 
wyobrażonej na znaku. Dla autora znaku najważniej
sze było, że współcześni mu biskupi w takiej mitrze 
występowali, dlatego przyodział w nią także św. Sta
nisława.
Odmiennie przedstawia się sprawa paliusza. Tej 
oznaki godności arcybiskupiej następcy św. Stanis
ława w XIII w. nie posiadali. Jednak pamięć o arcy
biskupiej godności Arona, poprzednika Stanisława, by
ła żywa i pobudzająca ambicje. Na początku XIII w. 
w krakowskim środowisku katedralnym odwołano 
się do tej tradycji, by na drodze „restytucji” stanu w 
XI w. uzyskać status archidiecezji. Uzasadnieniem 
dla tych roszczeń miała być spisana wówczas lista bi
skupów krakowskich oraz, zapewne w tym też czasie 
wykonany, falsyfikat bulli papieża Benedykta IX 
ustanawiającej w Krakowie arcybiskupstwo. Równo
cześnie pojawiła się pejoratywna ocena biskupa 
Lamberta, następcy Arona, który miał zaprzepaścić 

sprawę paliusza krakowskich pasterzy. Ale ta nega
tywna ocena nie mogła dotknąć Stanisława ze Szcze
panowa. Ten wzór doskonałości nie mógł popełnić 
błędu swego bezpośredniego poprzednika Lamberta, 
a więc — choć nie zostało to w źródłach jasno wyra
żone — musiał uzyskać paliusz. Dlatego w ikonogra
fii z XIII w. tak chętnie ukazywano św. Stanisława w 
paliuszu, gdyż ten element stroju pontyfikalnego 
dowodził nie tylko zdyscyplinowania świętego, ale i 
legitymował zabiegi jego następców.
Apoteoza Stanisława ze Szczepanowa jest głównym 
przesłaniem pierwotnego jego wyobrażenia wprowa
dzonego na chorągwi kanonizacyjnej, a dotrwałego 
do naszych czasów w znaku pielgrzymim. W tle tej 
zasadniczej myśli pojawia się, niejako mimochodem, 
refleksja o należnej krakowskim biskupom godności 
metropolitalnej, której nosicielem był Aron i musiał 
być także Stanisław ze Szczepanowa, co wyraża pa
liusz przyozdabiający świętego.
Z fazą kształtowania ikonografii św. Stanisława w 
XIII w. wiążą się tylko nieliczne zabytki, w których 
można śledzić kolejne etapy redukcji pierwotnego 
programu. Przede wszystkim zostają wyeliminowane 
elementy określające scenerię: warowne mury i wieże 
oraz wznoszące się pomiędzy nimi zabudowania. Na 
pieczęci biskupa Prędoty liczba ptaków (orłów?) zos
tała ograniczona, gdyż — jak można się domyślać — 
niewielkie pole napieczętne pozwalało na umieszcze
nie tylko jednej ich pary, rozmieszczonej przeciw
stawnie po obu stronach postaci.
Najdalej posunięta redukcja sprowadza przedstawie
nie św. Stanisława do samej figury biskupa, a doko
nanie identyfikacji ikonograficznej umożliwia legen
da umieszczona bezpośrednio na wizerunku (witraż z 
kościoła oo. dominikanów, obecnie w Muzeum Na
rodowym w Krakowie — Kamienica Szołayskich) lub 
w sposób pośredni wskazująca na przedstawionego 
świętego (pieczęć kapituły krakowskiej przy doku
mencie z 1264 r.). Ostatni człon tego ciągu typologi
cznego stanowią samoistne przedstawienia biskupa 
dające się identyfikować ze św. Stanisławem na pod
stawie przesłanek czerpanych nie z samego wizerun
ku, lecz z wiedzy o osobie jego fundatora, okoli
cznościach powstania czy miejscu jego umieszczenia 
(tympanon kościoła Św. Stanisława w Starym Zam
ku z lat 1257—1261). Zestawione przykłady dowo
dzą, że w XIII w. rolę atrybutu św. Stanisława od
grywały jedynie strzegące go orły. Postać Piotrowina, 
która w XV w. występuje w licznych cyklach ilustru
jących historię Stanisława ze Szczepanowa, a nawet 
urasta do rangi indywidualnego atrybutu, w okresie 
kształtowania się ikonografii nowo kanonizowanego 
świętego roli tej jeszcze nie uzyskała.

Wojciech Mischke
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

M V7 tu wsie 
lYly Poliaki

szych czasów księgi me
trykalne. Najstarsza po
chodzi z 1740 r. i zawiera 
rejestr chrztów w Prze- 
wałce i okolicach, zaś 
księgę ślubów rozpoczę

to w 1769 r. Obecnie te i 
inne cenne dokumenty 
przechowuje ks. pro
boszcz Stanisław Gaw
lik, ale nie są one w naj
lepszym stanie i konie

Wiele jest na byłych 
Kresach Wschodnich 
Rzeczypospolitej mało 
znanych miejscowości z 
polskimi mieszkańcami. 
Położone zwykle gdzieś 
na uboczu, odcięte od 
większych centrów miej
skich i zapomniane żyją 
swoim życiem, pogodzo
ne z rzeczywistością. Na 
trasie naszej wyprawy po 
Białorusi znalazła się ma
lowniczo usytuowana 
nad Niemnem wieś 
Przewałka; leży ona w 
strefie przygranicznej 
między Białorusią i Lit
wą, w odległości około 30 
km od Grodna.
W dokumentach Prze
wałka pojawia się po raz 
pierwszy w 1569 r., kie
dy wymieniona została w 
aktach podskarbińskich 
wśród starostw niegrodo- 
wych. Było to wtedy ma
łe miasteczko, które nie 
mogło nawet zapewnić 
godnego utrzymania swe
mu proboszczowi. Dla
tego też w listopadzie 
1609 r. król Zygmunt III 
na prośbę biskupa Bene
dykta Wojny nadał 
drewnianemu kościołowi 
Matki Bożej z Góry 
Karmel uposażenie (6 
włók ziemi z poddanymi, 
place w miasteczku i 
ogrody). Równocześnie 
przewalskiego plebana 
spotkał awans — Prze
wałka stała się niezależną 
parafią. Niestety, w pó
źniejszych latach grunty 
te pleban utracił, a sam 
kościół spadł do rzędu fi
lialnych.
Z następnych 100 lat 
brak o Przewałce wia
domości. Kościół nato
miast funkcjonował nor
malnie — świadczą o 
tym zachowane do na-

1 Kościół w Przewałce na zdjęciu z
1906 r
2. Fasada frontowa kościoła w 1991 r.

czne byłyby zabiegi kon
serwatorskie. Są to 
przecież ważne źródła 
świadczące o polskości 
tych okolic i trwaniu w 
okresie zaborów miesz
kańców Przewałki i pob
liskich wiosek przy wie
rze katolickiej.
W 1766 r. właścicielem 
Przewałki był książę 
Franciszek Ogiński, ku
chmistrz Wielkiego Księ
stwa Litewskiego, staro
sta retowski i przewalski. 
Stał się on fundatorem 
trzeciej z kolei — też 
drewnianej — świątyni. 
Następne informacje o 
Przewałce przynosi rok 
1830. W tym roku 
przeprowadzono wizyta
cję tutejszego kościoła; 
sprawozdanie znajduje 
się wśród przewalskich 
rękopisów.

17



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

W 1865 lub 1866 r. 
przewalski kościół został 
zamknięty przez władze 
rosyjskie — była to kara 
za sprzyjanie powstań
com 1863 r. Kościół ni
szczał do końca XIX w. 
W 1906 r. postanowiono 
przebudować go na cer
kiew, co nastąpiło w 
1913 r. Dwa lata później 
kościół ten spłonął. Od
budowali go mieszkańcy 
Przewałki w 1919 r. I 
tym razem stanął kościół 
drewniany, który prze
trwał do czasów dzisiej
szych. Jest to budowla z 
drewna sosnowego, na 
kamiennej podmurówce. 
Wyposażenie kościoła 
jest bardzo proste: 
drewniany chór nad 
głównym wejściem, kilka 
ławek i trzy ołtarze — 
główny w prezbiterium i 
dwa boczne. Centralne 
miejsce w ołtarzu głów
nym zajmuje obraz 
NMP Szkaplerznej (ina
czej Matki Bożej z Góry 
Karmel). Po obu stro
nach ołtarza znajdują się 
malowidła wyobrażające 
naturalnej wielkości po
stacie świętych: Jana 
Chrzciciela, Szymona, 

Tadeusza i Marka. Bo
czny, lewy ołtarz po
święcono św. Józefowi, 
w prawym zawieszono 
duży drewniany krzyż i 
obraz św. Anny.
We wrześniu 1939 r. 
rozpoczęły się rządy so
wieckie. Wywieziono ks. 
W. Szyksznela i parafia 
w Przewałce nie prowa
dziła normalnej działal
ności. W 1945 r. stało się 
jasne, że Przewałka, Ho
ża, Sopoćkinie, Grodno, 
Lida i dziesiątki innych 
miejscowości nie znajdą 
się w granicach państwa 
polskiego. Tak zwana 
repatriacja, utrudniana 
przez władze sowieckie, 
nie objęła mieszkańców 
Przewałki. Osada z ubo
giego miasteczka zmieni
ła się w jeszcze biedniej
szą, kołchozową wieś. W 
1953 r. świątynia w 
Przewałce została zam
knięta. Wierni próbo
wali ratować wyposaże
nie kościoła, wynosząc je 
chyłkiem i ukrywając po 
domach.
W sprofanowanym wnę
trzu urządzono dla 
mieszkańców wioski 
obiekt kulturalny, tzw. 

kino-studio, nie cieszyło 
się ono jednak popular
nością i przez następne 
lata budynek stał pusty 
powoli niszczejąc. Na
stępnie władze kołchozu 
próbowały go przezna
czyć na magazyn, ale de
terminacja mieszkańców, 
którzy z widłami w rę
kach stanęli w obronie 
kościoła — uniemożliwi
ła realizację tego pomys
łu.
Kiedy w końcu lat 
osiemdziesiątych do nad- 
niemeńskiej wioski do
tarła „pierestrojka”, miesz
kańcy Przewałki posta
nowili odzyskać kościół. 
Poparcie biskupa Kond- 
rusiewicza z Grodna i 
brak reakcji ze strony 
miejscowych władz po
budziły ludzi do pracy 
przy remontowaniu świą
tyni. W lipcu 1989 r. 
odprawiono tu pierwszą 
po długich latach mszę 
św. Podstawowe prace 
remontowe we wnętrzu 
kościoła ukończono w 
grudniu 1989 r. Wróciły 
do kościoła obrazy i inne

3. Jedna z polskich zagród w Prze
wałce

(reprod. 1, zdjęcia 2, 3
— Szczepan Rudka)

dewocjonalia ukryte w 
latach pięćdziesiątych. 
Świątynia została po
nownie poświęcona i 
otrzymała nowego pa
trona św. Judę Tadeu
sza, orędownika spraw 
beznadziejnych. Mówiąc 
o przewalskim kościele 
należy podkreślić rolę ks. 
proboszcza Stanisława 
Gawlika, który w Prze
wałce spełnia funkcje nie 
tylko duchowne, ale jest 
organizatorem, doradcą i 
nauczycielem dla swoich 
parafian.

Tuż za wsią, w sosno
wym lesie położony jest 
cmentarz, ubogi i prosty 
jak sama osada. Najstar
sze kamienie nagrobne 
pochodzą z początku XX 
w., po drugiej wojnie 
światowej na grobach po
jawiły się odlewy cemen
towe, na których wydra- 
pano napisy w języku 
polskim.

Jaka będzie przyszłość 
Przewałki i jej mieszkań
ców, którzy z dumą po
wiadają o sobie: „my wsie 
Poliaki”? Niezwykle wa
żną sprawą jest powrót 
mieszkańców do mowy i 
kultury polskiej. Do
tychczas lekcje języka 
polskiego odbywały się w 
kościele, ale taka dory
wcza, niedzielna akcja 
nie zastąpi regularnej 
pracy z dziećmi. Musi- 
my pomóc naszym roda
kom nie tylko w Prze
wałce...

Małgorzata Michałek 
Szczepan Rudka 

Beata Marcisz
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Legendarna 
warownia

„Od baszt Sw.Trójcy do 
wszystkich szczytów skał, po 
prawej, po lewej, z tyłu i na 
przodzie leży mgła śnieży
sta, blada, niewzruszona, 
milcząca, mara oceanu, któ
ry niegdyś miał brzegi swoje 
(...) Na wyspie granitowej, 
nagiej, stoją wieże zamku, 
wbite w skałę pracą dawnych 
ludzi i zrosłe ze skałą, jak 
pierś ludzka z grzbietem 
Centaura (...) Z gór podno
szą się mgły i konają teraz 
pp nicościach błękitu. Dolina 
Sw. Trójcy obsypana świat
łem migającej broni i lud 
ciągnie zewsząd do niej, jak 
do równiny Ostatniego Są
du” — taki poetycki obraz 
Okopów Sw. Trójcy daje 
nam Zygmunt Krasiński w 
prologu do części czwartej 
Nieboskiej Komedii.
Oglądał je jako młody chło
piec i w liście do ojca z 26 
września 1825 r. opisał, jak 
wynurzają się z mgły je
siennej. Czwarta część Nie
boskiej rozgrywa się wokół 
„katedry w zamku Sw. 
Trójcy ”, w której zebrani są 
arcybiskup, kapłani, sena
torowie i inni dygnitarze. 
W finale rewolucjonista 
Pankracy ma wizję Chry
stusa właśnie ponad Oko
pami i ginie ze słynnym ok
rzykiem „ Galilaee, vicisti! ” 
na ustach.
Twierdza Sw. Trójcy 
obrosła legendą. W 1769 r. 
bronił się w niej z garstką 
konfederatów barskich Ka
zimierz Pułaski przed na
cierającymi zewsząd Rosja
nami. Położona w widłach 
Zbrucza i Dniestru, na naj
dalszym cyplu „galicyjskie
go” Podola, a więc na po- 
rozbiorowej granicy aus
triacko-rosyjskiej, a pó
źniej polsko-sowieckiej, 
urastała do rangi symbolu. 
Stąd jest 8 km do Choci
mia, 20 km do Kamieńca, a 
7 km do Wygody ze słyn
nym wałem Trajana, ciąg

nącym się od Germakówki 
do Okopów.
Warownię lub raczej „obóz 
warowny” zbudował w la
tach 1692—1699 król Jan 
III Sobieski przeciw Tur
kom, w celu zorganizowa
nia dywersji wobec ich 
ówczesnych pozycji w Ka
mieńcu i Chocimiu. Osada 
okopana była wałami i ro
wami, prowadziły do niej 
dwie kamienne bramy- 
baszty. Na wale zachodnim 
— Brama Lwowska, na 
wschodnim — Brama Ka
mieniecka, obie ze strzel
nicami. We wsi przy dro
dze stanął ufundowany 
przez Sobieskiego koś
ciół, z obrazem Sw. Trójcy. 
Kościół ten był niewielki i 
w niczym nie przypominał 
„ katedry na górze skalistej”, 
która jest fikcją literacką. 
Miejsce to jest przepiękne. 
Dla jego urody, a także dla 
odbycia „kuracji winogro
nowej” w okresie między
wojennym przyjeżdżali tu 
(i do pobliskiej Mielnicy) 
liczni letnicy. Ten skrawek 
Podola, ze względu na lep
sze niż gdzie indziej nasło
necznienie, znany był od 
dawna z plantacji wino
gron, moreli i tytoniu. W 
okolicznych wsiach spotkać 
można było jeszcze wtedy 
piękne stroje ludowe, a na 
weselach usłyszeć ludowe 
pieśni.
Dziś smutno tu i pusto. Na 
Bramie Kamienieckiej wita 
mnie zachowana tablica z 
czarnego marmuru z napi
sem: „Bramy te dawnej 
twierdzy, nazwanej Oko
pami Sw. Trójcy, zrestau- 
rowano kosztem kraju, sta
raniem konserwatora zabyt
ków starożytnych, Mieczysła
wa hr. Dunin-Borkowskiego, 
prezesa Rady Powiatowej 
Borszczowskiej w 1905 r. ”.

1. Brama Lwowska w Okopach Św. 
T rójcy

2. Zrujnowany kościół parafialny

3. Fragment Bramy Kamienieckiej

4 Rysunek Napoleona Ordy z 1873 r 
przedstawiający ruiny zamku w Żwań- 
cu — widoczna brama wjazdowa i ba
stiony

(zdjęcia: 1 —3 — Zbigniew Hauser)
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Kościół jest ogólnie do
stępną ruiną bez dachu. Na 
jego fasadzie dostrzegam da
ty budowy i kolejnych resta
uracji: 1693—1769—1903. 
Sklepienie prezbiterium 
pokrywają resztki fresków, 
utrzymanych w tonacji nie
bieskiej — kwadraty wypeł
nione liśćmi akantu, dra- 
perie, koła z malowanymi 
krzyżami i godłami Polski 
i Litwy; w świątyni tej 
bronili się zaciekle kon
federaci barscy. Przed koś
ciołem — ruina dzwonnicy. 
Wdrapuję się na wały, któ
rymi docieram do jaru 
Zbrucza, nad którym ster
czą resztki „baszty Puła
skiego” (w niektórych 
przewodnikach nazywanej basz
tą Wołodyjowskiego). Daleko 
pode mną — wstęga rzeki. 
Trochę dalej na północ — 
Kudryńce, z najbardziej chy
ba malowniczymi ruinami 
wśród nadzbruczańskich ru
in zamków. W porastającym 
jar lesie kukają kukułki i 
gwiżdżą wilgi. To prze
cież jedno z najpiękniej
szych miejsc na Podolu!
Idę w kierunku zejścia się 
Zbrucza z Dniestrem, mija
jąc wiejskie opłotki. Czy 
zobaczę jakieś ślady przed
wojennej granicy trzech 
państw — Polski, Rumunii 
i ZSRR? Jednak graniczne 
słupy ocalały tylko na grani 
Gorganów i Czarnohory, 
gdzie jeszcze do niedawna 
prawie nikt nie chodził. 
Dochodzę na cypel lądu 
między obu rzekami. Po 
drugiej, ongiś sowieckiej 
stronie widać kościół w 
Żwańcu. Tak blisko, a 
przecież wtedy oddzielony 
był „granicą dwóch świa
tów”.
Żwaniec zasłynął w dzie
jach Rzeczypospolitej w 
1653 r., kiedy wojsko pol
skie dowodzone przez Jana 
Kazimierza otoczone tu 
zostało przez przeważające 
siły Kozaków i Tatarów. Z 
oblężenia wycofali się Tata- 
rzy i Chmielnicki musiał 15 
grudnia zawrzeć z królem 
umowę.
Kościół w Żwańcu pocho

dzi z XVIII w. Po zam
knięciu go w latach dwu
dziestych stał pusty, a na
stępnie umieszczono w nim 
magazyn kołchozowych 
traktorów i warsztat re
montowy. W 1990 r. zwró
cono go wiernym, ale pier
wszą mszę odprawiono do
piero dwa lata później. Zos
tał uratowany, ale wyposa
żenie uległo całkowitemu 
zniszczeniu. Do obudowa
nego rusztowaniami wnę
trza świątyni wpuszczają 
mnie pracujący przy niej 
robotnicy. Ocalały sklepie
nia kolebkowo-krzyżowe, 
gzymsy, wsporniki i kartu
sze. Nad chórem muzy
cznym widać bardzo zni
szczone fragmenty fresków. 
Przywieziono już do kościo
ła stary konfesjonał, ukryty 
gdzieś u ludzi.
Z zamku, malowniczo usy
tuowanego na urwisku, ob
lanym ramionami Surwi- 
lówki i Żwańczyka, pozo
stała czworokątna baszta — 
jeszcze po ostatniej wojnie 
otoczona była murami, po 
których pozostały nikłe 
resztki. Po opłynięciu zam
ku Żwańczyk wpada do 
Dniestru. Ż mostu nad 
Dniestrem widać z kolei 
zamek chocimski.
Wracam do Okopów, wy
chodząc z nich Bramą 
Lwowską, opatrzoną tabli
cą z napisem: „Twierdzę tę, 
zwaną Okopami Sw. Trójcy 
zbudował przeciw Turkom 
Stanisław Jan Jabłonowski, 
hetman wielki koronny, za 
panowania króla Jana III w 
1692 r. Budową kierował 
Marcin Kątski, generał ar
tylerii koronnej”. Druga 
tablica z czerwonego pia
skowca ma zatarty napis. 
Wieczorem docieram do 
Borszczowa. Indagowany 
w sprawie zrujnowanego 
kościoła w Okopach ks. 
Adam Gąsior, jeden z dzia
łających przy tamtej parafii 
(obejmującej swym zasię
giem Okopy) księży mi
chaelitów, rozkłada ręce: 
„ Nie mamy pieniędzy na re
staurację tej świątyni, a tak
że wielu innych. Poza tym 
nie ma tam Polaków, którzy 
by się nią opiekowali”.

Zbigniew Hauser

Anińskie 
drewniaki

Gdy w 1877 r. uruchomio
no kolej Nadwiślańską z 
Warszawy do Kowla, pod
warszawskie wioski wzdłuż 
linii kolejowej od Wawra 
do Otwocka stały się atrak
cyjnymi miejscami letniego 
wypoczynku dla warsza
wiaków. Wśród zdrowych, 
gęstych lasów sosnowych 
zaczęły powstawać niewiel
kie osady letniskowe. W 
pierwszym roku naszego 
stulecia uruchomiono ko
lejkę wąskotorową ze stacji 
„Most” przy Moście Kier
bedzia do Karczewa. Łatwe 
połączenie ze Śródmieś
ciem Warszawy przy
czyniło się do gwałtownego 
rozwoju takich miejsco
wości, jak: Anin, Kaczy 
Dół, Miedzeszyn, Świder, 
Otwock. Znany malarz i 
ilustrator Michał Elwiro 
Andriolli, osiedlając się w 
Świdrze, wybudował sobie 
drewnianą willę własnego 
projektu, dając tym samym 
początek charakterystyczne
mu rodzajowi budownict
wa, określanego mianem 
„stylu nadświdrzańskiego”. 
Wzniesiono dziesiątki ta
kich właśnie, bardzo oz
dobnych willi o niemałych 
walorach artystycznych. 
Jeden za drugim powstawa
ły luksusowe domy uzdro
wiskowe nazywane „salo
nami”, wyposażone jak 
śródmiejskie, eleganckie 
kamienice. Obok nich sta
wiano zwykłe „letniaki”, 
skromne, ale utrzymane w 
„nadświdrzańskim stylu”. 
Z czasem malownicze 
domki z werandami stały 
się najbardziej charaktery
stycznym elementem kra
jobrazu tzw. linii otwockiej.

W okresie międzywojen
nym szczególnie modny był 

Anin. Osiedlali się tu znani 
artyści, literaci, przedsta
wiciele wolnych zawodów. 
Wznosili oryginalne domy 
— w stylu angielskim, gó
ralskim, renesansu francu
skiego. Głównie lata trzy
dzieste pozostawiły bardzo 
wiele interesujących willi i 
pensjonatów. Niektóre — 
to ciekawe przykłady funk- 
cjonalizmu, nie ustępujące 
obiektom tego typu wzno
szonym na Żoliborzu czy 
Mokotowie.
Po wojnie, jak nietrudno się 
domyśleć, nastąpiły ogro
mne spustoszenia i zagłada 
znacznej liczby domów let
niskowych. Budynki prze
znaczone tylko do sezono
wego użytkowania zostały 
zasiedlone na stałe, więk
szość z nich znalazła się 
pod zarządem kwaterun
kowym, zaś prywatni właś
ciciele nie mający żadnych 
zysków ze swych nieru
chomości przestawali o nie 
dbać. Wyjeżdżanie „na let
niaki” też zanikło (chyba 
uznano to za burżuazyjny 
przeżytek!) i zupełnej 
zmianie uległ charakter 
miejscowości wzdłuż linii 
otwockiej.
Eksploatacja domów spro
wadzała się właściwie tylko 
do dewastacji. Lokatorzy 
doprowadzali je do komp
letnej ruiny, aby otrzymać 
mieszkanie „w blokach”. 
Co się dało wyrwać i porą
bać na opał — balkony, 
daszki, okiennice, dekora
cyjne podpory, nawet całe 
werandy — niszczono od 
razu. Gdy to nie skutkowa
ło, lokatorzy po prostu 
podpalali dom (sam miesz
kam w budynku, który pło
nął już dwa razy, oczywiś
cie „dzięki” lokatorom). 
Pożary są znane w tych
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1. Willa w stylu „zakopiańskim" z ok
resu pierwszej wojny światowej
2. Charakterystyczny dla Anina dom z 
wieżyczką przy ul, Kajki jest dziś w 
stanie śmierci technicznej
3. 4. Drewniane wille z okresu mię
dzywojennego przy ul. Poprzecznej

(zdięcia: Magda Żórawska)

okolicach także dziś. Co ro
ku płonie kilka domów, 
resztki są rozbierane.

W ten sposób z wielu ulic 
Anina czy Międzylesia zni
knęły prawie wszystkie 
domy drewniane, często 
także murowane. Nie pro
wadzi się żadnej inwenta
ryzacji (choćby fotograf! - 3

cznej) i domy znikają bez 
śladu. Inne zagrożenia — 
to tzw. nowobogaccy, któ
rzy kupują place z domami 
drewnianymi i natychmiast 
je rozbierają, a potem w 
tym samym miejscu wzno
szą betonowe „pałace”, 
ogrodzone dwumetrowymi 
murami.

Mimo takiej sytuacji wiele 
drewniaków zachowało się 
jeszcze w niezłym stanie.

Niektóre stanowią maj
stersztyki ciesielstwa, za
dziwiają proporcją, lekkoś
cią i wdziękiem konstruk
cji, szlachetnością i prosto
tą detali. Ale tylko nieliczne 
mają szansę na przetrwa
nie, większość niszczeje w 
zatrważającym tempie i za
pewne wcześniej czy póź
niej zostanie rozebrana.

Tomasz Lerski
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Dworzec
warszawskich letników raniu znajomości należy się uspra

wiedliwić przede wszystkiem ze 
swego pobytu na letnisku, wytłuma-

Najstarsi mieszkańcy stolicy pa
miętają jeszcze atmosferę wakacji 
spędzanych „na letnisku pod War
szawą”. Latem jeździło się do Ot
wocka, Falenicy lub Radości, by 
zamieszkać w wybranym pensjo
nacie i odpocząć od trudów miej
skiego życia. Młodszym warsza
wiakom „pasmo otwockie” kojarzy 
się głównie z przyjemnościami 
podmiejskiej wycieczki. Wsiada
my do pociągu i już po kilkudzie
sięciu minutach zapominamy o 
kłębach spalin, spacerując wśród 
malowniczych piaszczystych 
wzgórz, porośniętych sosnowym 
lasem. Przy okazji leśnych wypraw 
podziwiać można piękno zabyt
kowych letniskowych domów 
drewnianych, pochodzących naj
częściej sprzed pierwszej wojny 
światowej. Wspaniale zdobione 
werandy i wycinane w drewnie 
dekoracje budzą podziw zwiedza
jących, choć stan skrajnie zanied
banych budynków jest fatalny.
W wypadku Falenicy poznawanie 
drewnianej architektury rozpocząć 
można już na kolejowym dworcu. 
W sąsiedztwie przestronnego, mu
rowanego gmachu stacji zachował 
się niewielki drewniany dom, otu
lony starymi drzewami i częściowo 
zasłonięty przez wysoki peron. 
Skromna to budowla, choć z history
cznego punktu widzenia niezwy
kle cenna. Dom przy ul. Patriotów 
40b jest bowiem pierwszym bu
dynkiem dworca kolejowego Pale
nica, który kilkakrotnie uniknął 
rozbiórki i nie został strawiony 
przez ogień w latach ostatniej 
wojny.
Pojawienie się przystanku, a na
stępnie stacji kolejowej Falenica 
miało zapewne związek z parcela
cją majątku, który w połowie lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wie
ku otrzymał nazwę Wille Falenic- 
kie. Parcelacja objęła teren pogo
rzeliska leśnego, położonego po 
obu stronach kolei Nadwiślań
skiej.
Jeszcze przed 1897 r. powstał w 
Falenicy „przystanek osobowy dla 
podróżnych z ręcznym bagażem", 
co potwierdza wydany w tym 
właśnie roku berliński Handbuch 
fiir den Eisenbahn — Giiter — 
Verkehr. W 1901 r. autorzy kolej
nego tomu niemieckiego opraco
wania używają już określenia „ sta
cja Falenica ”. Możemy więc przy
jąć, że budynek stacji wzniesiony 
został pomiędzy 1897 a 1901 r.; w 

księdze inwentarzowej Oddziału 
Budynków PKP Warszawa 
Wschodnia wpisano rok 1900.

Drewniany dworzec stacji Faleni
ca powstał jako obiekt parterowy, 
nakryty dachem dwuspadowym o 
konstrukcji krokwiowo-zastrzało- 
wej. Od strony wschodniej i za
chodniej zaprojektowano pięcio- 
osiowe elewacje. Okna dworca 
zwieńczyły okapy, wsparte na oz
dobnie wyciętych deskowych 

budynku dworca znalazła się po
czekalnia, kasa biletowa i biuro 
dyżurnego ruchu, prowadzącego 
także sprzedaż biletów. Drewnia
ny dworzec w Falenicy nie był na 
„otwockiej linii” wyjątkiem. Bu
dynki dworcowe kolei Nadwiślań
skiej dość często wznoszono w 
drewnie.
Jeszcze przed wybuchem pier
wszej wojny światowej Falenica 
była miejscowością odwiedzaną 

czyć, dlaczego się nie jest ani w 
Chamonix ani w Trouville, tylko w 
tym roku wyjątkowo właśnie w Fa
lenicy
Falenica pełniła wówczas nie tylko 
funkcję letniska. Stopniowo stawa
ła się ważnym ośrodkiem handlo
wym, zlokalizowanym na trasie 
Warszawa—Otwock. Przed 1918 r. 
zapadła decyzja o budowie fale- 
nickiego dworca murowanego. 
Wykonano fundamenty, po czym 
prace zostały przerwane. Budowę

1

kroksztynach. Identyczne okapy 
umieszczono nad drzwiami. Na
rożniki budynku ujęte zostały pły- 
cinowymi pilastrami. Pierwotnie 
dach kryty był dachówką. Uwagę 
zwraca widoczna na przedwojen
nej fotografii jętka szczytowa 
(prawdopodobnie usunięta pod
czas późniejszych remontów).
Tuż obok nowego dworca, od 
strony południowej, postawiono 
niewielką drewnianą szopę. Placyk 
rozpościerający się przed wschod
nią elewacją budynku wybruko
wano, umożliwiając podróżnym 
wygodny wjazd bezpośrednio z 
szosy — obecnej ul. Patriotów. W 

chętnie przez warszawskich letni
ków. Dworzec kolejowy należał w 
owych czasach do punktów, w 
których koncentrowało się życie 
towarzyskie. „Każde letnisko po
siada przystanek kolejowy, który 
jest miejscem zebrań publicznych i 
odgrywa w naszych Milanówkach i 
Radościach taką samą rolę, jak pla
ża w Ostendzie czy ogrody Kasyna 
w Aix-les-Bains” — pisał z ironią 
Włodzimierz Perzyński na łamach 
„Tygodnika Ilustrowanego” we 
wrześniu 1912 r. — „ Wytwarza 
się sport czysto sielski chodzenia na 
wszystkie pociągi. (...) Przy zawie-

1. Koniec lat dwudziestych — wóz 
strażacki przy dworcu kolejowym w 
Falenicy; strzałka wskazuje połud
niową ścianę dworca (fot. ze zb. p. 
Jadwigi Dobrzyńskiej)
2,3. Rok 1993 — południowa ściana 
dawnego dworca (2) oraz widok 
dworca z peronu stacji PKP (3)

(zdjęcia: 2,3, — Janusz Sujecki) 

kontynuowano po odzyskaniu 
niepodległości i ukończono w la
tach dwudziestych. Drewniany 
dworzec miał być rozebrany, lecz 
ostatecznie adaptowano go do ce
lów mieszkalnych. Po remoncie i 
przebudowie wnętrz w budynku 
zamieszkali zawiadowca stacji oraz 
dyżurny ruchu.
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2 więźby. Dziurawy dach napra
wiono jeszcze w październiku 
1939 r. W styczniu 1941 r. hitle
rowcy zamknęli falenickie getto, 
którego zachodnia, ogrodzona 
drutem granica biegła wzdłuż ul. 
Patriotów, w bezpośrednim są
siedztwie zabudowy dworca kole
jowego. W 1942 r. Niemcy przy
stąpili do likwidacji getta, stąd 
dziś obok dworca znajduje się od
słonięty niedawno pomnik.

Po wojnie dom przy ul. Patriotów 
40b służył nadal pracownikom 
PKP jako budynek mieszkalny. 
Ryszard Morawski — emeryto
wany zawiadowca stacji Falenica

domu do rejestru zabytków wy
stąpiło także Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami i Towarzystwo 
Miłośników Falenicy. Odradzanie 
się lokalnego patriotyzmu stwarza 
dziś korzystniejsze warunki dla 
ochrony podobnych reliktów, 
ocenianych nie tylko według kry
teriów estetycznych. Miłośnicy fa- 
lenickich zabytków potrafią doce
nić historyczną wartość tej niepo
zornej budowli, zrośniętej przez 
dziesięciolecia z architektonicz
nym krajobrazem Falenicy i 
współtworzącej jego odrębność.

Intensywny ruch kolejowy i 
względy bezpieczeństwa spowodu-

Rok 1936 był datą przełomową dla 
„otwockiego pasma”. Zelektryfi
kowano wówczas linię kolejową na 
odcinku Warszawa—Otwock. Wios
ną 1936 r., na stacji Falenica wy
budowane zostały wiaty i podwyż
szone perony. Drewniany dom 
odgrodzono balustradą i częścio
wo zasłonięto, gdyż płyta nowego 
peronu sięgała niemal do poziomu 
parapetów okien. Pomiędzy ścianą 
domu a peronem powstał głęboki, 
zacieniony „kanał”, utrudniający 
wysychanie drewna. W latach 
trzydziestych nie rozpoczęła się 
jednak destrukcja oszalowania, 

gdyż budynek był systematycznie 
konserwowany. Lokatorzy domu 
dbali o jego otoczenie, pielęgnując 
skromny, ocieniony krzakami 
bzów ogród.
W pierwszych dniach wojny omi
nęły Falenicę walki, lecz 19 
września 1939 r. okrążeni żołnie
rze polscy stoczyli tu z hitlerow
cami bitwę, która przyniosła duże 
zniszczenia. Wiele letniskowych 
domów spłonęło, drewniany bu
dynek dworcowy uszkodzony zos
tał przez pocisk artyleryjski małe
go kalibru, który wpadl na strych i 
eksplodował, rozrywając belkę 

twierdzi, że dach obiektu pokryto 
papą przed 1950 r., usuwając da
chówkę. W latach sześćdziesiątych 
budynek zaczęto zaniedbywać. 
Nie konserwowano należycie da
chu, a stan rynien pogarszał się z 
każdym rokiem. Co pewien czas 
lokatorom oświadczano, że dom 
zostanie zburzony w związku z 
inwestycjami planowanymi na sta
cji.
Przed dwoma laty dawny budynek 
dworcowy w Falenicy zaintereso
wał opiekunów zabytków z Towa
rzystwa Przyjaciół Warszawy. W 
1993 r. z wnioskiem o wpisanie 

ją kiedyś zmianę funkcji budynku. 
Prawna ochrona domu uniemoż
liwi wtedy jego rozbiórkę, skłania
jąc PKP do wynajęcia lub ods
przedania zbędnego obiektu. Być 
może jedno z pomieszczeń dawne
go budynku dworcowego będzie 
można wówczas wykorzystać do 
celów muzealnych, prezentując 
stałą ekspozycję, na której 
znajdą się np. dokumenty, ryci
ny i fotografie związane z budową 
i eksploatacją kolei Nadwiślań
skiej.

Janusz Sujecki
23



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

uszyn
— zabytek niedoceniony

Do Luszyna w dawnym 
powiecie gostynińskim do
tarliśmy 16 maja 1992 r. 
Dzień był przepiękny, nasz 
przerdzewiały, czternasto
letni fiacik 126p (któremu 
tyle zawdzięczamy) spra
wował się bez zarzutu, by
liśmy zatem w znakomitym 
nastroju, usposobieni ży
czliwie zarówno do zabyt- 1 
ków, jak i do użytkujących 
je ludzi. A jednak to, co zo
baczyliśmy w Luszynie, 
podniosło jeszcze nasze 
samopoczucie. Nie mieliś
my wątpliwości, że trafi
liśmy na jedną z najpię
kniejszych siedzib ziemia
ńskich na Mazowszu, sto
sunkowo dobrze zachowa
ną do dziś, nie docenioną 
przez krajoznawców i kone
serów sztuki. Wysiedliśmy 
z samochodu i przez piękną 
bramę, skomponowaną w 
stylu barokowym, weszliś
my na obszerny dziedzi
niec. Przed nami rozciągała 
się w całej okazałości pię
kna klasycystyczna fasada 
niemal magnackiego pałacu. 
Co wiemy o pałacu w Lu
szynie? Podstawowe wia
domości znajdziemy w Ka
talogu Zabytków Sztuki 
dawnego powiatu gostyniń- 
skiego. Jego autorki ustali
ły, że pałac wzniesiono za
pewne w pierwszej połowie 
XIX w. dla rodziny Grab
skich. Jak wyglądała ta sie
dziba, dowiedzieliśmy się 
dopiero niedawno dzięki 
fotografii z około 1900 r. 
przysłanej nam uprzejmie 
przez historyczkę sztuki, p. 
Zofię Krzymuską-Fafiu- 
sową, notabene jedną ze 
współwłaścicielek Luszyna. 
Na fotografii, słabo dziś 
czytelnej, pałac ma formę 
nieregularnej willi włoskiej, 
z czworoboczną wieżą u 
lewego boku. Na podstawie 

tej fotografii Andrzej 
Grzybowski, znany archi
tekt wnętrz (zob. s. 7) nary
sował nam przypuszczal
ny wygląd pałacu luszyń- 
skiego przed wielką prze
budową, jaka nastąpiła w 
1909 r. Pani Zofia Krzy- 
muska-Fafiusowa sugeruje,

że pałac ten wchłonął bu
dowlę znacznie wcześniej
szą, być może wzniesioną u 
schyłku XVI w., na co 
wskazywałyby potężne skle
pienia w piwnicach pod 
częścią widoczną na foto
grafii. Gdyby tak istotnie 
było, mielibyśmy do czy
nienia z renesansowym 

dworem fundowanym naj
prawdopodobniej przez Ja
na Modzelewskiego, pod
czaszego łęczyckiego, z któ
rego inicjatywy wzniesiono 
piękny gotycko-renesanso- 
wy kościół parafialny w 
Luszynie, ukończony w 
1595 r. Jest to tylko hipo

teza, jednakże zasługująca, 
naszym zdaniem, na uwagę 
przyszłego badacza pałacu. 
Neorenesansowa willa wło
ska znikła bez śladu, wchło
nięta przez nowy pałac 
wzniesiony w 1909 r. wed
ług projektu architekta Ja
na Heuricha młodszego na 
polecenie Stanisława God

lewskiego, ożenionego z 
Zofią z Krzymuskich, pri
mo voto Adamową Grab
ską. To ona wniosła Luszyn 
drugiemu mężowi. Heu- 
rich, jeden z najwybitniej
szych architektów polskich 
z początku XX w., znany 
jest dobrze mieszkańcom 
Warszawy jako twórca 
Banku Towarzystw Spół
dzielczych, zwanego „do
mem pod orłami”, wznie
sionego w latach 1912— 
1919 u zbiegu ulic Jas

nej i Zgoda. Z przebu
dową pałacu w Luszynie 
Heurich musiał mieć duże 
kłopoty. Obniżył wieżę do 
wysokości pierwszego pię
tra i na istniejącą budowlę 
narzucił klasycystyczny ko
stium, ale nie udało mu się 
stworzyć dzieła całkowicie 
regularnego i symetryczne-
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opracowany detal budowli 
i otaczająca ją tzw. ar
chitektura małych form, 
m.in. brama w stylu baro
kowym wiodąca do parku. 
Pałac w Luszynie został 
przekształcony raz jeszcze 
w 1927 r. Jak się dowiedzie
liśmy od historyka sztuki 
Marka Tomiczka, w wyni
ku tej przebudowy powsta
ły nowe neobarokowe wnę
trza, zaprojektowane przez 
architekta Juliusza Nagór
skiego, współtwórcę hotelu

niezbicie, że do Zofii i Sta
nisława Godlewskich obok 
Tuszyna należały jeszcze: 
Kijanki, Podczachy-Gos- 
ławice, Poddębina i Sędki 
— w sumie 3231 hektarów. 
Jak na Mazowsze, był to 
majątek duży. Godlewscy 
należeli zatem do najmajęt- 
niejszych ziemian w okoli
cy, gospodarowali dobrze, 
majątki były uprzemysło
wione, było za co urządzić 
sobie nową rezydencję.
Jak nas poinformowała p.

1 Rysunek pałacu wykonany przez Andrzeja Grzybowskiego według fotografii 
z około 1900 r.
2. Brama wjazdowa
3. Elewacja frontowa

go. Czterokolumnowy joń- 
ski portyk, zwieńczony 
trójkątnym szczytem, nie 
wypada pośrodku elewacji 
frontowej. W strukturze 
nowego pałacu z łatwością 
wyczuwamy istnienie ele
mentów starszych.
W tympanonie portyku 
widnieją dwa kartusze z 
herbami „Gozdawa” God

lewskich i „Radwan” 
Krzymuskich. Między środ
kowymi kolumnami porty
ku znajduje się okazały por
tal skomponowany w stylu 
barokowym. Portal ten oraz 
wspomniane kartusze na
dają elewacji frontowej pała
cu wyraźne barokowe za
barwienie. Na specjalną 
uwagę zasługuje starannie 

„Polonia” w Warszawie i 
autora wielu warszawskich 
kamienic dochodowych.
Zaskoczeni rozmachem i 
wysokim poziomem arty
stycznym pałacu w Luszy
nie, zaczęliśmy zastanawiać 
się, skąd wzięły się pienią
dze na stworzenie tak oka
załej siedziby. Odpowiedź 
znaleźliśmy w Spisie zie
mian Rzeczypospolitej Pol
skiej w roku 1930, opraco
wanym przez Tadeusza 
Epszteina i Sławomira Gó
rzyńskiego. Wynika z niego 

Zofia Krzymuska-Fafiu- 
sowa, w 1937 r. zmarła jej 
ciotka, Zofia z Krzymu
skich Stanisławowa God
lewska, i zapisała w testa
mencie Tuszyn swemu 
rodzeństwu: Teodorze z 
Krzymuskich Glińskiej, 
Marii z Krzymuskich Wa- 
traszewskiej oraz braciom 
Henrykowi i Czesławowi 
(ojcu naszej informatorki). 
Formalne przejęcie mająt
ku przez sukcesorów nastą
piło w kwietniu 1939 r. 
W dniach 12—13 czerwca

25



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

4. Portyk kolumnowy
5. Brama do parku
(zdjęcia: 1 — Jacek Borowik, 2—5 — 

Waldemar Baraniewski)

1993 r. odbył się w Luszy- 
nie zjazd potomstwa bez
pośrednich sukcesorów, na 
który przyjechało ponad 50 
osób. Wszyscy cieszyli się, 
że pałac przetrwał szczęśli
wie drugą wojnę światową i 
bardzo trudny okres powo
jenny. Obecny użytkownik, 

Państwowe Gospodarstwo 
Rolne, potrafił utrzymać 
dawną siedzibę ziemiańską 
w nie najgorszym stanie. 
Strach pomyśleć, co będzie 
z pałacem po likwidacji te
go przedsiębiorstwa. Czy
telniku, jeśli los rzuci Cię 
na teren dawnego powiatu 
gostynińskiego, odwiedź 
koniecznie Luszyn!

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

Akcja ogrody

Park
w Łasku

Powstanie i rozwój parku w 
Łasku związane było z istnie
niem w jego dzisiejszej za
chodniej części drewnianego 
dworu — siedziby rodu Ła
skich, właścicieli miasta od 
końca XIV w. do 1635 r. Dwór 
ten spłonął w 1862 r. i Kręscy
— właściciele Łasku od 1858 r.
— zbudowali nowy, istnie
jący do dziś przy ul. Objazdo
wej. Otaczający dwór park im. 
Rodu Łaskich powstał naj
prawdopodobniej na przeło
mie XVIII i XIX w. wskutek 
przebudowy naturalnego lasu 
rosnącego w dolinie rzeki. W 
okresie swego rozkwitu w po
łowie XIX w. park miał cha
rakter naturalistyczny, zwany 
również krajobrazowym, choć 
pewne elementy (np. prosta, 
centralna aleja, zbliżone do 
równoległych aleje boczne 
oraz ślady formowania koron 
starych grabów rosnących 
przy alejach) świadczą o wpły
wach dawniejszego stylu geo
metrycznego (francuskiego), 
panującego w założeniach ogro
dowych do końca XVIII w.

Park ulegał wielokrotnym 
zmianom, prowadzącym czę
sto do jego degradacji. W la
tach 1934—1938 teren parku 
został przedzielony drogą 
Łódź—Sieradz. Część znaj
dującą się po południowej 
stronie drogi zabudowano po 
drugiej wojnie światowej, lik
widując stary drzewostan. 
Ocalała, północna część jest 
własnością miejską. W 1957 r. 
większość terenów wraz z 
dworem Kręskich zajęło 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej, które częściowo 
je zabudowało, a w latach 
1979—1980 odgrodziło część 
głównej alei wraz z wieloma 
pomnikowymi wiązami, prze
nosząc jednocześnie wejście do 

parku na jego południowo-za
chodni kraniec.
Przeprowadzone pod koniec 
lat pięćdziesiątych obecnego 
wieku prace melioracyjne, po
legające na przeniesieniu kory
ta Grabi na północny skraj 
parku, oddzielenie go od rzeki 
wałem przeciwpowodziowym, 
a także likwidacja w później
szym okresie koryta rzeki Pisi, 
przyczyniły się do zniszczenia 
dobrze funkcjonującego je
szcze w okresie międzywojen
nym układu wodnego, łączą
cego Grabię i Pisię oraz stawy 
parkowe systemem rowów z 
jazami i zastawkami. Zmiany 
te w znacznym stopniu naru
szały panujące w przeszłości 
stosunki wodne oraz obniżyły 
walory krajobrazowe i estety
czne parku. Wiele starych 
drzew parkowych w latach 
powojennych ulegało niszcze
niu z przyczyn naturalnych. 
Luki po usuniętych drzewach 
uzupełniano nowymi nasadze
niami, jednak wprowadzone 
gatunki nie zawsze były zgod
ne z charakterem założenia 
(np. topole euroamerykań- 
skie).
Pomimo wielu niekorzystnych 
zmian park jest nadal interesu
jącym i wartościowym obiek
tem, wymagającym ochrony i 
właściwie prowadzonych za
biegów konserwatorskich. W 
skład drzewostanu parkowego 
wchodzą przedstawiciele około 
50 gatunków drzew i krzewów 
rodzimych i obcych, wśród 
których 20 okazów uznano za 
pomniki przyrody. Bardzo 
ciekawym elementem są po
chodzące z XIX w. aleje gra
bowe z widocznymi śladami 
formowania drzew w prze
szłości.
Zabiegi gospodarcze i ochron
ne, jakie powinno się wykonać 
w najbliższych latach dla za-
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1. Ogólny widok parku
2. Fragment alei grabowej
3. Grupa pomnikowych dębów szy- 
pułkowych

(zdjęcia: Jacek Wojtowicz)

chowania wartości obiektu, 
muszą m.in. uwzględniać 
utrzymanie walorów przyrod
niczych i estetycznych parku 
oraz rewaloryzowanie założe
nia w kierunku zbliżonym do 
pierwotnego z XIX w. Aby 
utrzymać dobre warunki sied
liskowe, należy choć częściowo 
odtworzyć układ sieci wodnej. 
Chodzi tu o budowę niewiel
kiego jazu piętrzącego wody 
Grabi i skierowanie ich części 

rowami do stawów parkowych 
i odtworzonego koryta Pisi. 
Niezbędne jest uporządkowa
nie drzewostanu przez usunię
cie gatunków nie odpowiada
jących charakterowi założenia 
i drzew chorych. Drzewostan 
parkowy należy uzupełnić ga
tunkami rodzimymi, charakte
rystycznymi dla grądów i łę
gów, głównie wiązem szypuł- 
kowym, a w mniejszym stop
niu lipą drobnolistną czy klo

nem pospolitym. W przyszłoś
ci planuje się poszerzenie par
ku przez włączenie do niego 
podmokłych łąk, przyległych 
od strony wschodniej.
Do zachowania wartości parku 
w dużej mierze może przyczy
nić się wpisanie go w 1988 r. 
do rejestru zabytków oraz 
uznanie w 1993 r. doliny Gra
bi, w której park jest położony, 
za strefę obszaru chronionego 
krajobrazu. Park Miejski im. 

Rodu Łaskich w Łasku, wyróż
niający się dużymi wartoś
ciami przyrodniczymi i kom
pozycyjnymi, trudne lata ma 
już chyba za sobą. Obiekt 
chroniony, jak głosi napis przy 
wejściu, jest doceniany, budzi 
zainteresowanie władz i 
mieszkańców. To dobra prog
noza na przyszłość!

Jacek Wojtowicz 
Jan T. Siciński
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Wokół jednego zabytku

Kaplica
Piastowska

Kaplica Św. Anny w Opolu 
odgrywa szczególną rolę w ar
chitekturze i dziejach miasta. 
Powstała około 1309 r. z fun
dacji księcia Bolesława I, który 
wyznaczył tu miejsce wieczne
go spoczynku dla Piastów

Opolskich. Przyczyniło się to 
później do przyjęcia i rozpow
szechnienia bardziej adekwat
nej nazwy budowli — Kaplica 
Piastowska. Około 1320 r. 
wzniesiono budynek klasztoru 
tak, że wchłonął on całkowicie 
maleńką świątynię od strony 
zachodniej. Kilka lat później 
dobudowano od północy ha
lowy kościół Św. Trójcy. 
Klasztor i druga świątynia 
powstały już za panowania Bo
lesława II. W centrum dzisiej
szego miasta, opodal Kanału 
Młynówka, stanowiącego stare 
koryto Odry, wyrósł więc duży 
gotycki zespół architektoni
czny o znacznych walorach ar
tystycznych. Gospodarzami 
budowli są do dziś franciszka

nie, sprowadzeni do Opola już 
w 1238 r. przez księcia Henry
ka Brodatego.
Kaplica Piastowska wyróżnia 
się oryginalnym rozwiązaniem 
wnętrza, w którym przeważa 
wyposażenie z okresu powsta

nia świątyni. Znaczny udział w 
wystroju mają również póź
niejsze elementy (XV, XVI, 
XVIII w.) oraz rekonstrukcje 
i współczesne uzupełnienia, 
harmonijnie łączące się w je
dnolitą całość kompozycyjną. 
Ostatnie umieszczono podczas 
prac renowacyjnych w latach 
1950—1959. Dokonano też 
wówczas pewnych zmian w 
usytuowaniu płyt nagrobnych 
i pamiątkowych, nadając bu
dowli wydźwięk o znaczeniu 
historycznym.
Kaplica jest trójprzęsłowa, za
łożona na planie prostokąta 
(11,5 x 5,5 m) i przykryta póź- 
nogotyckim sklepieniem gwiaź
dzistym. Zebra spływają na 
ściany boczne i opierają się na 

wspornikach w kształcie ścię- 2 
tych graniastosłupów. W 
zwornikach znajdują się trzy 
okrągłe tarcze: przy ołtarzu 
umieszczona jest tarcza gład
ka, środkową zdobi złoty orzeł 
bez korony na niebieskim tle, 
który stanowi herb książąt 
opolskich, a nie opodal portalu 
prowadzącego do kościoła wi
dać tarczę z wyrzeźbioną ro
zetą. Sklepienie pokrywa 
osiem, przeważnie renesanso
wych, książęcych tarcz herbo
wych (Władysława I, Henryka

Brodatego, Bolesława IV, Mi
kołaja I i II, Jana, księżnej 
Magdaleny i Jadwigi) oraz 
dwadzieścia barwnych meda
lionów z XVIII w. Pozostałe 
tarcze należące do różnych 
książąt opolskich umieszczono 
w ołtarzu, na górnej części 
portalu i na płytach nagrob
nych.
W prezbiterium znajduje się 
ołtarz i cztery nagrobki. Kon
centrują się tu główne przes
łanki ideowe kaplicy. Ołtarz z 
drewna lipowego i dębowego 
stanowi współczesny tryptyk z 
1958 r. autorstwa Franciszka 
Janoszki z Popielowa (dzielni
ca Wodzisława Śląskiego). 
Niewielkie rozmiary (5,2 x 
3,0 m) i gotycyzację formy

1 Kościół Św. Trójcy i klasztor fran
ciszkanów
2. Portal prowadzący do kaplicy Św. 
Anny ujęty w pilastry
3. Nagrobki Bolesławów I i II
4. Gwiaździste sklepienie kaplicy 
zdobią zworniki i medaliony
5. Tarcze herbowe księcia Bolesława 
IV i jego żony Małgorzaty na płycie 
nagrobnej

ołtarza dostosowano do założeń 
świątyni. Atrybuty oraz tarcze 
herbowe anonsują postaci w 
scenach pojedynczych i zbio
rowych. Święta Anna w środ
kowej części tryptyku przyj
muje w darze makiety kościoła 
franciszkanów w Opolu od 
Bolesława I oraz paulinów w 
Częstochowie od Władysława 
II. Prawe skrzydło zajmuje pa
tronka Śląska — św. Jadwiga z 
klasztorem w Trzebnicy (była 
jego założycielką), natomiast 
lewe — św. Barbara z wieżą 
zamku opolskiego i rzeką Odrą 
w tle (nawiązanie do drugiego 
kościoła franciszkanów Św. 
Barbary z 1473 r.). W zwień
czeniu tryptyku ustawiono 
Izajasza, Mojżesza i św. Joa
chima. Antepedium zdobią me
daliony św. Bernardyna i św. 
Jana Kapistrana.
Do ścian bocznych prezbite
rium kaplicy dosunięte są dwie 
szerokie tumby grobowe o pro-
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filowanych laskowaniem ścian
kach. Na pokrywach umie
szczono po dwa wizerunki le
żących postaci Piastów Opol
skich. Książęta — Bolesławo
wie I, II i III — ubrani są w 
stroje rycerskie (hełmy, kol
czugi, pancerze, zbroje, mie
cze, sztylety) i książęce (pła
szcze, mitry), na których spo
czywają duże tarcze herbowe z 
orłami. Księżna Anna odziana 
jest w suknię i płaszcz, na gło
wie ma czepek, a na nogach 
trzewiki z kołkami. Głowy 
Piastów położono na kubla- 
stych hełmach, a księżnej — 
na skrzyżowanych podusz
kach. Pod ich nogami leżą lwy, 
zaś Bolesław II otrzymał pod
nóżek w postaci prostokątnej 
płyty. Zmarłym poświęcono 
imienne inskrypcje łacińskie 
ze wskazaniemi daty śmierci. 
Nagrobki pochodzą z około 
1380 r. i wykonane zostały z 
żółtego piaskowca na zamó

wienie księcia Bolesława III 
prawdopodobnie w warsztacie 
Piotra Parlera w Pradze. Wpły
wy czeskie, być może nawet 
tego samego warsztatu, zazna
czyły się również w rozwiąza
niu sklepienia.
W ścianach kaplicy znajduje 
się pięć płyt nagrobnych i 
cztery pamiątkowe z piaskow
ca, kamienia i marmuru oraz 
pięć pieczęci. Na uwagę zasłu
guje umieszczona przy wejściu 
do świątyni kamienna płyta 
nagrobna pięciu Piastów (Bo
lesława I i II, Małgorzaty oraz 
Mikołaja I i II), pochowanych 
zapewne w małej krypcie pod 
kaplicą po prawej stronie por
talu. Mimo artystycznego i hi
storycznego znaczenia płytę tę 
przytłacza ustawiona wyżej 
współczesna (1953 r.), duża 
tablica genealogiczna Piastów 
Opolskich o charakterze in
formacyjnym. Do tablicy tej 
nawiązuje marmurowa płyta 

chronologiczna w ostrołuko- 
wej wnęce po przeciwnej stro
nie portalu z kronikarskim 
przeglądem dziejów zakonu 
franciszkańskiego w latach 
1226—1948 i wzniesionego 
przezeń zespołu kościelno- 
-klasztornego. O konwencie 
wzmiankują również dwie pły
ty (piaskowiec) przy tryptyku 
z wyrazistymi sylwetami 
drewnianego kościoła Św. 
Barbary oraz halowego Św. 
Trójcy w Opolu. Płyta na
grobna Bolesława IV (piasko
wiec, rekonstrukcja 1958 r.) 
składa się z tarczy herbowej 
księcia i jego żony Małgorzaty. 
Dekoracyjne funkcje w kaplicy 
Św. Anny spełnia także pod- 
sklepienna polichromia z 
pierwszej połowy XIV w. Za
chowała się ona fragmentary
cznie w górnych partiach ścian 
i może nastręczać pewnych 
trudności przy odczytaniu. 
Podczas prac rekonstrukcyj

nych zabezpieczono dziewięć 
przedstawień, m.in.: Nawie
dzenie i Ofiarowanie.
Kaplicę Piastowską łączy z 
klasztorem niska i wąska furta 
łukowa w bocznej ścianie. Do 
kościoła Św. Trójcy prowadzi 
portal z półkolumnami, a od 
strony kościoła z pilastrami. 
Półkoliste tympanony zdobią 
rzeźby z drewna lipowego wy
konane w 1952 r. przez Ja
noszkę. Romanizujący tympa
non w kaplicy przedstawia 
wręczenie dokumentu funda
cyjnego franciszkanom (1248 r.) 
przez księcia Władysława I.
Rozwiązanie i wystrój Kaplicy 
Piastowskiej Św. Anny decy
dują o jej odrębności i roli, ja
ką odegrała w przeszłości. Po
szczególne detale mają swoistą 
wymowę w aspekcie architek
tonicznym i historycznym, a 
nawiązanie do motywów ślą
skich wyznacza świątyni wa
żne miejsce.

Krzysztof Domański
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® Katalog strat
Każdy z prezentowanych obiektów jest opatrzony: zdjęciem i numerem katalogu 
komputerowego, prowadzonego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych 
(00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6, tel. 628-22-85, tel. fax 21-04-45). Wszelkie 
informacje dotyczące losów skradzionych dzieł sztuki prosimy zgłaszać pod 
wymienionym adresem.

Kradzież w dniu 14 
września 1993 r. z koś
cioła Św. Stanisława 
Kostki w Karnicach 
(woj. szczecińskie)
1. WARSZTAT POMORSKI. 
Obraz, Ukrzyżowanie, 1641 r. 
Olej na desce. 109 x 89 cm. 
Kat. PA-416-356.
Kradzież w dniach 
25—31 października 
1993 r. z kościoła cmen
tarnego Św. Stanisława 
w Skierniewicach (woj. 
skierniewickie)
2. AUTOR NIEZNANY. Obraz, 
Św. Roch, pot. XIX w.
Olej na płótnie. 190 x 112 cm. 
Kat. PA-419-359.
3. AUTOR NIEZNANY. Obraz, 
Św. Stanisław, poł. XIX w. 
Olej na płótnie. 190 x 112 cm. 
Kat. PA-418-358.
Kradzież w nocy z 9 na 
10 września 1993 r. z 
kościoła filialnego Pod
wyższenia Krzyża Św. w 
Suchej Koszalińskiej 
(gm. Śianów, koszaliń
skie)
4. AUTOR NIEZNANY, Rzeźba 
półplastyczna, „Wiara”, XVII w. 
Drewno lipowe. Polichromia 
XIX w. Wys. 60 cm.
Kat. PC-114-88.
5. AUTOR NIEZNANY, Rzeźba 
półplastyczna, „Nadzieja”, XVII w. 
Drewno lipowe. Polichromia 
XIX w. Wys. 50 cm.
Kat. PC-115-89.
Kradzież w nocy z 4 na 5 
czerwca 1993 r. z koś
cioła parafialnego Naj
świętszego Serca Jezu
sa w Dacharzowie 
(dawne Jankowice, woj. 
tarnobrzeskie)
6. WARSZTAT LUBELSKI, 
Monstrancja, ok. 1689 r.
Srebro pozłacane. Wys. ok. 
83 cm, dł. eliptycznej podstawy 
23 cm, jej szer. 20 cm.
Kat. RH-53-42.
Kradzież w nocy z 22 na 
23 czerwca 1993 r. z 
cerkwi cmentarnej Św. 
Antoniego Peczerskie- 
go w Kuraszowie (gm. 
Czyże, woj. białostoc
kie)
7. AUTOR NIEZNANY,
Ikona, Św. Antoni Peczer- 
ski, 2 poł. XIX w.
Olej na desce. 36 x 31 cm.
Kat. PA-407-350.
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8. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona, Św. Afanasij, 2 pot. 
XIX w.
Olej na desce. 29 x 24 cm. 
Kat. PA-410-353.
9. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona, Matka Boska z 
Dzieciątkiem, 2 pot. XIX w. 
(1885 ?).
Olej na desce. 30 x 24 cm. 
Kat. PA-408-351.
10. SZKOŁA MOSKIEW
SKA, Ikona, Trzy Marie u 
grobu lub Zmartwych
wstanie Pańskie, 2 pot. XIX w. 
Olej na desce. 24 x 20 cm, 
z ramą 30 x 26 cm.
Kat. PA-409-352.
11. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona, Św. Trójca starote- 
stamentowa, ok. pot. XIX w. 
Olej na desce. 30 x 24 cm. 
Kat. PA-411-354.
12. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona, Chrystus Pantokra- 
tor, k. XIX w.
Olej na desce. Wymiary: 
brak danych. Sukienka me
tal sztancowany, grawero
wany.
Kat. PA-412.
Brak zdjęcia. Opis: Trady
cyjne wyobrażenie Chry
stusa w pótpostaci. Prawą 
ręką błogosławi, lewa 
wsparta na kuli z krzyży
kiem. Malowidło przykryte 
sukienką odsłaniającą twarz 
i dłonie, odtwarzającą ry
sunek szat. Nimb nakłada
ny, z plastycznymi promie
niami, tło gładkie. Na wy
sokości głowy napis iden
tyfikacyjny. Stan zachowa
nia dość dobry.
13. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona, Św. Serafin Sarow- 
ski, 1 ćw. XX w.
Olej na desce. 18x15 cm. 
Kat. PA-413.
Brak zdjęcia. Opis: Postać 
świętego ukazana w 3/4. 
Prawa ręka uniesiona w 
geście błogosławieństwa, 
lewa zgięta w łokciu z czół
kami (odpowiednik różań
ca) w dłoni. Ubrany w mni
szą niebiesko-zieloną man- 
dię. Z szyi opada jasnonie
bieski epitrachelion z żół
tym krzyżem. Wokół głowy 
nimb pełny, kolisty z ob
wódką. Pole obrazowe jas
noniebieskie, obramione 
gładkim pasem bordiury. U 
góry, po obu stronach 
nimbu napis identyfikacyj
ny. Na obrzeżach ikony 
odpryski warstwy malar
skiej.

Dział prowadzony jest przez Ośro
dek Ochrony Zbiorów Publicznych, 
Zespół Działu Dokumentacji: 
Monikę Barwik i Agnieszkę Pawlak.
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Nie do końca 
utracone

„Na rozległych terenach Ukra
iny, między Dnieprem a Dnies
trem, znajduje się domniemana 
praojczyzna wszystkich Sło
wian, przez starożytnych pisa
rzy nazywanych Antami. Stąd 
w połowie I tysiąclecia n.e. po
szczególne plemiona słowiańskie 
ruszyły na północ, na zachód, 
na południowy zachód, dając 
początek późniejszym narodom 
słowiańskim: Polakom, Rosja
nom, Czechom, Bułgarom, 
Chorwatom, Serbom, oraz li
cznym, dziś już nie istniejącym 
szczepom połabskim. Słowianie, 
którzy pozostali, z czasem stali 
się narodem ukraińskim; ich ję
zyk (...) dzieli się obecnie na li
czne gwary, np. łemkowską, 
bojkowską, huculską, podlaską i 
wiele innych”. (A. Saładiak, 
Pamiątki i zabytki kultury ukra
ińskiej w Polsce).
W czerwcu 1993 r. minęła 
dziesiąta rocznica utworzenia 
Społecznej Komisji Opieki 
nad Zabytkami Sztuki Cer
kiewnej, jako jednego z ogól
nopolskich komitetów Zarzą
du Głównego Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami. Ko
misja zajmuje się ochroną 
dziedzictwa kultury ukraiń
skiej na terenach wschodniej i 
południowo-wschodniej Pol
ski. Swoją pracę zaczęła od 
rozpoznania terenu, zbadania 
stanu zachowanych zabytków i 
ustalenia ich sytuacji prawnej. 
Ponieważ wiele zabytków nie 
figurowało nawet w tzw. ewi
dencji konserwatorskiej, kie
rowała do służb konserwator
skich wnioski o wpisanie li
cznych cerkwi i cmentarzy do 
rejestru zabytków. Komisja 
apelowała o pomoc do wszyst
kich możliwych instytucji 
państwowych: od wojewódz
kich konserwatorów zabytków 
do Ministerstwa Kultury i 
Sztuki, jak również do insty
tucji kościelnych od kurii bi
skupich po Episkopat Polski, 
a także do przedstawicieli Koś
cioła Prawosławnego, organi
zacji i instytucji emigracyj
nych na Wschodzie i Zacho
dzie. Krąg adresatów, w miarę 
rozwoju sytuacji politycznej i 
powstawania nowych instytu
cji, oczywiście stale się po
większa. Równocześnie zbie
rano materiały dotyczące ar
chitektury i sztuki cerkiewnej 

oraz rozpoczęto badania i pra
ce inwentaryzacyjne w terenie. 
W efekcie zebrany został 
ogromny materiał informacyj- 
no-dokumentacyjny, na pod
stawie którego opracowywano 
raporty o stanie zabytków 
sztuki cerkiewnej na terenach 
województw zamojskiego, 
przemyskiego, krośnieńskiego 
i nowosądeckiego; wyszcze
gólniono obiekty wymagające 
natychmiastowej interwencji 
konserwatorskiej.
7 stycznia 1987 r. generalny 
konserwator zabytków posta
nowił corocznie dotować dzia
łalność Komisji, aby umożli
wić jej prowadzenie prac kon
serwatorskich i zabezpieczają
cych. Od tego czasu co roku 
opracowywany jest i w miarę 
możliwości realizowany pro
gram prac.
Oprócz działalności doku- 
mentacyjno-konserwatorskiej 
komisja organizuje rozmaite 
akcje popularyzatorskie. Od 
1983 r. urządza konkursy pla
styczne dla dzieci i młodzieży, 
od 1985 r. plenery malarskie,

1.2. Cerkiew w Lutowiskach we wrześ
niu 1978 r. (1) i miejsce po zdemonto
wanej świątyni (2)

3. Cerkiew z Lutowisk po przeniesie
niu do Dwernik wygląda zupełnie ina
czej...

4.5. Ruina cerkwi w Krywem nad Sa
nem (4) i dzwonnica (5)

6. Nagrobek na cmentarzu w Krywem
— widoczny otwór po wyłamanym żela
znym krzyżu

7. Nagrobek z wyłamanym krzyżem na 
cmentarzu w Berehach Górnych

8. Nagrobek Iwana Buchwaka na 
cmentarzu w Berehach Górnych

9. Żeliwny krzyż na obrobionym coko
le kamiennym — to forma najczęściej 
spotykana wśród ocalałych nagrobków 
cmentarza w Berehach Górnych

10.11. Cerkiew w Wierzbicy w 1990 r. 
(10) i dwa lata później (11)

(zdjęcia: 1 —4 — Piotr Ogrodzki, 5—9
— Agnieszka Pawlak, 10—11 — Janusz

Smaza)
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które od 1990 r. odbywają się 
przy współpracy z Ukraińskim 
Towarzystwem Ochrony Zaby
tków Historii i Kultury w Ki
jowie. Komisja organizuje wy
stawy fotograficzne zabytków 
sztuki cerkiewnej w Polsce, 
dokumentujące prace konser
watorskie i porządkowe na sta
rych cmentarzach oraz koncer
ty kolęd z ukraińskiego Pole
sia. Wszystkie te działania ma
ją nam uświadomić, że oto na 
naszych oczach i w naszym 
kraju znika dziedzictwo kultu
ry narodu, z którym przecież 
od wieków przyszło nam 
współżyć.
W latach 1915—1916 razem z 
wycofującymi się wojskami ro
syjskimi wyjechało kilkaset ty
sięcy prawosławnych. Pozo
stawione bez opieki zabytkowe 
cerkwie były rozbierane, prze
kazywane parafiom katolickim 
lub przeznaczane na cele dale
kie od kultu religijnego, często 
w sposób urągający uczuciom 
ludności prawosławnej. Dwu
krotnie odbyły się zorganizo
wane akcje wyburzania cer
kwi: w 1929 r. w woj. lubel
skim zburzono 23 cerkwie, a w 
1938 r. w ramach akcji rewin
dykacyjnej władz polskich 
wojsko i policja zniszczyły na 
terenie południowego Podlasia 
i Chełmszczyzny około 130 
cerkwi. Kilka z nich miało 
szczególną wartość history
czną, np. dwie drewniane 
cerkwie w Tyszowcach, na 
Zamłyniu z 1531 r. i Dubinach 
z 1564 r. oraz drewniane cer
kwie z XVI w. w Modryricu i 
Jarosławcu.
Następna fala zniszczeń na
stąpiła po drugiej wojnie świa
towej. W latach 1944—1947 
przesiedlono do ZSRR około 
650 tys. Ukraińców, a w 
kwietniu 1947 r., w ramach 
akcji „Wisła”, około 150 tys. 
rozproszono na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych. We wschodniej 
i południowo-wschodniej Pol
sce pozostały setki opustosza
łych wsi, opuszczonych cerkwi 
i cmentarzy. Te świątynie, 
które nie zostały zniszczone od 
razu, popadały w ruinę stop
niowo, pozostawione bez gos
podarza, niszczone przez desz
cze, wiatry i ludzi. Na 
przykład unicka drewniana 
cerkiew w Łukawcu z 1701 r., 
uratowana jedynie dzięki pra
com Społecznej Komisji, po 
wojnie stała się magazynem 
nawozów sztucznych. W ścia
nach wycięto otwory, żeby 
ułatwić dostawy towaru, a gdy 
dach zaczął przeciekać, zaś 
nawozy przeżarty podłogę, 

magazyn został przeniesiony w 
inne miejsce. W połowie lat 
osiemdziesiątych cerkiew wy
paliła się od środka. W ubieg
łym roku remont tej cerkwi 
dobiegł końca, odtworzono jej 
pierwotny kształt sprzed prze
budowy w okresie międzywo
jennym. Dzięki ogromnemu 
poświęceniu sympatyków i 
członków Komisji uratowano 
też popadającą w ruinę jedną z 
niewielu zachowanych w Bie
szczadach murowaną cerkiew 
w Łopience (woj. krośnień
skie). Pierwsze prace Komisja 
rozpoczęła tam już w 1986 r., a 
od 1990 r. trwają prace nad re
konstrukcją świątyni. Nie uda
ło się jednak uratować najbar
dziej monumentalnej w Polsce 
drewnianej trzykopułowej cer
kwi z 1886 r. w Wierzbicy 
(woj. zamojskie). Zamknięta 
po 1947 r., następnie zamie
niona na magazyn nawozów 
sztucznych, od lat nie użytko
wana, stanowiąca własność 
skarbu państwa, zawaliła się w 
lutym 1992 r. Mimo zabiegów 
Komisji, mimo opracowanych 
przez nią programów ratowa
nia tych zabytków, a nawet 
mimo rozpoczęcia prac re
montowych, na skutek braku 
funduszy podobny los może 
spotkać m.in. drewniane cer
kwie woj. przemyskiego w 
Piątkowej z 1732 r., w Rudce 
z 1696 r., Nowym Bruśnie 
w XVII w., oraz drewnianą 
dzwonnicę w Poździaczu w 
XVI—XVII w.
Destrukcji ulegają również te 
świątynie, które teoretycznie 
mają opiekunów. Tam, gdzie 
cerkwie zamieniono na kościo
ły, są nimi parafie katolickie. 
Niestety, często przystosowu
jąc cerkwie do pełnienia funk
cji świątyń katolickich, ni
szczono wyposażenie wnętrza. 
Nawet pozostawiając czy od
nawiając sam budynek, naru
szano integralność zabytku. 
Tak np. z drewnianej cerkwi 
z XVIII w. w Poździaczu 
(obecnie Leszno), użytkowa
nej od 1957 r. przez kościół 
rzymskokatolicki po ostatnim 
remoncie w 1971 r. usunięto 
ikonostas (obecnie w Muzeum 
Budownictwa Ludowego w 
Sanoku) i boczne ołtarze, a 
wnętrze pierwotnie polichro
mowane obito drewnianą boa
zerią. Z cerkwi w Lubaczowie 
w latach siedemdziesiątych 
usunięto jeden z najcenniej
szych w Polsce ikonostasów, a 

elementy wyrzuconego ikono
stasu z cerkwi w Szczepiatyniu 
(woj. zamojskie) można było 
jeszcze w 1984 r. znaleźć w 
zniszczonej dzwonnicy. Wiele 
strat przyniosły też niefacho
we remonty przeprowadzane 
przez nowych użytkowników. 
W ten sposób zniszczono pię
kną, trzykopułową cerkiew w 
Lutowiskach — po „przenie
sieniu” jej w 1981 r. do Dwer
nika całkowicie zmieniono bry
łę, przekształcając w kościół o 
dwuspadowym dachu. Cer
kiew w Korzenicy (woj. prze
myskie) miała być przeniesio
na do innej miejscowości, zos
tała rozebrana i słuch o niej 
zaginął. Często parafie kato
lickie, mimo zaleceń władz 
konserwatorskich, interwencji 
organizacji społecznych, nie 
podejmują koniecznych re
montów. Tak było w wypadku 
cerkwi w Chotyńcu (woj. 
przemyskie), gdzie drewniana 
cerkiew z przełomu XVI i 
XVII w., o unikatowej w skali 
światowej konstrukcji, jest 
jednym z najcenniejszych za
bytków drewnianego budow
nictwa sakralnego w Polsce. 
Od 1987 r. trwały starania 
Komisji o rozpoczęcie jej re
montu, został opracowany i 
zatwierdzony przez wojewódz
kiego konserwatora zabytków 
w Przemyślu projekt przywró
cenia jej pierwotnego — 
sprzed rozbudowy w 1927 r. 
— kształtu. Mimo podjętych 
zobowiązań użytkownik nie 
rozpoczął remontu w 1989 r. 
Wiosną 1990 r. właścicielem 
cerkwi została parafia katolic
ka obrządku ukraińsko-bizan- 
tyjskiego i dopiero wtedy 
przystąpiono do prac remon
towych. Niestety, nie zapro
szono do współpracy ani nie 
wzięto pod uwagę zaleceń spe
cjalistów, którzy od lat zajmo
wali się tym zabytkiem i opra
cowali pełną dokumentację 
konieczną do jego rewaloryza
cji. W efekcie w trakcie prac 
zmieniono istotne założenia 
zatwierdzonego uprzednio pro
jektu, przede wszystkim nie 
przywrócono pierwotnego 
kształtu bryły świątyni.
Oprócz świątyń, stałej de
wastacji ulegają zabytkowe 
cmentarze prawosławne i unic
kie, z krajobrazu znikają zabyt
ki małej architektury: rzeźbio
ne, kamienne krzyże łemkow
skie, bojkowskie, roztoczań
skie (bruśniańskie), przydro
żne kapliczki. Komisja od po

czątku swego istnienia pro
wadzi prace nad porządkowa
niem opuszczonych cmentarzy 
oraz przy konserwacji nagrob
ków i krzyży. Członkowie 
Komisji pracują na cmenta
rzach w Beskidzie Niskim, w 
Bieszczadach, na Roztoczu, 
Podlasiu oraz na cmentarzu 
prawosławnym w Warszawie. 
Ogółem w latach 1984—1993 
poddano konserwacji około 
2000 kamiennych krzyży na
grobnych i przydrożnych. Od 
1987 r. Komisja finansuje 
obozy inwentaryzacyjno-kon- 
serwatorskie w Bieszczadach. 
W ciągu pięciu lat wyremon
towano tam osiemnaście cmen
tarzy greckokatolickich (około 
180 nagrobków), np. w 
Berehach Górnych, Baniowej, 
Caryńskiem, Lutowiskach. La
tem 1993 r. w ramach obo
zów konserwatorskich porząd
kowano m.in. cmentarze w 
niegdyś gęsto zaludnionych, 
położonych w dolinie Sanu 
wsiach: Krywem, Hulskiem i 
Tworylnem. Wsie te były lo
kowane na prawie wołoskim w 
XV w. i liczyły w latach 
1936—1938 od 456 (Hulskie) 
do 980 (Tworylne) grekokato
lików; wszystkie zostały znisz
czone i wysiedlone po 1945 r.
W obecnych granicach Polski 
uległo zniszczeniu około 80 
proc, świątyń prawosławnych i 
40 proc, unickich. Z zachowa
nych ponad 500 cerkwi około 
80 wymaga pilnych prac re
montowych i konserwator
skich. Konieczne jest upo
rządkowanie setek zabytko
wych cmentarzy, konserwacji 
wymagają setki drewnianych, 
żelaznych i kamiennych krzy
ży przydrożnych i cmentar
nych.
Przyłączamy się do apelu Spo
łecznej Komisji Opieki nad 
Zabytkami Sztuki Cerkiewnej 
o pomoc w ratowaniu giną
cych zabytków.*

Agnieszka Pawlak 
Marcin Stopa

*Autorzy dziękują Komisji Opie
ki nad Zabytkami Sztuki Cer
kiewnej za udostępnienie informa
cji.
Adres i konto Komisji: ZG 
TOnZ — Kom. Cerkiewna, 
00-672 Warszawa, ul. Piękna 
44a, PBK SA III O/Warszawa 
nr 370015-9700-189-856 (krajo
we), 370015-9700-151-6787 (de
wizowe).
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Pasłęk
— miejsca zapomniane

Na porośniętym starymi 
drzewami brzegu skarpy tkwią 
kamienne stele. Pojawiają się 
niespodzianie ponad zakrętem 
ścieżki biegnącej wzdłuż pło
tów, kurników i ogrodów. Je
szcze tylko kilka metrów w gó
rę stoku i wkraczamy na cmen
tarz pasłęckich Żydów. To 
miejsce zapomniane — nie ma 
już nikogo, kto rozpoznałby 
nazwiska wyryte na ocalałych 
macewach. Nikt też nie przy
chodzi tu, aby podumać nad 
losem społeczności, która w 
życiu małego, wschodniopru- 
skiego miasteczka odgrywała 
przez ponad sto lat ważną rolę. 
Niewiele wiemy o dziejach 
Żydów na tych ziemiach. Kil
kanaście zniszczonych cmen
tarzy, kilka przebudowanych 
synagog, nieliczne archiwalia i 
publikacje — to wszystko, co 
pozostało. W Pasłęku żydows
cy handlarze wełny i tkanin 
pojawiali się przynajmniej od 
XVIII w. ale nie uzyskiwali 
zgody na stałe osiedlenie. Wy
jątek stanowili tzw. Schutzju- 
den, którym sporadycznie 
pozwalano na kilkuletni pobyt 
w mieście. Sytuacja zmieniła 
się po 1812 r., gdy wydany 
został edykt umożliwiający 
emancypację Żydów pruskich 
i uzyskiwanie przez nich praw 2 
obywatelskich. Odtąd rozpo
czął się napływ starozakon- 
nych do Pasłęka, głównie z 
Prus Zachodnich, zwłaszcza z 
Krajenki (niem. Krajankę) ko
ło Złotowa. W 1838 r. w mieś
cie żyło 122 Żydów. Przy 
ogólnej liczbie 3232 mieszkań
ców (głównie ewangelików) 
stanowiło to liczbę niewielką. 
Jednak już od 1817 r. miejs
cowi izraelici mieli własny 
cmentarz przy trakcie na 
Krosno. W tym roku wykupili 
działkę w obrębie murów pod 
budowę bóżnicy, ale prawne 
usankcjonowanie gminy syna- 
gogalnej nastąpiło w 1847 r. 
Apogeum liczebności tutej
szych Żydów przypadło na la
ta osiemdziesiąte ubiegłego
1.2. Zachowane macewy cmentarza 
w Pasłęku

(zdjęcia: Jan Salm) 

wieku. Żyło ich wtedy w Pas
łęku ponad 180. W 1864 r. po
większono cmentarz, w 1878 r. 
zbudowano nową synagogę; 
stanęła, podobnie, jak jej po
przedniczka, na rogu dawnej 
Steintorstrasse (dziś ul. Kra
sickiego) i wąskiej uliczki wio
dącej do Baszty Prochowej.
Spośród pasłęckich Żydów 

szczególne znaczenie w końcu 
XIX w. miała rodzina Arisów, 
której pierwszym przedstawi
cielem był przybyły w 1817 r. 
Jakob. Jego potomkowie — 
Heinrich i Samuel odgrywali 
główną rolę w lokalnym hand
lu zbożem. Heinrich (zm. w 
1930 r.) powiększył rodzinną 
fortunę i był przez dziesięcio

lecia najbogatszym obywate
lem miasteczka.
Niewiele więcej da się powie
dzieć o dalszych losach miejs
cowych izraelitów. Liczebność 
gminy malała od końca ubieg
łego stulecia. W 1897 r. miała 
ona 175 przedstawicieli, w 
1925 r. już tylko 60. Proces ten 
wiązał się najpewniej z emi
gracją do Elbląga, Gdańska i 
Królewca. Całkowity zanik 
żydowskiej społeczności był 
efektem eksterminacyjnej poli
tyki nazistów. W 1933 r. gmi
na składała się z 41 osób, zaś w 
chwili wybuchu wojny nie by
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ło w mieście żadnego Żyda. 
Trudno ustalić, kiedy przesta
ła istnieć bóżnica, którą za
pewne rozebrali Niemcy lub 
spalili Rosjanie w 1945 r. 
Pozostał więc tylko cmentarz. 
Niełatwo do niego dotrzeć. 
Powojenna parcelacja ul. 
Krośnieńskiej (dziś Wojska 
Polskiego) doprowadziła do 
likwidacji pierwotnego wejścia 
od południa. Zarosła i częś
ciowo osunęła się wiodąca 
brzegiem skarpy aleja space
rowa, założona w 1842 r. przez 
kupca Samuela Kirschsteina. 
Około 180 m od neorenesan- 
sowej willi z 1889 r., na tzw. 
Lipowej Górze (niem. Lin
denberg) leży cmentarz. Zaj
muje powierzchnię około 
1200 m2. Widocznych jest tu 
60—70 grobów oraz 16 stoją
cych jeszcze macew. Przetrwa
łe nagrobki mają zbliżone 
formy: od frontu piaskowcowe 
płyty pokrywają hebrajskie na
pisy, na odwrociach widnieją 
ich niemieckie tłumaczenia. 
Oprócz danych o zmarłych 
zawierają żałobną sentencję 
lub fragment psalmu. Skro
mna dekoracja ogranicza się 
do płytkiego roślinnego orna
mentu pokrywającego zwień
czenia stel, a w górnych na
rożnikach występuje motyw 
palmety. Tylko raz pojawia się 
centralnie umieszczony kwiat 
— zapewne róża.
Przypadek zapewne sprawił, 
że obecnie przeważają macewy 
grobów kobiecych. Może pły
ty z grobów mężczyzn stano
wiły atrakcyjniejszy łup dla 
złodziei? Przetrwała jednak 
macewa Jacoba Arisa, zapew
ne protoplasty wspomnianego 
rodu pasłęckich kupców. 
Większość nagrobków pocho
dzi z lat sześćdziesiątych 
XIX w. Najmłodszy — Hen
rietty Levin z domu Jakob — 
nosi datę 1901.
Ślady rozpoczętej przed kilku 
laty akcji porządkowania 
cmentarza powoli nikną. 
Wstrzymano ją podobnie jak 
znakomicie się zapowiadające 
wykopaliska na pasłęckim Sta
rym Mieście. Jest to, niestety, 
nie tylko wina skromnych 
miejskich finansów... Resztki 
żydowskiego cmentarza przy
pominają o bogatej historii 
miasta, są też cząstką zapo
mnianego, umarłego świata 
dawnych Prus Wschodnich.

Jan Salm

Fajans 
włocławski

Włocławek zawdzięcza swój 
rozwój przede wszystkim 
trzem fabrykom fajansu, 
które powstały pod koniec 
XIX w. Eksportowały one 
swoje wyroby do wielu kra
jów, mimo że brakowało na 
miejscu odpowiednich su

światowej fabryka nosiła 
nazwę: „Włocławskie Za
kłady Przemysłowe d. 
Teichfeld i Asterblum, 
obecnie Majer Niszawski i 
Ska”. Początkowo ekspor
towano głównie do Rosji, a 
w okresie międzywojennym 

przedniej nazwy dodał swo
je nazwisko. Czamański 
zmodernizował i rozbudo
wał fabrykę. W dekoracji 
naczyń wyrabianych w tym 
okresie spotykamy nadruki 
przedstawiające widoki bu
dynków, pomników, orły 
dwugłowe (wyroby prze
znaczone na eksport do 
Rosji), a także egzotyczne 
zwierzęta i malowane szab
lonem kolorowe kwiaty. 
Niektóre talerze imitowały 
porcelanę dzięki stosowa
nemu niebieskiemu szkli

rowców. Glinę sprowadza
no m.in. z Saksonii, potem 
także z Rosji. Szczególnie 
w okresie międzywojen
nym, w latach kryzysu gos
podarczego w Europie, 
włocławskie fajanse zdoby
ły sobie popularność — 
dzięki niższym cenom 
sprowadzały je firmy za
graniczne, a następnie eks
portowały do krajów za
morskich.
Pierwsza fabryka powstała 
w 1873 r. Założyła ją spółka 
kupców: Zygmunt Kuh- 
feld, Dawid Czamański, 
Izydor Szrejer i Bernard 
Boas. Po pierwszej wojnie 

do Rumunii, Afryki i Aus
tralii. W dekoracji wyro
bów stosowano nadruki o 
motywach roślinnych, wzo
ry kwiatowe stylizowane na 
ludowo, malowane lub wy
konane za pomocą szablo
nu, a także kalkomanię. 
Naczynia sygnowano (na
zwiska lub ich pierwsze li
tery i elementy herbu mia
sta).
Drugą fabrykę założono w 
1880 r., rok później otrzy
mała ona nazwę: „Nowa 
Włocławska Fabryka Fa
jansu Engelman i Szrajer”. 
Następnie zakupił ją Le
opold Czamański i do po

wu. Wyroby również sy
gnowano. Trzecią fabrykę 
założył w 1894 r. August 
Fibiger, nosiła ona nazwę 
„Keramos”, jednak już w 
1924 r. była nieczynna. W 
okresie międzywojennym 
uruchomiono następną fa
brykę pod nazwą „Polska 
Fabryka Fajansu”. Zakład 
szybko się rozwijał i miał 
duży zbyt, także za granicą. 
Eksportowano nawet do 
krajów Ameryki Południo
wej i Afryki. W czasie oku
pacji połączono fabryki 
Czamańskiego i Teichfelda 
w jedno przedsiębiorstwo 
„Industrie — Werke Les- 
lau”.
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1 Zabudowa fabryczna z 
XIX w

2 Ręcznie malowany 
wazon z 1891 r.

3. Serwis śniadaniowy 
wykonany po 1923 r

4.5. Współczesne wyro
by z Włocławka

(zdjęcia: 1, 2, 3 — Piotr 
Januszewski. 4, 5 — An

na Klejzerowicz)

Po wojnie Włocławek 
wznowił działalność cera
miczną pod hasłem sztuki 
ludowej. Stworzono zespo
ły artystów ludowych pra
cujących dla fabryki, a 
pierwsze próby tego typu 
pracy podjął Instytut 
Wzornictwa Przemysłowe
go. Twórczością robotnic 
kierowali artyści zawodowi 
(m.in. Helena i Lech Grze- 
śkiewiczowie, Jan Sowiń
ski, Wit Płażewski). Pier
wsze wyroby powojenne

odznaczają się dekoracją 
bardziej zgeometryzowaną, 
wykonaną techniką raczej 
rysunkową. Późniejsze wy
roby cechują się kompozy
cjami znacznie bardziej 
swobodnymi i malarskimi. 
Styl ten — mimo ekspery
mentów i przeobrażeń — 
jest charakterystyczny dla 
fajansu włocławskiego i dla 
większości z nas łatwy do 
rozpoznania.

Anna Klejzerowicz

Spotkanie z książką

Artyści i... krawcy
W numerze grudniowym dzięki artykułowi Anny 
Sieradzkiej poznaliśmy zrodzony we Francji jeden z 
ważniejszych kierunków sztuki XX w. — Art Deco. 
Kierunek ten byt szczególne interesujący w modzie 
damskiej od początku XX w. po lata trzydzieste; do 
niego nawiązują współcześni artyści i właśnie 
krawcy. Pod takim tytułem — Artyści i krawcy — 
moda Art Deco — ukazała się starannie przygoto
wana przez Wydawnictwo Naukowe PWN książka 
A. Sieradzkiej. Przez karty książki przewijają się na
zwiska do dzisiaj fascynujące nie tylko znawców 
sztuki i kolekcjonerów: Coco Chanel, Paul Poiret, 
Jeanne Lavin, Sonia Delaunay, Raoul Dufy. Jest 
także polonikum — polski mistrz fryzur, zamieszka
ły w Paryżu Antoine Cierplikowski, który — jak się 
okazuje — w 1921 r. mającą grać podlotka jedną 
ze starszych aktorek uczesał bardzo krótko, co 
podchwyciły miliony kobiet i moda krótkich fryzur 
opanowała świat. Książka Artyści i krawcy jest 
wspaniałą opowieścią, żywo i popularnie napisa
nym esejem retro, który powinien zainteresować 
nie tylko kobiety. (as)
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Secesja
w Bytomiu

Jednym z najpiękniejszych i 
najlepiej zachowanych obiek
tów Bytomia jest budynek, w 
którym mieści się filia Mu
zeum Górnośląskiego. Wybu
dowany w końcu XIX w. w 
stylu północnego renesansu 
był niegdyś siedzibą starostwa 
powiatowego, położonego we 
wsi Rozbark, która później 
znalazła się w centrum Byto
mia.
Według bytomskiego kronika
rza F. Gramera wieś Rozbark 
(Rossberg) — położona na 
północny wschód od Bytomia 
— wymieniona została już w 
dokumencie z 1233 r., jednak 
wzmianka ta nie jest dostate
cznie udokumentowana, po
dobnie jak pochodzenie nazwy 
tej miejscowości. Wieś o takiej 
samej nazwie znajduje się w 
Saksonii, więc być może wpro
wadzili ją tu koloniści. Na 

początku XIX w. w Bytomiu i 
okolicy rozwinął się przemysł 
górniczy oraz hutniczy. Lud
ność wsi Rozbark, wykorzy
stując dostatek koni, zajęła się 
przewozem węgla i surowców. 
Na skutek reformy adminis
tracyjnej, przeprowadzonej 
przez władze pruskie w 1890 r., 
powiat bytomski podzielo
no na dwa mniejsze powiaty 
— bytomski miejski i bytom
ski wiejski. Starostwo powia
towe wiejskie miało wówczas 
siedzibę w jednym z budyn
ków Bytomia. Gdy jednak bu
dynek ten okazał się zbyt ma
ły, postanowiono wybudować 
większy. W tym celu zakupio
no część działki cieśli Krame
ra, stanowiącej, ogród leżący 
nad źródłem Sw. Jacka. Na 
pozostałej części działki wy
budowano Zakłady Gazowni
cze (istniejące do dziś). 19 lip

ca 1897 r. Komisja Deputatów 
Powiatowych (odpowiednik 
Rady Narodowej) skierowała 
do Naczelnika Okręgu Urzę
dowego we wsi Rozbark wnio
sek o zezwolenie na budowę 
Domu Stanowego, czyli Sta
rostwa Powiatowego. Do 
wniosku dołączono cztery ar
kusze planów budowlanych 
opracowanych przez architek
ta M.Schariga. Zezwolenie 
na budowę wydano 24 lipca 
1897 r., a już w marcu 1898 r. 
nastąpił odbiór budynku w 
stanie surowym. Projekt 
kompletnego wykończenia bu
dowli opracował architekt H. 
Hanft w 1902 r.
Od lat siedemdziesiątych 
XIX w. gmina Rozbark była 
zarządzana wspólnie z Byto
miem, a w 1924 r. Rozbark 
włączony został w obręb mia
sta. W ten sposób gmach Sta
rostwa Powiatowego znalazł 
się w centrum Bytomia i był 
jego siedzibą do 1951 r. Po 
przeprowadzeniu generalnego 
remontu budynek stał się sie
dzibą filii Muzeum Górnoślą
skiego.
Jest to obecnie jeden z najbar
dziej reprezentacyjnych gma
chów z przełomu XIX i XX w. 
w Bytomiu. Jego architektura 

nosi cechy rodzącej się wów
czas secesji, o czym świadczą 
pewne elementy, np. szerokie 
okna, płynność linii, ozdoby z 
elementami roślinnymi. Przy
ziemie gmachu wykonano z 
piaskowca rustykowanego na 
zewnątrz, zaś wyższe kondyg
nacje z cegły i elementów ka
miennych. Na uwagę zasługu
ją odlewy ceramiczne z moty
wami roślinnymi. Sklepienie 
hallu wsparte jest na pięknej 
kolumnie wykonanej ze sjeni- 
tu. Najbardziej okazałe pomie
szczenie — to sala posiedzeń. 
Znajduje się tu strop z kaseto
nami, w których namalowano 
na kartuszach herby miast 
wchodzących w skład dawne
go powiatu bytomskiego (By
tom, Tarnowskie Góry, Kró
lewska Huta, Chorzów i Ka-

1. Budynek Starostwa Powiatowego, 
obecnie Muzeum Górnośląskie

2. Krata ogrodzenia i gtówne wejście

3. Kolumna w hallu na parterze

4. Sala Kolumnowa na parterze

(zdjęcia: Henryk G erliński)
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Polski kościół
w Budapeszcie

W Budapeszcie, w X dziel
nicy Kóbanya stoi kościół 
polski Matki Bożej Nie
ustającej Pomocy wraz z 
należącymi niegdyś do nie
go budynkami, w których 
znajdowało się m.in. schro
nisko dla Polaków prowa
dzone przez ss. elżbietanki 
z Poznania. Inicjatorem 
budowy tych obiektów był 
ks. Wincenty Danek, kap
łan lwowski, który przybył 
do Budapesztu w 1908 r. 
jako duszpasterz polskich 
robotników — emigrantów 
z Galicji. Nabożeństwa 
odprawiane były wówczas 
w drewnianej nawie, dobu
dowanej do barokowej kap
liczki zwanej Kalwaryjską 
(do dziś stoi w pobliżu koś
cioła). Ksiądz Danek roz
począł zbieranie w kraju i

za granicą, głównie w USA, 
funduszy na budowę no
wego kościoła. W 1927 r. 
kościół został zbudowany a 
jego architektura nawiązy
wała do gotycko-renesan- 
sowych budowli stawia
nych na Spiszu, gdzie styka
ły się tradycje budowlane 
polskie z węgierskimi; pro
jekt wykonał węgierski ar
chitekt Arkay Aldar. Rok 
później rozpoczęto zbiera
nie pieniędzy na budowę 
schroniska — Domu Pol
skiego (arch. Odon Dóm- 
merling), którego otwar
cie nastąpiło w 1932 r. W 
1950 r., w czasie likwidacji 
własności kościelnej ode-

to wice). Zarówno strop w tej 
sali, jak strop i boazeria klatki 
schodowej wykonane zostały z 
drewna dębowego. W 1982 r. 
podczas adaptacji budynku 
na cele muzealne w wielu 
oknach umieszczono kolorowe 
witraże. Interesująca jest także 
sala na parterze, w której sufit 
wsparto na żeliwnej kolumnie

ze względów statycznych. Bu
dynek został otoczony pię
knym ogrodzeniem wykona
nym z piaskowca i żeliwnej rę
cznie kutej kraty z dekoracją 
utrzymaną w stylu secesji.

Zdzisław Jedynak 
Władysława Ślęzak

1. Fasada kościoła polskiego w Bu
dapeszcie
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2. Gipsowy model kościoła na 
wystawie
3. Sztandar harcerski z 1925 r
4. Zdjęcie procesji Bożego Ciała 
w 1939 r.: w głębi kościół polski

brane zostały oba budynki. 
Po czterdziestu latach koś
ciół został odzyskany, ale 
zawiłości prawne nie poz
walają na przyznanie pełnej 
własności, natomiast w 
Domu Polskim nadal mieś
ci się państwowy dom star
ców.

Kościół przez czterdzieści 
lat ulegał stopniowemu ni
szczeniu, ale wśród gruzu 
znalezionych zostało wiele 
bezcennych pamiątek na
rodowych, które obecnie 
eksponowane są we wnę
trzu kościoła po remoncie. 
Należą do nich np. organy 
z 1943 r. — fundacja żoł
nierzy internowanych na 

Węgrzech w czasie ostat
niej wojny. Z kolei witraże 
wykonane zostały dzięki 
funduszom rodzin polsko- 
węgierskich. Na sklepieniu 
malowidło ogromnego orła 
białego wykonał Karol 
Malczyk w 1947 r. Ołtarz 
główny nawiązuje do stylu 
neoromańskiego, znajduje 
się w nim stara ikona Matki 
Bożej. Z kolei obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej z 
XIX w. zdobi ołtarz z lewej 
strony, po prawej znajduje 
się tryptyk różańcowy.

Autor artykułu był w latach 
1989—1990 rektorem para
fii polskiej na Węgrzech — 
był to okres odbudowy koś

cioła przez robotników pol
skich — i udało mu się 
stworzyć w izbie wieżowej 
małe muzeum polskich pa
miątek. Są tu m.in. sztan
dary Matki Bożej z 1938 r. 
czy I Hufca Harcerskiego 
z 1925 r. W gablotach znaj
dują się zdjęcia i dokumen
ty z okresu budowy kościo
ła i działalności ks. Danka, 
pamiątki z czasu okupacji, 
np. mszał połowy z auto
grafami polskich oficerów. 
Inne dokumenty dotyczą 
życia religijnego kolonii 
polskiej w Budapeszcie. 
Pod chórem wmurowane są 
dwie tablice: pierwsza upa
miętnia fundatorów świą
tyni, a druga jej konse

krację, dokonaną w 1930 r. 
przez ks. kardynała Au
gusta Hlonda. W kościele 
znajduje się także zbiór szat 
i naczyń liturgicznych oraz 
relikwiarzy od XVIII w.

Obecnie czynione są stara
nia o odzyskanie dawnego 
Domu Polskiego, który 
mógłby stać się m.in. mu
zeum kultury religijnej 
i patriotyzmu polskiego 
uchodźstwa na Węgrzech. 
Byłby to jednocześnie 
symbol tradycyjnej przyjaź
ni polsko-węgierskiej.

ks. Maciej Józefowicz
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Spodnie” 
Bachusa

W swojej wieloletniej praktyce 
zawodowej spotykałem się nie
jednokrotnie z przejawami za
interesowania pracami kon
serwatorskimi, wykonywany
mi przy wolno stojących ka
miennych rzeźbach. Przejawy 
te przybierały formę pytań, 
albo — niekiedy — bardzo za
bawnych komentarzy. Zdarzyło 
się np., że konieczne było od- 
solenie posągu Bachusa w 
warszawskich Łazienkach, a 
ściślej — dolnej jego partii, czyli 
od stóp do bioder. W rezulta
cie posąg wyglądał przez kilka 
tygodni tak, jakby miał na so
bie coś w rodzaju baletowego 
trykotu, budząc różne reakcje 
spacerowiczów, a wśród nich 
odpowiedź, jakiej pewna młoda 
mama udzieliła zaintrygowa
nemu wyglądem rzeźby nie 
tak znowu małemu dziecku. 
Odpowiedź ta brzmiała nastę
pująco: tego pana ktoś ubrał
w spodnie, żeby ładnie wyglą
dał”.
Zacytowanie powyższego nie 
oznacza chęci ośmieszenia sze
rokiego ogółu zwiedzających 
zabytkowe zespoły, lecz ma na 
celu uświadomienie potrzeby 
popularyzacji choćby zarysu 
jednej z podstawowych zasad 
profilaktycznej konserwacji 
wolno stojących zabytków z 
kamienia. Na czym polega za
grożenie, jakie dla wapiennej 
czy piaskowcowej rzeźby wy
nika z oddziaływania soli i jak 
mu przeciwdziałać?
Wyobraźmy sobie, że wydoby
ty z kamieniołomów blok pia
skowca lub wapienia, z które
go dłuto rzeźbiarza uczyniło 
przed wiekami dzieło sztuki — 
jest żywym organizmem. Jego 
wewnętrzna struktura zawiera 
bowiem skomplikowany układ 
połączonych ze sobą porów

1. Fragment rzeźby Bachusa w 
„spodniach"

zwanych kapilarami, dzięki 
czemu jest on np. zdolny do 
wchłaniania i odparowywania 
wilgoci. Istnieją choroby,

których szczególnie się oba
wiamy, gdyż wiemy, że stwarza
ją one niebezpieczeństwo utra
ty życia. Kamienny zabytek 
też choruje i z czasem umiera, 
a jego śmierć następuje wów
czas, gdy artystycznie ukształ
towana zewnętrzna warstwa 
do tego stopnia ulegnie zni
szczeniu, że przestanie być 

czytelna i gdy to, co przez stu
lecia było rzeźbą — stanie się 
zwykłą kamienną bryłą. Gdy
by powiedział ktoś w tym 
momencie, że to zupełnie zro
zumiałe, że to przecież efekt 
naturalnego procesu starzenia 
się — oczywiście miałby rację. 
Zabytki starzeją się, tak jak i 
wszystko na ziemi. Istnieją
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jednak czynniki, które, po
dobnie jak zawał, rak czy 
AIDS wśród ludzi, mogą 
spowodować przedwczesną 
śmierć piaskowcowej lub wa
piennej rzeźby. Jednym z naj
groźniejszych takich czynni
ków są właśnie sole, a ściślej — 
sole rozpuszczalne w wodzie.
Dostają się one do wnętrza 
kamienia rozmaitymi drogami, 
m.in. jako produkty przebiega
jących w kamieniu reakcji 
chemicznych, jako składniki 
zanieczyszczenia atmosfery 
czy też razem z podciąganą 
kapilarnie przez kamień wodą 
gruntową. Myślę, że warto 
wiedzieć, jak wielką szkodę 
wyrządziło łazienkowskim za
bytkom praktykowane przez 
kilka zim posypywanie solą 
przyległego do parku odcinka 
Alei Ujazdowskich. Zwiększy
ło to znacznie zasolenie wód 
gruntowych w Łazienkach, a 
w ślad za tym także zasolenie 
obiektów kamiennych i mu
rowanych.

Destruktywne oddziaływanie 
soli na kamień ma kilka postaci. 
Najgroźniejszą z nich jest kry
stalizacja zachodząca bezpoś
rednio pod powierzchnią oraz 
na samej powierzchni obiektu. 
Mechanizm wywołujący ten 

proces jest prosty. Zmagazy
nowana w porach kamienia 
woda musi z niego odparować, 
gdy tylko na skutek wzrostu 
temperatury powietrza zacznie 
on wysychać. Migruje ona 
wówczas ku otwartym na ze
wnątrz wylotom kapilar, prze
nosząc nasycające roztwór sole 
do powierzchniowych partii 
obiektu. Tam też, na skutek 
rosnącego stężenia roztworu
— jako efektu postępującego 
wysychania — rozpoczyna się 
proces krystalizacji soli oraz 
niemal od razu inicjuje swe 
oddziaływanie na kamienny 
zabytek wszelkie zło, jakie 
proces ten jest zdolny pobu
dzić. Przede wszystkim zwięk
szające swą objętość kryształy 
soli wywierają coraz większy 
nacisk na ścianki porów, w 
których zachodzi krystalizacja. 
Nacisk taki bywa bardzo silny 
i za sprawą charakterysty
cznych dla naszego klimatu 
częstych zmian warunków at
mosferycznych, jego niszczące 
działanie ulega zwielokrotnie
niu. Wystarczą bowiem 
przedłużające się opady i to
warzyszący im spadek tempe
ratury po okresie upałów, żeby 
kamień znów nasycił się wodą, 
sole rozpuściły się, a następnie
— gdy w ślad za odpowiednią 

2. Schemat procesu odsalania: a — sól wykrystalizowana w powierzchniowych 
partiach kamienia, b — przenikanie wody z oktadu do kapilar kamienia, c — 
przejście soli w kapilarze do roztworu, d — wysychanie kamienia i stopniowa 
krystalizacja soli w okładzie, e — całkowite wyschnięcie kamienia i okładu, w 
którym nastąpiło wykrystalizowanie soli

zmianą pogody rozpocznie się 
odparowywanie — ponownie 
doszło do ich krystalizacji. Ta
kie cykliczne rozpychanie po
rów przez wzrastające kryszta
ły doprowadza najpierw do 
rozluźnienia powierzchnio
wych warstw kamienia, a w 
odleglejszej perspektywie — o 
ile w porę nie zacznie się 
przeciwdziałać — do rozpadu 
ziarnistego, zwanego fachowo 
dezintegracją granularną, ob
jawiającego się pękaniem, łu
szczeniem, osypywaniem itd. 
Poza krystalizacją inną jeszcze 
postacią niszczącego działania 
soli są zachodzące z ich udzia
łem procesy chemiczne. Ist
nieją bowiem takie sole, któ
rych właściwości sprzyjają 
tworzeniu się kwasu. Jeżeli 
woda wypełniająca kapilary 
kamienia zawiera je — to 
kwaśny odczyn roztworu może 
doprowadzić do rozkładu nie
których strukturalnych skład
ników kamienia.

Pora teraz, aby powrócić do 
przytoczonego na wstępie 
przykładu posągu Bachusa w 
Łazienkach Królewskich. To, 
czym rzeźba tak intrygowała 
zwiedzających, to po prostu 
jedna z metod tzw. odsalania. 
Fachowo określa się tę metodę 
jako swobodną migrację soli 
do rozszerzonego środowiska. 
Tym rozszerzonym środowi
skiem jest okład czy też komp
res — różnie się go określa — 
z nasączonych wodą destylo
waną kilku warstw ligniny. 
Omawiana metoda bazuje na 
znanej nam już zdolności ka
mienia do wchłaniania i odpa
rowywania wody. Z okładu 
wnika ona w głąb kamienia, 
powodując rozpuszczenie 
wykrystalizowanych w kapila- 
rach soli, a następnie — w 
miarę wysychania — migruje 
wraz z nimi w kierunku po

wierzchni odsalanego obiektu. 
Istota zabiegu polega na tym, 
że sole zamiast krystalizować 
w porach czy na powierzchni 
kamienia są przechwytywane 
przez rozszerzone środowisko, 
czyli kompres i tu dopiero za
chodzi ich krystalizacja, a więc 
już poza kamieniem. Aby to 
jednak nastąpiło, muszą być 
spełnione pewne warunki. 
Przede wszystkim kompres 
powinien być okryty folią, że
by odparowywanie było wol
niejsze. Jeżeli bowiem wysy
chanie okładu przebiegnie 
szybciej niż kamienia, sole nie 
zdążą przeniknąć do kompre
su, lecz wykrystalizują akurat 
tam, gdzie nie powinny, czyli 
w przypowierzchniowych po
rach kamienia. Poza tym okład 
musi być przybity dokładnie. 
Nie mają prawa występować 
tzw. pęcherze, czyli miejsca, w 
których nie przylega on do 
powierzchni odsalanego obiek
tu, gdyż wtedy sole zamiast w 
kompresie wykrystalizują na 
fragmentach powierzchni ka
mienia.

Omówiona metoda jest jedną z 
kilku. Istnieją jeszcze np. spo
soby określane wspólnym 
mianem wymuszonej migracji 
soli do rozszerzonego środowi
ska albo też metody zwane 
ogólnie — usuwaniem soli na 
drodze dyfuzji. W tej grupie 
metod mieszczą się m.in. ką
piele stosowane w dwóch od
mianach, jako statyczne oraz 
dynamiczne. Te i wiele innych 
jeszcze sposobów odsalania 
kamienia przeprowadza się już 
jednak w pomieszczeniach 
zamkniętych i raczej wobec 
nadających się do przeniesie
nia małych obiektów.

Stanisław A. Sikorski
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Widok Nysy z XVIII w.

Widok Nysy z XVIII w.: 1 — klasztor kapucynów, 2 — Brama Krowia, 3 — nowy 
Szpital Elektorski, 4 — Brama Wrocławska, 5 — szpital Św. Barbary, 6 — kościół 
parafialny Św. Jakuba, 7 — wieża zamkowa, 8 — kościół jezuitów, 9 — kolegium 
(jezuitów), 10 — wieża ratuszowa, 11 — Brama Ziębicka, 12 — kościół Bożego 
Ciała (obecnie Zwiastowania NMP), 13 — franciszkanie na Starym Mieście, 14 
— klasztor bożogrobców, 15 — kościół Św. Piotra (i Pawła), 16 — kościół cmen
tarny koto (byłej) kolegiaty (Św. Jana), 17 — ogród książęcy (biskupi)

W 1986 r. Muzeum w Ny
sie stało się właścicielem 
dziewięciu grafik — wido
ków panoramicznych Ny
sy z XVIII i XIX w. Do 1945 r. 
stanowiły one własność 
kupca nyskiego Ernsta 
Steinhausera i znajdowały 
się w jego willi przy ul. Bo
haterów Warszawy 28 
(obecnie mieści się tam 
Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej). W 1945 r. 
grafiki wraz z wyposaże
niem pierwszego piętra 
willi zakupiła osoba z pio
nierskiej grupy operacyj
nej, przybyłej do Nysy w 
maju tego samego roku. 
Od około 1949 r. widoki 
Nysy zdobiły mieszkanie 
tej osoby w Gliwicach. 
Stamtąd, zgodnie z jej wo
lą, wróciły do Nysy, po
większając cenny i duży 
zbiór grafiki muzeum.
Kiedy zabytki trafiają do 
muzeów, muszą być pod
dane wszechstronnym 
badaniom naukowym. Trze- 
ba bowiem ustalić autor
stwo, datę i technikę wy
konania, styl, wcześniej
szych właścicieli itd.
Grafika przedstawiająca 
widok Nysy, o której prag
nę opowiedzieć, stwarzała 
nie lada trudność. Nie zos
tało uwiecznione na niej 
nazwisko artysty, brak by

ło odcisku płyty miedzio- 
rytniczej. Ustalenie tech
niki wykonania, a zwła
szcza rozróżnienie mie
dziorytu i akwaforty spra
wia kłopot historykom 
sztuki i artystom uprawiają
cym grafikę. Tytuł dzieła 
brzmi dziwnie: „Neisse, 
Haupt—Stadt dieses Fur- 
stenthums” (Nysa, stolica 
tego księstwa). Na pod
stawie stylu i tekstu z epo
ki baroku oraz cech 
wewnętrznych (ukaza
nych na weducie obiek
tów architektonicznych) 
wstępnie można było da
tować grafikę na około 
1740 r. Brak odcisku płyty 
pozwalał stwierdzić, że 
brzegi grafiki obcięto.
Niektóre weduty Nysy 
(podobne do tych, które 
są w zbiorach Muzeum w 
Nysie) posiadają inne mu
zea, biblioteki naukowe i 
archiwa — i wtedy można 
dokonać porównań, ale 
tego akurat widoku nie by
ło w zbiorach graficznych 
Wrocławia, Opola i Kra
kowa. Tymczasem na ta
ką samą wedutę natrafi
łem nie w zbiorach grafi
cznych, lecz ... kartografi
cznych Biblioteki Uniwer
syteckiej we Wrocławiu! 
Zapytać można, z jakiej 
racji? Racja jest jednak

bezsporna. Widok Nysy 
występuje jako ilustracja, 
jako swego rodzaju winie
ta na jednej karcie nad 
mapą Księstwa Nyskiego 
(Grodkowskiego). Mapa ta 
nosi tytuł „Special—Carte 
des Furstenthums Grot- 
kau oder Neisse in Ober- 
Schlesien”. Pod nią za
mieszczone zostały pano
ramy Grodkowa i Otmu
chowa. Teraz już wiemy, 
skąd pochodzi nasz widok 
Nysy. Ale kto jest jego au
torem? W dolnym, pra
wym rogu na odcisku płyty 
widnieje tekst: „/. D. Schle- 
uen excudit Berlin" — 
„Johann David Schleuen 
wykonał w Berlinie”.
Autor był nestorem rodu 
grafików działających w 
XVIII w. w Berlinie. Oprócz 
innych prac wykonał także 
plany (miasta) i widoki 
Berlina oraz Wrocławia. 
Wzorował się m.in. na ry
sunkach znanego rysow
nika i grafika śląskiego, 
Bernharda Wernera, który 
studiował w nyskim kole
gium jezuitów.

Jaką techniką został wy
konany widok Nysy? Kie
rownik Oddziału Zbiorów 
Graficznych Biblioteki Uni
wersyteckiej we Wrocła
wiu mgr Ryszard Len 
stwierdził, że jest to (po
dobnie jak cała karta z 
mapą i widokami innych 
miast ziemi nyskiej) akwa
forta.
Zawarte w tytule akwafor
ty określenie „stolica tego 
księstwa” dopiero w połą
czeniu z mapą Księstwa 
Grodkowskiego (Nyskie
go) nabiera znaczenia. Na 
weducie Schleuen ozna
czył liczbami znaczniejsze 
budowle miejskie, a więc 
kościoły, klasztory, szpita
le. Ich wykaz zamieścił po 
prawej stronie (wymienio
ne przy ilustracji).
Porównując ten widok z 
miedziorytem wykonanym 
w 1738 r. według rysunku 
Wernera widzimy, że 
Schleuen był jego wiernym 
naśladowcą. Różnica po
lega na tym, że na pier
wowzorze znalazły się 
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oznaczenia 18 znaczniej
szych obiektów, a więc o 
jeden więcej; tym dodat
kowym jest wieża ciśnień 
obok Mostu Ziębickiego.
Nie wiemy dokładnie, kie
dy zostało wydrukowane 
dzieło Schleuena. Bada
cze datują je na około 
1745 r. Oznacza to, że wi
dok Nysy nie odpowiadał 
już rzeczywistości, ponie
waż podczas wojny pru- 
sko-austriackiej (1741 r.) 
zniszczeniu uległy: Ogród 
Biskupi, klasztor francisz
kanów na Starym Mieście, 
Brama Krowia, a po woj
nie w 1742 r. Szpital Elek- 
torski. Z tych właśnie 
względów grafika Schleuena 
ma walory poznawcze je
dynie jako naśladownict
wo widoku w chwili two
rzenia już nieaktualnego. 
Pod względem wartości 
artystycznej praca Schle
uena nie ustępuje pier
wowzorowi.
Opisane losy zabytku 
ukazują, jak wiele trudu 
wymaga naukowe opra
cowanie zbiorów muzeal
nych. Osobom zwiedzają
cym muzea, czytającym 
opisy eksponatów w sa
lach wystawowych bądź w 
katalogach zbiorów i wy
staw wszystko wydaje się 
oczywiste. Czasami tylko 
zadziwi je znak zapytania. 
Niniejszy artykuł dowodzi, 
że poszczególne elementy 
opisu są bardzo często 
wynikiem żmudnych ba
dań archiwalnych i biblio
tecznych, poszukiwań po
dobnych zabytków w in
nych kolekcjach muzeal
nych w celu przeprowa
dzenia badań porówna
wczych, konsultacji u 
specjalistów, korespon
dencji, wyjazdów itd. Nie
kiedy, choć bardzo rzad
ko, pomocny okazuje się 
przypadek, jak było tym 
razem. Pomimo wszechs
tronnych badań nadal nie
jedna informacja opatrzo
na jest znakiem zapytania. 
Tak wiele tajemnic kryją w 
sobie pamiątki przeszłości.

Krzysztof Pawlik

Akcja cmentarze

Nieznana rzeźba
Na południowo-wschodnim 
krańcu województwa zamoj
skiego, niespełna 800 m od 
granicy Polski z Ukrainą, leży 
wśród falujących wyniosłości 
niewielka wieś Oserdów. 
Wieś w typie owalnicy, z 
działkami zagrodowymi usy
tuowanymi na niewielkich 1 
wyniesieniach, nad central
nie zlokalizowanym stawem i 
pastwiskiem, liczy zaledwie 
kilkanaście numerów. Domy 
śą drewniane, przedwojenne, 
ale wiele zarośniętych zdzi
czałymi drzewami siedlisk nie 
jest zagospodarowanych. 
Mieszkańcy Oserdowa prze
siedleni zostali tu po wojnie z 
okolic Lublina.
Jak podaje Słownik Geogra
ficzny Królestwa Polskiego, w 
1880 r. w Oserdowie miesz
kało 398 mieszkańców, w 
tym tylko 42 obrządku rzym
skokatolickiego, którzy nale
żeli do parafii w oddalonym o 
5 km Bełzie (obecnie za gra
nicą). Parafia greckokatolic
ka była na miejscu. We wsi 
znajdowały się: szkoła filial
na, gorzelnia, karczma oraz 
cerkiew drewniana Św. Je
rzego z 1625 r, która spło
nęła w 1950 r. Obok cerkwi 
był cmentarz, porośnięty dziś 
gęstymi zaroślami. Zachowa
ło się tu około 50 kamien
nych nagrobków sprzed 
1945 r. Są to przede wszyst
kim krzyże stojące na słu
pach i postumentach oraz 
umieszczane bezpośrednio 
w ziemi, którym za postument 
i tablicę inskrypcyjną służą 
rozszerzone dołem pionowe 
belki. Nagrobki mają charak
ter ludowy, co podkreślają 
prymitywne płaskorzeźby 
Chrystusa.
Na cmentarzu stał do nie
dawna nagrobek zaskakują
cy precyzją sztuki kamieniar
skiej, przedstawiający natu
ralnej wielkości rzeźbę dzie
wczyny w „fotograficznej” 
pozie, opartej łokciem zgiętej 
ręki o duży głaz. Dziewczyna 
ubrana była w ludowy, świą
teczny strój ukraiński: bluzkę 
ze spódnicą, serdak, prze
wiązana w pasie zapaską, z 
halką pod ubraniem. Odwzo
rowane zostały wszystkie de
tale stroju, np. geometryczny 
wzór na bluzce z ukośnie 
ustawionych, koncentrycz

nych kwadratów, haft geome- 
tryczno-roślinny i frędzle za
paski, cztery sznury korali, 
każdy innej długości, zawie
szone na szyi. W górnej 
części głazu znajduje się pła-. 
skorzeźba krzyża łacińskie

go, obok gwiazda rzucająca 
światło na postać dziewczy
ny, a poniżej inskrypcja w ję
zyku ukraińskim: „Olga Kra
wczuk zam. Gajoszko 28. III. 
1913 + 15.VI.1931". U stóp 
rzeźby dziewczyny leży bu
kiet polnych kwiatów, a cała 
figura stoi na prostokątnej 
podstawie. W prawym, gór
nym rogu podstawy można 

odczytać sygnaturę: „A. Za
górski Lwów”. Aleksander Za
górski (1871—1944) z żoną 
Klotyldą od początku XX w. 
prowadzili we Lwowie przy ul. 
Piekarskiej 89 pracownię 
kamieniarsko-rzeźbiarską. Je
go najbardziej znaczącym 
dziełem był pomnik chorąże
go ziemi witebskiej, Szymona 
Wizunasa, bohatera Powsta
nia Styczniowego, stojący na 
cmentarzu Łyczakowskim. 
Przedstawiona postać boha

tera na barykadzie, ze sztan
darem, również szczegółowo 
oddaje elementy stroju ludo
wego i ustawiona jest po
dobnie jak dziewczyna na 
nagrobku oserdowskim. Rzeź
biarz był także autorem po
mników nagrobnych litera
tów: Karola Brzozowskiego 
(1821—1904) i Mariana Ga- 
walewicza (1852—1910). Za
górskiemu przypisuje się też 
autorstwo łyczakowskich nagro
bków: Otylii de Habenwort 
Hirschberg (1829—1920), inż. 
Ignacego Garana (1871 —1926), 
Jana Kotuskiego (1873—1917) 
i innych.

1 Nagrobek po wycięciu zarośli
2. Fragment rzeźby

(zdjęcia: Jan B. Bulewicz)
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Rzeźba na cmentarzu w 
Oserdowie w niczym nie 
ustępuje pomnikom łycza
kowskim. Ufundował ją rozża
lony ojciec po stracie zmarłej 
w wyniku choroby płuc 18- 
-letniej córki, poświęcając na 
ten cel kilka mórg ziemi.
Nagrobek znany był służbom 
konserwatorskim od 30 lat. W 
1984 r. w ramach akcji ewi
dencyjnej wykonana została 
karta, w której umieszczono 
fotografię rzeźby A. Zagór
skiego jako nagrobka o war
tości zabytkowej, z informa
cją o dobrym stanie techni
cznym. Przez następne lata 
wielokrotnie cytowano wy
stępowanie nagrobka, pod
kreślając jego walory oraz 
niedostępność z racji lokali
zacji nekropolii. Inspekcja 
oserdowskiego cmentarza w 
maju 1993 r. wykazała zagro
żenie tego nagrobka — nie
znany sprawca zniszczył 
wtedy fragment inskrypcji, 
utrącił kwiatek z bukietu i kil
ka koralików oraz podjął pró
bę czyszczenia rzeźby dru
cianą szczotką, co w rezulta
cie doprowadzić mogło do 
uszkodzenia precyzyjnego 
ornamentu. Wojewódzki kon
serwator zabytków w Zamo
ściu podjął decyzję o za
bezpieczeniu rzeźby — za
braniu jej z miejsca położo

nego poza wszelkim nadzo
rem. Postanowiono prze
nieść ją na cmentarz przy
kościelny w pobliskim Mach- 
nówku. Czy jednak mieliśmy 
dó tego moralne prawo9 W 
tym wypadku zadecydowały 
względy nakładające na 
służbę ochrony zabytków 
obowiązek zabezpieczania 
dóbr kultury.
Rzeźba została zdemonto
wana, przeniesiona dźwigiem 
na wymoszczoną piaskiem 
przyczepę i... wszyscy o- 
detchnąli z ulgą. W miejscu, 
gdzie stał nagrobek, na mogi
le Olgi Krawczuk ustawiono 
metalowy krzyż z przepisaną 
z kamienia inskrypcją i in
formacją, dokąd przeniesio
no rzeźbę. Podobna tabliczka 
o pochodzeniu nagrobka 
umieszczona zostanie w jego 
nowym miejscu. Przenosze
nie rzeźby odbywało się pod 
nadzorem zamojskiego arty
sty rzeźbiarza Jana Bolesła
wa Bulewicza i pracowników 
Państwowej Służby Ochrony 
Zabytków w Zamościu, w 
asyście wielu mieszkańców 
Oserdowa, przy udziale wójta 
gminy Ulhówek Jana Tetery- 
cza. Teraz rzeźba zostanie 
poddana pracom konserwa
torskim.

Danuta Kawałko

Akcja cmentarze

Kaplica Braeunigów
„Warto jest widzieć Grobowiec 
z lanego żelaza w zeszłym ty
godniu na cmentarzu Ewange
lickim ukończony. Jest to pomnik 
śp. Brajnicha (sic!), obywatela 
warszawskiego, przez jego mał
żonkę wystawiony” — donosił 
„Kurier Warszawski” 22 czerwca 
1821 r. Grobowiec ów — to kap

lica rodziny Braeunigów, jeden z 
najciekawszych obiektów war
szawskiego cmentarza ewange
licko-augsburskiego. Położona w 
centrum cmentarza, ongiś biała i 
pozłacana, była kaplica najwy- 
stawniejszym pomnikiem tej nek
ropolii. Także obecnie budzi zain
teresowanie swą urodą, odmien

1

1 Ściana frontowa kaplicy
2. Wejście do kaplicy
(zdjęcia: 1 — Jerzy Szandomirski

2 — Andrzej Stasiak)

nością i kunsztem misternych 
odlewów żeliwnych.
Kaplica Braeunigów jest naj
wcześniejszym znanym z tere
nów Królestwa Polskiego na
grobkiem całkowicie żeliwnym i 
jednym z pierwszych pomników 
wzniesionych w formach neogo
tyckich. Mauzoleum składa się z 
dwu części: ażurowej otwartej 
kaplicy, ustawionej na wysokim 
kamiennym cokole, i znacznie 
niższego murowanego aneksu, 
tworzącego wejście do krypty. 
Neogotycka w zasadzie budow
la, w istocie stanowi dość szcze
gólne połączenie neogotyku, neoro- 
manizmu i klasycyzmu. Ostrołuk,
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maswerkowe rozety, pinakle, ża
bki i kwiatony — to elementy za
czerpnięte z repertuaru form go
tyckich, jednak sposób ich uży
cia świadczy o swoistym rozu
mieniu cech tego stylu. Smukłe 
ażurowe arkady ścian kaplicy 
osadzone są na masywnym co
kole i zwieńczone silnie horyzon
talnym, szerokim fryzem, nad 
którym umieszczono wydatny 
gzyms i ściankę attykową. Deli
katne narożne wieżyczki nie są w 
stanie nadać strzelistości budow
li, przytłoczonej nieproporcjonal
nie szerokimi arkadami ścian 
szczytowych. Aneks z wejściem 
do krypty zamknięto kolebką i 
uformowano na kształt romań
skiego portalu z potężnymi kwa
terowymi drzwiami. Główną 
ścianę wnętrza kaplicy opraco
wano z kolei w formie klasycy- 
stycznego ołtarza, którego fron
ton, ozdobiony wieńcem ze 
wstęgami, nieoczekiwanie zwień
czono neogotyckim kwiatono- 
wym krzyżem.
Najbardziej jednak zaskakują
cym pomysłem formalnym jest 
przeniesienie form średniowie
cznej architektury w tak obcy 
materiał, jak żeliwo. To szczegól
ne łączenie motywów i materia
łów pozwala umieścić kaplicę 
Braeunigów w nurcie wczesnego 
neogotyku, zwanego czasem go
tykiem sentymentalnym. Jego 
główną cechą było skrajne roz
dzielenie formy, funkcji i konstruk
cji budowli, podporządkowane 
jednemu celowi — wywołaniu 
stosownego nastroju.

Pierwowzorów dla form tej kapli
cy należy zapewne poszukiwać 
w kręgu architektury ogrodowej 
początku XIX w., która wcześnie 
wykształciła typ lekkiego ażuro
wego pawilonu, często właśnie w 
kształcie neogotyckiej kaplicy. 
Sposób rozwiązania frontowej 
elewacji kaplicy nawiązuje w za
stanawiający sposób do fasady 
Bramy Gotyckiej w parku w Lip
sku, ukończonej w 1800 r. Sam 
projekt grobowca prawdopodob
nie jednak zaczerpnięto z jedne
go z licznych ongiś wzorników i 
katalogów. Nie udało się ustalić 
miejsca wykonania żeliwnych 
odlewów kaplicy, wydaje się, że 
jest to raczej import gotowych 
wyrobów (np. z Niemiec) niż pro
dukt powstających dopiero od
lewni Królestwa Polskiego. 
Mauzoleum, ukończone latem 
1821 r„ ufundowała Klarysa Ka
rolina z Lutzów Braeunigowa dla 
swego zmarłego w 1818 r. męża, 
Karola Bogumiła — zamożnego i 
szanowanego właściciela składu 
win i artykułów delikatesowych. 
W swym testamencie przezna
czyła na bieżące naprawy gro
bowca trzy tysiące florenów, na
pominając: „Monument po wie
czne czasy ma być utrzymywany 
w porządku". Przeprowadzona dzie
sięć lat temu generalna konser
wacja kaplicy pozwala mieć 
nadzieję, że długo jeszcze będzie 
ona prawdziwą ozdobą cmenta
rza.

Anna 
Radżwicka-Milczewska

Drewniane kościoły
W numerze 6,1993, zamieściliśmy obszerne fragmenty 
apelu.krakowskich historyków sztuki o ratowanie drew
nianych kościołów. Była tam również informacja o utwo
rzeniu w krakowskim oddziale Stowarzyszenia History
ków Sztuki sekcji „Kościoły drewniane”. Pod tym właś
nie tytułem ukazują się (już kolejny numer 10) biuletyny 
przygotowywane przez przewodniczącego sekcji, zasłu
żonego inwentaryzatora zabytków i wybitnego znawcę 
budownictwa sakralnego Mariana Korneckiego. W skro
mnych, powielanych zeszycikach znajdujemy wiele 
bezcennych informacji o drewnianych kościołach 
(przede wszystkim z Małopolski) i ich wyposażeniu. 
Często niestety są to już tylko wspomnienia o świąty
niach, które uległy całkowitej zagładzie w wyniku poża
rów. W związku z tym zamieszczane rysunki, zdjęcia i opisy 
tych obiektów są jedynym śladem ich istnienia. Między 
innymi dlatego warto gromadzić te biuletyny, a także z 
powodu poruszania w nich spraw ogólnie mało znanych 
i trudno dostępnych. (as)

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. w I kwartale 1994 r. — 17 000 zł. Wpłata na 
minimum trzy numery dokonana do dnia 10 każdego 
miesiąca zapewnia rozpoczęcie dostawy pisma w na
stępnym miesiącu. Wpłat dokonujemy na konto Firmy 
AMOŚ, 01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, PKO VIII 
O/Warszawa, nr 1586-77578-136 (na załączonym na s. 
47 przekazie pocztowym prosimy podać, których nu
merów dotyczy wpłata). Dla prenumeratorów za
mawiających minimum 10 egz. — dodatkowo jeden 
egzemplarz bezpłatny. Prenumerata zagraniczna jest o 
100% droższa. Firma AMOS nie pobiera dodatkowej 
opłaty za dostawę. Wszelkie informacje można uzy
skać pod numerem telefonu: 39-17-52.

UWAGA: bieżące i archiwalne egzemplarze „Spotkań z 
Zabytkami” można nabywać w Wydawnictwach ODZ 
(00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 18, tel. 
27-00-38), w Firmie AMOS (01-506 Warszawa, ul. 
Szenwalda 1, tel. 39-17-52) oraz w księgarniach war
szawskich: „Artystycznej” (ul. Mazowiecka 11 a, I p.), 
„Naukowej im. Bolesława Prusa” (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7) i „Zamkowej” (ul. Świętojańska 2).

Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą muzea: 
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20
BRZEG: Piastów Śląskich, pi. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANOWIEC: Rolnictwa, ul. Pałacowa 5 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”,

ul. Kopernika 4 
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Księgarnia „Glob-Tour” ul. Buczka 32

Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NAGŁOWICE: Biblioteka, „Dworek Mikołaja Reja” 
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (oraz filie w 

Szczawnicy i Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czackiego 

3 oraz filia — Ignacego Krasickiego, Dubiec
ko—Zamek

PUŁAWY: Regionalne Oświaty, ul. Włostowicka 27 
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskiego 1 
SOBÓTKA: Ślężańskie, ul. Św. Jakuba 18 
STASZÓW: Ziemi Staszewskiej
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WAŁBRZYCH: Okręgowe, ul. 1-go Maja 9 
WARSZAWA: Gazowni Warszawskiej, ul. Kasprzaka 25

Narodowe, Al. Jerozolimskie 3 
Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
Techniki NOT, Pałac Kultury

WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20-go Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 

Sztuki Medalierskiej, ul. Kiełbaśnicza 5
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecia 24
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5
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Akcja dwory

Prywatne — też niszczeją
Coraz więcej zabytko
wych budowli przechodzi 
w prywatne ręce, naj
częściej jest to jedyny 
sposób na ich zachowa
nie i przywrócenie dawnej 
świetności. Jednak czy 
tylko o tym myślą, nowi 
właściciele?
Jednym z najciekaw
szych, jednocześnie jakby 
zapomnianym zabytkiem 
w województwie jelenio
górskim jest późnorene- 
sansowy dwór w Macie
jówce. Ta wzniesiona z 
kamienia i cegły budowla 
usytuowana jest na nie
wielkim wzgórzu w oto
czeniu malowniczego par
ku, z dala od centrum wsi. 
Dwór powstał w latach 
1627—1632 najprawdo
podobniej na miejscu 
starszego zameczku von 
Spillerów. Pożar w 1648 r. 
spowodował przebudowę 
dworu w formie obecnie 
oglądanej. Budynek wznie
siony na planie czworobo
ku składa się z trzech 

skrzydeł otaczających ma
ły arkadowy dziedziniec, 
który został zamknięty od

sklepione krzyżowo z bo
gato zdobionymi zworni
kami. Dwór jest wielokon

Widok dworu w Maciejowcu
(fot. Robert Primke)

południa murem kurtyno
wym z attyką. Arkadowe 
podcienia wykonano w la
tach 1650—1652, są one 

dygnacyjny, skrzydła za
chodnie i wschodnie dwu, 
a północne trzykondygna
cyjne. Wewnątrz wschod
niego skrzydła, do którego 
wejście ozdobiono cieka
wym portalem, znajdują 
się fragmenty drewniane
go, malowanego stropu. 
Na dziedziniec przez mur 

kurtynowy prowadzi bra
ma zwieńczona rzeźbio
nymi kartuszami herbo
wymi. Elewacje zewnętrz
ne głównej części dworu 
zdobi (częściowo zni
szczona) dekoracja sgraf- 
fitowa ze stylizowanym ry
sunkiem pawich piór.

Ostatnio dwór został za
kupiony przez warszaw
skiego biznesmena za 
niecałe... 200 milionów zł.

Koszty rewaloryzacji osza
cowano na 30 miliardów zł, 
podobno właściciel za
ciągnął nawet pożyczkę 
na ten cel, ale we dworze 
nie zrobiono dotąd dos
łownie nic i nadal niszcze
je. Najciekawsze jest to, 
że nowy posiadacz zabyt
ku chciał go ubezpieczyć 
na sumę... 15 miliardów zł!

Robert Primke

Pokwitowanie dla poczty 
zł ...............................................

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 
zł ...........................................

Pokwitowanie dla wpłacającego 
zł ...................................................

słownie słownie słownie

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwisko

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwisko 
kod poczt, 
adres

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwisko 
kod poczt, 
adres

kod poczt, 
adres

na rachunek na rachunek na rachunek

AMOS Warszawa
i ul. Szenwalda 1 

PKO VIII O/W-wa 
1586-77578-136

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

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

stempel stempel stempel

podpis przyjmującego podpis przyjmującego podpis przyjmującego
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Otrzymaliśmy list od prof. dr. hab. 
Tadeusza Polaka z Warszawy 
który cytujemy w catości: 
„Szanowny Panie Redaktorze! 
Zna Pan mój pozytywny pogląd 
na rolę „Spotkań z Zabytkami" w 
nieustannej walce o ochronę 
dóbr kultury w-Polsce. Pan oso
biście i Pana pismo jesteście w 
pierwszej linii tej walki. Mojego 
poglądu nie zmieni nawet fakt fa
talnego przeoczenia Redakcji, 
która w listopadowym numerze z 
1993 r. zamieścita na ostatniej 
stronie okładki reklamę drzwi i 
okien z PCV systemu Brugman- 
na. Wiem, że nieustanną troską 
Redakcji jest szukanie pieniędzy, 
aby pokryć koszt każdego nume
ru „Spotkań". Nasuwa się jednak 
pytanie, czy ceną takiego pozy
skiwania pieniędzy winno być 
obniżenie wartości history
cznych i technicznych w kon
serwowanych obiektach zabyt
kowych? Czy zabytkowy hotel 
„Bristol" nie wystarczy?! Nawia
sem mówiąc i życząc firmie 
Brijgmanna godziwych docho
dów, na Zachodzie wyroby z PCV 
są już wycofywane, bo podobno 
szkodzą zdrowiu’1. Odpowiedzieć 
można stówami Horacjusza, któ
ry ironizował: „O, cives, cives, 
quaerenda pecunia primum est; 
virtus post nummum!” — „O, 
obywatele, obywatele, przede 
wszystkim gońcie za pieniędzmi, 
a cnota potem!" Natomiast za 
treść reklam — co uwidocznione 
jest w redakcyjnej stopce — od
powiada zleceniodawca i za
strzeżenia co do wyrobów z PCV 
kierować należy do producenta.

Profesjonalna 
fotografia zabytków 

dzieł sztuki 
i wyrobów rzemiosła 

artystycznego

• Zdjęcia dokumenta
cyjne dla potrzeb muzeów, 
prywatnych zbieraczy, twór
ców oraz salonów sprzeda
ży antyków.
• Zdjęcia do wydaw

nictw (katalogów, kalenda
rzy, folderów informacyj
nych i prospektów rekla
mowych).
• Zdjęcia wystawowe: 

czarno-białe i w sepii do 
formatu 300 X 300 cm.

Proponujemy pełen zakres 
usług fotograficznych. Pra
ce wykonuję fotografowie 
muzealni z długoletnią 
praktykę w fotografowaniu 
dzieł sztuki. Na życzenie 
wysyłamy cennik usług. 
STUDIO AR (pracownia w 
Państwowym Muzeum Ar
cheologicznym) Warsza
wa, ul. Długa 52 (Arsenał), 
pok. 242 tel. 31-32-21 w. 
15, czynne pon.—pt. 
w godz. 9—15

WYKRYWACZE METALI POCZTĄ:
„Armand”, Ryszarda 44

05-800 Pruszków

Reklama rzetelna i tania
— tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod ad
resem redakcji (00—052 Warszawa, ul. Mazowiecka 
11) wraz z pisemnym zamówieniem. Po przyjęciu za
mówienia należy wpłacić odpowiednią sumę na konto: 
Firma AMOS, 01—506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, 
PKO VIII 0/Warszawa, nr 1586-77578-136. Ceny:

I. Ogłoszenia — reklamy
— cała kolumna wewnętrzna
— 1/2 kolumny wewnętrznej
— 1/4 kolumny wewnętrznej
— 1/8 kolumny wewnętrznej
— cała kolumna zewnętrzna 
(okładka s. IV)

— 10 000 000 zł
— 5 000 000 zł
— 2 500 000 zł
— 1 250 000 zł

— 12 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) reklamy
mieszczącej się w profilu pisma — 25 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej — zwyżka ce
ny o 50%

II. Ogłoszenia drobne
— 1 słowo
— 1 słowo w ramce

4000 zł
7000 zł

UWAGA: dla konserwatorów zabytków, muzeów i spo
łecznych opiekunów zabytków — 3000 zł, za jedno sło
wo i 4000 zł za jedno słowo w ramce.

III. Teksty reklamowe w formie artykułów informacyj- 
no-publicystycznych, wywiadów, reportaży — ceny od 
3 do 10 milionów zł (według uzgodnienia).
W ceny reklam i ogłoszeń wkalkulowane są prace re
dakcyjne, techniczne i graficzne oraz podatek VAT.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG!
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(fot. Wojciech Jankowski) 
Znany jest most Karola w Pradze. Łączy on Stare Miasto z dzielnicą Malostranską; jego 
budowę projektowaną przez słynnego architekta gotyku Piotra Parlera rozpoczęto w 1357 r., 
w XVIII w. most został ozdobiony trzydziestoma barokowymi figurami świętych. Niewielu z nas 
wie, że podobny most — choć w znacznie mniejszej skali — postawiony został w 1390 r. przez 
rzekę Młynówkę w Kłodzku. Jest to najbardziej malowniczy zakątek miasta, które od X w. wie
lokrotnie znajdowało się w rękach czeskich, a w okresie budowy mostu należało do piastow
skiego księcia wrocławskiego Henryka V. Warto wspomnieć, że w nieistniejącym już klasztorze 
kanoników regularnych w 1399 r. spisany został dla polskiej królowej Jadwigi tzw. Psałterz Flo
riański w językach łacińskim, polskim i niemieckim — jeden z najstarszych zabytków naszego 
piśmiennictwa. W XVIII w. gotycki most — podobnie jak praski — ozdobiony został barokowymi 
rzeźbami: Matki Boskiej Bolesnej, św. Jana Nepomucena, św. Wacława, Marii Magdaleny, św. 
Franciszka i grupą św. Trójcy. Najbardziej interesujące są przęsła z ciosowego piaskowca, re
montowane w XVII i XVIII w. oraz współcześnie. Kłodzki most należy do najstarszych zabytków 
drogownictwa w naszym kraju, (k)



Nie zawsze nasze zimy wyglądają tak, jak na 
zamieszczonych zdjęciach. Oto przełęcz Kuba- 
lonka (761 m n.p.m.) w Beskidzie Śląskim mię
dzy Wisłą i Istebną z drewnianym kościołem z 
1779 r. (1), drewniany kościół z 1794 r. w Babi
cach — wsi nad Sanem na Pogórzu Dynow- 
skim (2), zabudowa wsi Chochołów z XVIII— 
XIX w. nad Czarnym Dunajcem (3) i ledwo ry
sująca się w zimowym powietrzu ubiegłowie- 
czna zagroda we wsi Budy nad Biebrzą w woj. 
łomżyńskim (4). Natomiast w pełnym słońcu 
prezentujemy schronisko z lat pięćdziesiątych 
na Połoninie Wetlińskiej (1220 m n.p.m.) w Bie
szczadzkim Parku Narodowym, gdzie krzyżują 
się główne szlaki turystyczne w Zachodnich 
Bieszczadach (5).

(zdjęcia: 1,2,3 — Wiesław Zieliński, 
4,5 — Paweł Fabijański)


