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Od redakcji
Najnowsze badania potwierdziły słowa 
Jana Długosza o założeniu opactwa be
nedyktynów w Tyńcu przez Kazimierza 
Odnowiciela w 1044 r., czyli 950 lat temu 
(s. 7). W ten sposób po raz kolejny udo
wodniona została prawdomówność na
szego dziejopisa z XV w.! Opactwo zbu
dowane na skale wyniesionej ponad doli
ną Wisły przypomina takim położeniem 
zamki w Niedzicy i Czorsztynie wzno
szące się nad Dunajcem — za dwa lata 
będą one położone nad... jeziorem o tej 
samej nazwie. Spektakularne akcje pod 
nazwą „Tama tamie” oraz opinie na
ukowców dotyczące negatywnego wpły
wu sztucznego jeziora na klimat i wa
runki geologiczne — m.in. w stosunku do 
obu wzgórz zamkowych — przyszły zbyt 
późno, aby można było uratować 13 km 
doliny Dunajca; budowa zapory była 
wówczas zaawansowana w 80%. Od 
1992 r. zabezpieczane są ruiny zamku w 
Czorsztynie, już w tym roku częściowo 
udostępnione do zwiedzania. Choć obec
nie niektórzy naukowcy uspokajają od
nośnie do negatywnych skutków budowy 
zapory na Dunajcu, to jak by na to nie pa
trzeć pozostanie ona irytującym symbo
lem działalności człowieka przeciw na
turze i sobie, o czym niejednokrotnie pi
saliśmy w „Spotkaniach z Zabytkami”. 
O pracach prowadzonych na zamku w 
Czorsztynie poinformujemy Czytelni
ków w następnym numerze, teraz mo
żemy z radością skonstatować, że na 
szczęście trzydzieści lat temu nikomu 
nie przyszło do głowy spiętrzanie Wisły 
pod Tyńcem!
W tym numerze denerwuje także na
stępny „donos” — o kolejnym pożarze, 

tym razem w Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku (s. 29), natomiast 
pozytywnie powinny na nas wpłynąć 
zamglone kolory na niezwykle spokoj
nych twarzach osób portretowanych 
przez Olgę Boznańską (s. 2), widoki pu
stelni na Kalatówkach (s. 27) i rzymskie
go miasta w Hiszpanii (s. 43).

W następnych numerach m.in. kilka ar
tykułów związanych z osobą Józefa Pił
sudskiego, ankieta-konkurs z nagrodami 
dla Czytelników naszego pisma, artykuł 
o astroarcheologii i tajemniczych gro
bach koni, a także początek wieloodcin- 
kowego „serialu” o dawnych strojach.
O kalendarzu wydanym z okazji przy
szłorocznego setnego numeru naszego 
pisma (nr 6, 1995) pisaliśmy już w po
przednim numerze. Mamy nadzieję, że 
każdy prawdziwy Czytelnik „Spotkań z 
Zabytkami” i każdy prawdziwy miłośnik 
zabytków będą chcieli go nabyć. Oto 
wskazówka dla poszukujących kalenda
rza w księgarniach — na okładce znajdu
je się zdjęcie obrazu Leonarda da Vinci 
„Dama z łasiczką”, która, jak wiadomo, 
patronuje naszemu pismu od 1977 r. Nad 
zdjęciem znajduje się napis: STO NU
MERÓW CZASOPISMA O POLSKICH 
ZABYTKACH, a także tytuł pisma. Ka
lendarz nabyć można m.in. w Oficynie 
Wydawniczej AMOS (tel. 34-65-21) (cena 
hurtowa — 26 tys. zł). Przypominamy 
także, że stu pierwszych prenumerato
rów „Spotkań z Zabytkami” na 1995 r. 
(cena 1 egzemplarza — 20 tysięcy zł) 
otrzyma kalendarz bezpłatnie (przekaz 
pocztowy drukujemy na s. 47).
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Alina Małecka-Wiszniewska

Z
nali ją tu wszyscy — trochę dziwną, tro
chę ekstrawagancką panią z Krakowa 
malującą obrazy, najczęściej portrety. 
Drobna, zgrabna postać z małą główką, 
pięknie rzeźbionym profilem i zwiniętymi w węzeł 

włosami, była wyraziście widoczna na tle wnętrza 
swej pracowni, do której tylko nielicznym udało się 
dotrzeć. Olbrzymie pomieszczenie w siedmiopiętro- 
wej kamienicy, zdominowane przez niewiarygodny 
nieład, brudne pędzle, zasmarowane tektury i nie 
używany, stojący od lat w rogu fortepian, stanowiło 
gniazdo artystki, w którym mieszkały też dziesiątki 
białych myszy, tak przez nią uwielbianych.
Twórczość Olgi Boznańskiej, nie będącej typową 
przedstawicielką malarstwa Młodej Polski w takim 
znaczeniu, jakie nadaje się temu pojęciu mówiąc o 
sztuce Wyspiańskiego czy Malczewskiego, przecho
dziła wiele przeobrażeń. Pierwszym czynnikiem 
wpływającym na późniejsze malarstwo artystki była 
atmosfera rodzinnego Krakowa (lata 1865—1886). 
Szczególną rolę odegrał dom rodzinny, stosunek jej 
rodziców do edukacji, a także nauczyciele, których 
często wspominała, wymieniając wśród nich m.in. 
Józefa Siedleckiego i Hipolita Lipińskiego. Nie

Zamglone 
kolory 

Boznańskiej

Mieszkańcy paryskiego Montparnassu lat 
dwudziestych często spotykali w okolicy 

Boulevard Raspail dziwacznie ubraną 
kobietę w średnim wieku. Zawsze nosiła 

suknie sprzed trzydziestu lat, wcięty 
żakiecik, a na głowie miała staromodny 

kapelusz, z którego opadały postrzępione 
strusie pióra.
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1 Autoportret Olgi Boznańskiej z 1906 r.
2. Artystka w swojej paryskiej pracowni

ukrywała też wpływu Jana Matejki na życie artys
tyczne Krakowa, a więc i na swoją twórczość. Na
stępnym etapem, w którym widać już elementy doj
rzałości malarskiej, był okres monachijski (lata 
1886—1898). Artystka wyjechała na studia do Mo
nachium dobrze przygotowana, przede wszystkim 
dzięki wykładom Konrada Górskiego z historii sztu
ki. Zarówno tradycje Akademii Monachijskiej, jak i 
monachijski modernizm wywarły znaczny wpływ na 
jej malarstwo. Nie bez znaczenia były też kontakty z 
Samuelem Hirschenbergiem, Paulem Nauenem oraz 
studia malarskie pod kierunkiem Karola Kircher- 
dorfa i Wilhelma Diirra. Wielokrotnie podkreślała 
później, że to właśnie w Monachium nauczyła się ma
lować. Tu zetknęła się po raz pierwszy z malarstwem 
Jamesa Whistlera i naturalistów francuskich, wysta
wiających w tym czasie prace w Monachium. Jej ma
larstwo, będące początkowo bliskie sztuce Maneta i 
Jamesa Whistlera, charakteryzowało się nie tylko 
świetną konstrukcją, lecz także stanowiącym jego 
podstawę — kolorem. Typowe dla szkoły monachij

skiej brązy, zielenie i czernie ustąpiły miejsca bar
wom żywszym — powstały wówczas obrazy „Kwia
ciarki” i „Imieniny babuni”. Wystawy sztuki japoń
skiej, które pasjonowały Boznańską, znalazły odbicie 
w jej pracach z elementami japonizującymi. Wzbo
gaciła też swoją twórczość doświadczeniami pokrew
nych jej malarstwu zjawisk w sztuce. Szczególnie bli
skie było dla niej malarstwo hiszpańskie, zwłaszcza 
Diego Velazqueza oraz Wilhelma Leibla, cenionych 
przez nią ze względu na kolorystyczne wartości obra
zów.

Przebywając w Monachium Boznańska utrzymywała 
kontakty z polskim środowiskiem artystycznym, co 
jednak nie wpłynęło na jej twórczość.
Trzecim i ostatnim etapem drogi twórczej Olgi Bo
znańskiej był okres pobytu w Paryżu od 1898 r. do 
śmierci w 1940 r. W tym czasie powstało wiele wspa
niałych dzieł, w pełni dojrzałych, nie pozbawionych 
jednak wpływu malarstwa Eugene Carriere. Okres 
paryski i wykorzystanie pewnych środków techniki 
impresjonistycznej stworzyły jej własny styl świad
czący o wielkiej wrażliwości na kolor. Malarstwo to 
charakteryzuje się subtelnym walorem opartym na
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3. Żywe barwy obrazu „Imieniny babu
ni” namalowanego w Monachium w 
1889 r.
4. Jaśniejąca perłowoszarym światłem 
twarz Marii Konopnickiej na portrecie z 
1899 r.
5. Wyraźne zaakcentowanie osobo
wości obu modelek — Heleny i Władys
ławy Chmielarczyk na portrecie z 1906 r.
6. 7. Frontalność ujęcia, nastrojowość, 
ekspresyjny akcent barwny w portre
tach: Feliksa Jasieńskiego z 1907 r. (6) i 
Elzy z Sarow Krausowej z 1912 r. (7)
8. 9. Bogactwo barwnych plam na 
obrazach: „Anemony” z 1901 r. (8) i 
„Martwa natura z budzikiem” z 1905 r. 
O)
10. Wyrażona po malarsku poezja na 
obrazie „W oranżerii” z 1890 r.



mistrzowskim stopniowaniu odcieni i kolorów, łą
czonych w ściszone, jakby zamglone harmonijne ze
społy barwne o matowej fakturze, odznaczające się 
miękkością i intymnością. Drganie subtelnie kła
dzionych tonów i półtonów niemal odbiera material- 
ność postaciom i przedmiotom wtapiającym się na 
ogół w abstrakcyjne tło.

Główną domeną twórczości artystki był portret, w 
którym dużą rolę odgrywał walor i tonacje ciemniej
sze. W portrecie Boznańska wykazywała pokrewień
stwo zarówno z Manetem („Portret Paula Nauena”), 
jak i z Whistlerem („Dziewczynka z chryzantema
mi”). Osiągała najbardziej subtelne zestawienia ko
lorystyczne — od prawie monochromatycznych sza
rości obrazu „Pani w białym kapeluszu” do delikat
nych różów, zieleni i błękitów w obrazie „Portret pa
ni Horainowej”. Mimo szarości dzieł Boznańskiej 
widoczny jest w nich impresjonizm wyrażający się w 
sposobie dzielenia tonu i budowie plamy, w doprowa
dzaniu do wibracji najbardziej nawet stłumionego 
światła czy też w dematerializacji przedmiotów.

Boznańska żyła w cieniu wszelkich burz. Miała swój 
świat, dystansując się od skandali, umiejętnie dobie
rała znajomych. W Krakowie pisano, że jest niezro
zumiała i że bardzo dziwnie zestawia kolory. Dzięki 
portretom, zdobyła w Paryżu wiele nagród, przede 
wszystkim zaś pozytywne oceny krytyki za psycholo
giczną stronę malowanych postaci, o twarzach — jak 
mówiono — jaśniejących perłowoszarym światłem. 
W portretach tych silnie uwidocznia się m.in. emo
cjonalny stosunek do modela, przepojenie nastrojo- 
wością oraz wydobycie ekspresji przez kolor, linie, 
deformacje kształtu i fakturę traktowaną jako ele
ment dla uwypuklenia osobowości modela. Na uwa
gę zasługują też obrazy przedstawiające wnętrze jej 
pracowni, martwe natury, kwiaty i nieliczne pejzaże.

Istota malarstwa Boznańskiej daleka była od schema
tyzmu i doktrynerstwa. Może więc zaistnieć teoretycz
ny spór o to, czy malarstwo Olgi Boznańskiej wy
nikało z intuicji, czy też opierało się na świadomym 
realizowaniu określonej idei. Nie można malarce 
odmówić ani ogromnej intuicji połączonej z nie
zmierną wrażliwością, ani też świadomego działania. 
Tajemnica jej sztuki tkwi w tym, że artystka urze
czywistniała konsekwentnie własną wizję malarską, 
opartą na wyłącznym działaniu elementów barw

nych. Cechą niezmiernie istotną nie tylko w twór
czości artystki, ale także w całej przyrodzie i sztuce, 
jest „ruch wewnętrzny” wszystkich elementów, na
wet pozornie nieruchomych. Jej obrazy mają jakby 
„wewnętrzną energię”, żyją przez drżenie linii i bo
gactwo działających na siebie barwnych plam.
Olga Boznańska — to niepospolita malarka ludzkiego 
wnętrza, tego, co w nim najbardziej zwiewne i dziw
ne. Potrafiła utrwalić niepozorne gesty, które nie 
zwracają na siebie uwagi, a wnoszą świeżość wew
nętrznego życia. W jej obrazach panuje cisza rzeczy 
bardzo mądrych, głębokich i dostojnych.

W dziejach sztuki pojawiają się wielcy artyści, któ
rych twórczość spełnia różne zadania. Jedni swoim 
dziełem wpływają na przewartościowania postaw i na 
dalszy rozwój sztuki, inni zaś — nie mniej ważni — 
nie reprezentują pozornie nowych prądów, jednak 
dzięki powiązaniu z pokrewnymi zjawiskami artys
tycznymi wnoszą wkład własnej osobowości. Do nich 
należy Olga Boznańska, która zrealizowała w sposób 
bardzo osobisty jeden z głównych problemów malar
skich swej epoki i umiała do sztuki wnieść prawdę o 
człowieku. Te głębokie akcenty humanizmu stanowią 
na równi z elementami czysto malarskimi o nieprze
ciętnym znaczeniu twórczości Boznańskiej, nie tylko 
dla sztuki polskiej, ale także europejskiej.

Jedną z ostatnich wystaw poświęconych malarce zor
ganizowało w 1990 r. Towarzystwo Historyczno-Li
terackie oraz Muzeum im. Adama Mickiewicza w 
Paryżu. Bogaty katalog prac zawierał łącznie 123 po
zycje — rysunki, obrazy, fotografie i archiwalia. 
Zbiór ten ukazał z całą wyrazistością szczególnie do
strzegalną cechę epoki, która udzieliła się Boznań
skiej — artystyczny egocentryzm widoczny w jej au
toportretach malowanych w różnych okresach życia. 
Artystyczny arystokratyzm Boznańskiej widać w lek
kiej zasłonie szarawych kolorów oddzielającej patrzą
cych. W malarstwie artystki potwierdza się droga 
ewolucji od naturalizmu psychologicznego ku 
ekspresjonistycznemu nadawaniu obiektom piętna 
własnego przeżywania świata, a formalnie ku rozbi
ciu konturu bryły i powierzchni na rzecz wielozna
cznej, subtelnie zróżnicowanej barwnej materii.

Alina Małecka-Wiszniewska

Autorka serdecznie dziękuje p. E. Bobrowskiej-Jakubowskiej za udo
stępnienie fotografii znajdujących się w zbiorach Instytutu Historyczno- 
Literackiego w Paryżu.
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Bogusława Kwiatkowska-Baster 
Zdzisław Krzysztof Baster

Tyniec

Rozpoczęte przez benedyktynów obchody 
950-lecia klasztoru tynieckiego 

nieodparcie cofają naszą myśl w głąb 
średniowiecza, do początku XI w. Wtedy to 
król — zgodnie z hipotezą zyskującą coraz 
większe uznanie — Kazimierz Odnowiciel 

zadecydował o budowie w Tyńcu klasztoru 
dla przybyłych do Polski benedyktynów. 

Pozostawiając historykom nadal do końca 
nie rozwikłane tajemnice czasu fundacji, 
architektów najbardziej fascynuje osoba 

średniowiecznego muratora, który 
realizować miał królewski zamiar. 

Intrygujące staje się pytanie: co było 
podstawą przyjętej przez niego koncepcji 
rozwiązania przestrzennego, jaką w swej 

wyobraźni stworzył wizję, którą następne 
stulecia miały przekształcać zgodnie 
z kolejnymi stylami w architekturze 

i sztuce?

A
nonimowy murator w podejmowanych 
decyzjach dotyczących przyszłego zało
żenia klasztornego oparł się na dwóch 
kanonach. Pierwszy — to Reguła św. 
Benedykta kodyfikująca podstawy funkcjonowania 

zgromadzenia. Nakazywała ona zakonnikom odda
wać się modlitwie i pracy w „zamknięciu — claus- 
trum”, pozostając na uboczu świata świeckiego. 
Drugim kanonem był ówczesny wzorzec rozplano
wania i funkcji klasztoru — plan z Sankt Gallen w 
Szwajcarii (IX w.). Przyjęty dla klasztorów benedyk
tyńskich, na swój sposób determinował on architek
toniczną formę przyszłych zabudowań, od klasztor
nego kościoła, przez siedzibę zakonników skupioną 
wokół wirydarza, aż po budynki gospodarcze, ogrody 
i sady. Wszystko razem wpisane miało zostać w wy
brany przez króla Tyniec. A już samo miejsce było 
wyjątkowe.
Z dokumentu nazywanego przywilejem legata Idzie
go z 1124 r. wiemy, że Tyniec w tym czasie był cen
trum rozległych włości, podzielonych na osady słu
żebne. Był też, obok Krakowa, jednym z dwóch 
„pomostów jurajskich” — naturalnych przepraw przez 
Wisłę. Rangę przeprawy potwierdza wymienianie jej 
w ówczesnych dokumentach wraz z dwiema nabrze- 
żnymi karczmami. Tędy wiodła droga z północy na 
południe, ku żupom solnym — w czym Franciszek 
Bujak upatrywał gospodarczy prymat przedbenedyk- 
tyńskiej osady. Znaczenie Tyńca wzbogacają przetr
wałe legendy, mówiące o potężnych Toporczykach tu 
władających, o grodzie czy nawet grodach tu skupio
nych; a i sama nazwa „tyn — tyniec” zawsze wyraża
ła prastare umocnienia.
W świetle przytoczonych faktów logika nakazywała 
wybrać pod budowę klasztoru skaliste wzgórze tuż 
nad przeprawą przez Wisłę. Skromność powierzch
niowa plateau wzgórza determinowała przyjęte roz
wiązanie. W północnej części wzgórza usytuowano 
orientowany kościół, przy jego południowej ścianie, 
zgodnie z założeniami planu z Sankt Gallen, cztery 
ramiona krużganka otoczyły kwadratowy wirydarz. 
Wokół krużganka znalazły miejsce między innymi: 
od zachodu — furta, we wschodnim przęśle — 
skarbczyk i kapitularz, w południowym ponad kuch
nią i refektarzem (jadalnią) — dormitorium, czyli sy
pialnie zakonników. Zarysowane zostały tym samym 
— nie zmienione do dziś — zręby klasztoru-opactwa, 
rozpoczynającego swą „drogę”.
„Droga” ta wiodła przez epokę gotyku, gdy pierwot
ne skromne założenie uzyskało godną oprawę, obej
mującą rozbudowę kościoła i przebudowę krużganka, 
które Jan Długosz określił „pięknym klejnotem Oj
czyzny”. Kolejnym etapem był Złoty Wiek renesan
su, gdy opatów zaliczano do przyjaciół bądź sojusz
ników królów. Otaczała ich sława mecenasów nauki i
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1. Widok opactwa od strony północnej z są
siedniego wzgórza Winnica
2. Studnia z XVII w. na dziedzińcu klasztor
nym
3. Fragment wirydarza
4. Gotycki portal kamienny odkryty w kruż
ganku; figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
pochodzi z XVII w.
5. Arkada łącząca krużganek z widocznym 
w głębi kapitularzem
6. Zachodnia elewacja kościoła klasztorne
go

(zdjęcia: Bogusława Baster)

sztuki, a Tyniec łączyły przyjazne stosunki z Uni
wersytetem Jagiellońskim. Ogólny dobrobyt od
zwierciedlał się w działalności budowlanej; opat 
Stanisław Łubieński (1618—1627) przebudował koś
ciół, powiększono zabudowę wzgórza przez dosta
wienie kolejnych budynków, wieś zyskała pierścień 
gospodarstw: folwark, browar, winnice, nieco póź
niej wytyczono stawy rybne. Opactwo zbliżało się 
do apogeum świetności.
Jak dla całej Polski, zapaścią na tej „drodze” stały się 
wojny szwedzkie. Odbudowa przypadła już na okres 
baroku, gdy na zlecenie opata Stanisława Bartoszew
skiego (1743—1762) Franciszek Placidi i Andrzej 
Radwański nadali kościołowi nową, zachowaną do 
dziś formę. Kilkadziesiąt lat później walki patrioty
cznego zrywu konfederacji barskiej obróciły więk
szość zabudowań wsi i opactwa w ruinę; Tyniec zos

tał włączony do Austrii. Jeszcze raz pod rządami opa
ta Floriana Amanda Janowskiego (1762—1788) 
wydźwignął się z nieuchronnie zbliżającego się 
upadku. Przypieczętowała go jednak decyzja cesarza 
Franciszka Iz 1816 r. o kasacji klasztoru.
Budynki, choć potężne i budzące podziw, zamieniały 
się w ruinę. Wydawało się, że po kasacji klasztoru 
Tyniec nie podźwignie się więcej. Stefan Żeromski 
pisał: „... gruzy Tyńca zadumane, prastare, a na stok
roć starszych wzniesione popiołach, dla dzisiejszych lu
dzi niepojęte gruzy, co się stały tak niezłomnymi, iż 
czas, nędza i zapomnienie już ich bardziej zniweczyć 
nie mogą”.

A jednak wróciło życie w dawne mury klasztorne. 
Wraz ze sprowadzeniem benedyktynów w 1939 r., 
mimo tak niekorzystnego w dziejach Polski okresu, 
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rozpoczęła się kolejna odbudowa. I kolejny raz myśl 
budowniczego z XI w. była kanwą, przebijającą się w 
całym procesie podjętej odnowy. Historia zabudo
wań opactwa, oparta wciąż na stałym fundamencie 
pierwotnej myśli architektonicznej, wzbogacana jest 
z roku na rok nowym rozdziałem.
Dzisiejszy Tyniec budzi podziw swym nowym wyg
lądem i rozwiewa niepewność twórcy jego monogra
fii z początku wieku — Stanisława Tomkowicza: „... 
bodaj czy te rudery dałyby się odrestaurować i miesz
kalnymi uczynić”. Gdy przyjrzymy się założeniu, bez 
trudu odczytamy ten sam układ kompozycyjny, lecz 
poszczególne części budowli zmieniły znacznie swój 
wygląd. Nie dziwi to zważywszy na fakt, iż minęło 
ponad dziewięć stuleci od chwili położenia pierwsze
go kamienia pod budowę. Odrestaurowany kościół 
zaprasza do wnętrza, w którym oprócz widocznych w 
prezbiterium maswerkowych okien gotyckich odnaj
dujemy ślady przebudowy manierystycznej; dominu
je jednak barok, manifestując się charakterystyczny
mi formami czarnych, marmurowych ołtarzy, roz
świetlonych złoconymi ozdobami, brzuchatymi tral- 
kami półkolistych balustrad. Gdy tę przestrzeń wy
pełni spokojne, męskie brzmienie chóralnej modlit
wy zakonnej lub potężne tony wspaniałych organów 
— wiemy na pewno, że Tyniec znów żyje pełnią swe
go powołania.
Wejście do krużganka wraca naszą myśl do czasów 
najdawniejszych — wyeksponowane tu wątki ścian 
romańskich najstarszego kościoła wtapiają się w póź
niejszą tkankę. Relikty zamkniętej od wschodu pół
kolistymi absydami trójnawowej katedry romańskiej 
przetrwały pod posadzką obecnego kościoła. Tam też 
odnaleziono groby pierwszych opatów; z grobów 
tych wydobyto m.in. sławny złoty kielich i patenę z 
XI w. oraz pastorał, podkreślający rangę przełożo
nych opactwa.
Uwagę obchodzących krużganek przykuwają krzyżo- 
wo-żebrowe gotyckie sklepienia, częściowo pokryte 
manierystyczną polichromią. Respektując zamysł 
pierwszego budowniczego i wykorzystując wytyczony 
przez niego zarys, w późnym średniowieczu nadano 
krużgankowi nową formę poprzez zwieńczenie ka
miennym sklepieniem, opartym od strony refektarza 
na ścianach z przyporami. Uwagę zwraca także poka
źnych rozmiarów ostrohikowa arkada, wprowadzają
ca nas do pokrytego polichromią kapitularza. To do 
niedawna zamurowane przejście stanowi ciekawą 
koncepcję połączenia zasadniczej przestrzeni kruż
ganka z sąsiednim pomieszczeniem. Z bielą ścian, 
tudzież wypolerowaną upływem czasu powierzchnią 
posadzki kontrastują odmienne stylowo osiemnasto
wieczne czarne, marmurowe płyty z napisami, 
świadkowie upływu czasu i nawarstwiania się zda
rzeń w tej jednej z najstarszych części opactwa.

Widok z dziedzińca głównego wskazuje, że w są
siedztwie pierwotnego, zasadniczego kompleksu 
klasztoru w dobie największej świetności opactwa 
wyrosły zabudowania wykraczające poza pierwotną 
koncepcję architektoniczną. Przy krużganku wznie
siony został czworobok zabudowy, skupiony wokół 
drugiego wewnętrznego dziedzińca. Dalej, ku Wiśle, 
powstało południowe skrzydło. Jako jedyne przypo
mina o zniszczeniach i upadkach klasztoru, nadal 
bowiem pozostaje w ruinie. Z trudem uzmysłowić 
sobie można, że mieściło w swoim czasie studium ty
nieckie oraz jedną z najpiękniejszych sal klasztoru — 
znakomicie wyposażoną bibliotekę tyniecką, której 
zbiory rozsiane są obecnie po całej Polsce. Sala ta, o 
sklepieniu wspartym na kilkunastu masywnych fila
rach, wzbogacona kolekcją portretów kolejnych Opa
tów, była prawdziwym powodem dumy zgromadze
nia. Na koniec, jeżeli do stworzonego w wyobraźni 
obrazu opactwa dodamy od strony Wisły zburzone 
przez wojska gen. Suworowa budynki „Wodnicy” i 
„Starostwa” z audiencyjnym tarasem, powstanie ca
łość zaiste imponująca.
Od północy dziedziniec klasztorny zamyka budynek 
tzw. Opatówki. To budynek o złożonej historii. Jego 
początki sięgają czasów, gdy nie modlitwa i praca 
wyznaczały kolejne godziny w murach klasztornych, 
lecz zmagania bitewne i walka o przetrwanie. Śred
niowieczny zamek, pozostałość inkastelacji, później 
w dobie opatów „quinque civitatum et centum villarum 
dominus” — „panów pięciu miast i stu wsi” przemie
niony został na rezydencję zwierzchników zgroma
dzenia i ich dworu.
Pozostałości średniowiecznych strzelnic i blanków, 
jak również bastejowe i bastionowe umocnienia zie
mne z czasów konfederackich wykraczają poza pier
wotny zamysł pierwszego budowniczego. Role stra
żnicy na granicy księstwa opolskiego, kontrgrodu w 
walkach Konrada Mazowieckiego o dzielnicę kra
kowską, w planach biskupa Jana Muskaty zaplecza 
czeskiej wyprawy na Kraków czy fortecy konfedera
tów barskich, na trwałe wpisały Tyniec do historii 
Małopolski, choć stały one w skrajnej sprzeczności z 
jego monastycznym przeznaczeniem.

Gdy wychodząc z klasztoru kroki nasze skierujemy 
ku Wiśle, koło historii zamknie się. Staniemy, jak 
niegdyś średniowieczny budowniczy-murator, u pro
gu przeprawy przez rzekę, z tym że za naszymi ple
cami pozostanie nie zrodzony w wyobraźni zamysł, 
ale przez prawie 1000 lat nawarstwiające się mate
rialne odzwierciedlenie mariażu kultury benedyktyń
skiej i myśli architektonicznej.

Bogusława Kwiatkowska-Baster 
Zdzisław Krzysztof Baster
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Bogna Galantowicz

Nasze ulice

Awans 
ulicy

Stare Miasto we Wrocławiu, podobnie jak 
i inne gwałtownie rozwijające się ośrodki 

miejskie, zostało otoczone stopniowo 
powstającymi kwartałami mieszkalnymi 

i dzielnicami, z których najbliżej położone 
stanowią obecnie część rozległego 

śródmieścia. Jedną z głównych ulic tej 
strefy, pełniącą funkcję obwodnicy, jest 

ul. Piłsudskiego (poprzednio 
Świerczewskiego). Przed wojną, ze 

względu na swą genezę, nosiła nazwę 
Gartenstrasse, czyli Ogrodowa. 

Uformowała się na terenie rolniczego 
przedmieścia, wyróżniającą rangę zyskała 

w ciągu dwóch stuleci (XVIII i XIX w.) 
przemian. Można je prześledzić dzięki 

planom i widokom Wrocławia oraz niemal 
kompletnie zachowanym projektom 
architektonicznym, a także licznym 

dawnym opisom i przewodnikom.

południowo-zachodniej stro-
M W ny, za fortyfikacjami miej-

B B skimi Wrocławia już od 
średniowiecza istniało rolni

cze Przedmieście Świdnickie. Wraz z Oławskim i 
Mikołajskim tworzyło pasmo pól i ogrodów, dostar
czających miastu żywności. Nowożytne umocnienia 
z XVI—XVII w. zostały poprzedzone nie zabudo
wanym przedpolem ogniowym — jego granica stała 
się linią przebiegu późniejszej ulicy. Po jej połud
niowej stronie wznoszono parterowe lub najwyżej 
piętrowe domy, przypuszczalnie w większości o 
konstrukcji szachulcowej, stojące na froncie działki. 
Za nimi rozciągały się uprawy z chaotycznie rozmie
szczonymi budynkami gospodarczymi. Pośród gos
podarstw, w sąsiedztwie Drogi Świdnickiej co naj
mniej od połowy XVIII w. pojawiały się geometry
cznie zaprojektowane ogrody z pawilonami i altana
mi, wykorzystywane jako miejsca wypoczynku i roz
rywki. W nich, jak to poświadczają przekazy, spoty
kało się bogate towarzystwo miasta. Szczególnie 
sławne stały się ogrody Weissa i Liebicha, znane 
zwłaszcza jako zalążki późniejszych teatrów. Trakt 
biegnący wzdłuż zabudowań, stanowiący jedyny do
jazd z miasta, podobnie jak i jego przecznice, pozo
stawał błotnistą wiejską drogą, urozmaiconą jedynie 
rzędami drzew.
Pewną zmianę przyniosło zburzenie fortyfikacji 
miejskich podczas wojen napoleońskich (1807—1813). 
Wkrótce na Trakcie Świdnickim wytyczono plac 
(obecnie pl. Tadeusza Kościuszki) wokół nagrobka 
generała Tauentziena. Równocześnie z zabudową 
przyległych do niego terenów postępowało zagospo
darowanie dawnego przedpola ogniowego, w tym i 
północnej strony ul. Ogrodowej, noszącej tę nazwę 
od 1823 r. Jej mieszkańcami pozostawali nadal nie
mal wyłącznie rolnicy i ogrodnicy, wśród nich zna
leźli się wyspecjalizowani w uprawie ozdobnych i eg
zotycznych roślin (tzw. Kunstgartners). Ulica za
chowała swój wiejski wygląd: parterowe, kilkuizbowe 
chałupy grupowały się w jej zachodniej części, bliżej 
Drogi Świdnickiej przeważały budynki piętrowe, 
złożone z kilku jednorodzinnych segmentów łączo
nych sieniami, będące prototypem domów lokator
skich. Poszczególne parcele przedzielały przejazdy i 
opłotki.
Kolejnym zwrotem w dziejach Przedmieścia Świd
nickiego było przeprowadzenie linii kolejowych, do
chodzących do miasta na skraju tego przedmieścia. 
Wzniesiono dworce: Górnośląski (1842), Świebodzki 
(1846), Marchijski (1856), które wkrótce zostały po
łączone torami równoległymi do ul. Ogrodowej. Ko
lej stanowiła swoistą atrakcję przyciągającą nowych 
mieszkańców. Intensywną jednak rozbudowę ulicy w 
połowie XIX w. należy przypisać przede wszystkim 
rozwojowi miasta poza granicami zlikwidowanych 
umocnień. Przedmieście Świdnickie uznawane było
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1. Przebieg ul. Piłsudskiego: 1 — dworzec główny, 2 — teatr „Polski", 
3 — hotel „Piast”, 4 — hotel „Grand"

2. Stopniowa zabudowa fragmentu południowej pierzei od pl. Legio
nów w latach 1840—1945 (oprać. B. Galantowicz i D. Turowski)

3. Dawny dworzec Kolei Górnośląskich z 1846 r., przebudowywany od 
końca XIX w., obecnie wrocławski Dworzec Główny

4. Dawny gmach Sejmu Prowincjonalnego z lat dziewięćdziesiątych 
XIX w., obecnie siedziba NOT
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5. Hotele „Grand" i „Piast" zbudowane w latach dziewięćdziesiątych 
XIX w. — razem z widocznymi w głębi kamienicami z tego okresu byt 
to reprezentacyjny odcinek ulicy

6. Zachowany odcinek pierzei północnej przy skrzyżowaniu z ul. Za
polskiej; budynek narożny przebudowany w stylistyce modernisty
cznej na początku XX w„ w głębi już przekształcone budynki z końca 
XIX w.

7. Narożnik z ul. Zapolskiej — budynek z początku XX w.
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za najzdrowsze i najładniejsze, coraz liczniej napły
wali tu bogaci mieszczanie, budując początkowo pa
łacyki i wille, służące jako podmiejskie siedziby. Były 
to niewielkie, piętrowe budynki o eleganckiej, klasy- 
cystycznej architekturze lub w stającym się wówczas 
modnym Rundbogenstille. Wznoszono je w staran
nie zaprojektowanych ogrodach zarówno w stylu 
francuskim, jak i angielskim. Już wkrótce jednak 
wśród nowo powstających domów zaczęły przeważać 
kamienice (najwcześniejsze pochodziły z lat czter
dziestych), zazwyczaj czterokondygnacyjne, kryte 
pulpitowymi dachami, o podobnych dwutraktowych 
układach wnętrz, różniących się rozwiązaniami kla
tek schodowych, często bardzo reprezentacyjnych. 
Równocześnie z rozwojem zabudowy musiały też zajść 
zmiany w wyglądzie samej ulicy. Została wybru
kowana i oświetlona gazowymi latarniami. Mimo że

8. Ten budynek z początku XX w. 
wchodził w skład zespołu hali tar
gowej (rozebrana po wojnie)

9. Okazała kamienica secesyjna 
przy budynku NOT

10. Neorenesansowe kamienice 
pierzei południowej w pobliżu 
dworca

(zdjęcia: Krzysztof Nowak)



w zachodniej części zachował się nadal w większości 
rolniczy charakter, rejon Ogrodowej łączył się stop
niowo z miastem. Świadczyło o tym coraz intensyw
niejsze zagospodarowywanie parceli, na których wy
rosło sporo warsztatów, a także kilka drobnych fa
bryk; jedną z działek zajął szpital dziecięcy. Rozkwit 
przeżywały ogrody otwarte. Już wcześniej założono 
przy ulicy kilka kręgielni, a w niektórych altanach- 
-oranżeriach przyjmowano gości. Dopiero jednak od 
połowy XIX w. wspomniane ogrody Weissa i Liebi- 
cha zyskały sławę w całym mieście. Rozbudowywane 
etapami letnie sale koncertowe zmieniły się z czasem 
w budynki murowane, w których starano się dostar
czać gościom rozmaitych atrakcji. Wszystkie te 
zmiany uczyniły z Ogrodowej ulicę pełniącą funkcję 
eleganckiego przedmieścia.
Najgwałtowniejszy jej rozwój nastąpił w ostatnim

czterdziestoleciu XIX w., gdy ulica została zintegro
wana z tkanką miejską Wrocławia. Miasto nie tylko 
wchłonęło ten obszar, ale przekroczyło linię kolei 
rozbudowując się na południe. Dzięki wytyczeniu 
nowych przecznic ul. Ogrodowa została włączona w 
wielkomiejską sieć komunikacyjną, w której jednym 
z ważniejszych węzłów był pl. Legionów na jej za
chodnim krańcu i rejon Głównego Dworca Kolejo
wego na wschodnim. Na awans ulicy wpłynęło wzbo
gacenie się niemieckiej burżuazji, zwłaszcza po 
wojnie prusko-francuskiej, chętnie inwestującej w 
tym okresie w nieruchomości. Wznoszono zarówno 
pojedyncze kamienice, jak i ich zespoły. Duży blok 
zabudowy należący w większości do spółki akcyjnej 
mógł powstać w zachodniej części ulicy po likwidacji 
stajni i ujeżdżalni kirasjerów. Typowym rozwiąza
niem architektonicznym stało się wówczas połączenie 
frontowego budynku z bocznymi oficynami, a nawet 
ich zamknięcie wokół ciasnego podwórka-studni. 
Nowe kamienice otrzymywały bogato dekorowane 
neorenesansowe fasady, także wiele już istniejących 
przekształcano w tym stylu. Wynikiem tego było 
ujednolicenie prospektu ulicy, która miała już 
zwarte, w pełni zabudowane pierzeje. Ich partery za
jęły sklepy, zaś wielkie sale koncertowe zaczęły funk
cjonować jako teatry muzyczne. W sąsiedztwie 
dworca powstały liczne hotele, a także gmach o 
szczególnym znaczeniu — nowa siedziba Sejmu 
Pro wincj onalnego.
W pierwszych latach XX w. ulica nabierała coraz 
większego znaczenia. Wraz z napływem kapitału na
stępował proces wypierania mieszkalnictwa przez 
biura, filie banków, urzędy czy przedstawicielstwa 
różnych firm, czasem o znaczeniu międzynarodo
wym. Szczególnie rozwijał się handel, nieustannym 
modernizacjom poddawano sklepy, a na jednej z parce
li wzniesiono halę targową, bliźniaczą istniejącej do 
dziś hali przy pl. Nankiera. Istotną rolę odgrywała ul. 
Ogrodowa w życiu kulturalnym Wrocławia dzięki 
trzem teatrom, sali kinowej, fotoplastikonowi i szkole 
nauki jazdy rowerowej. Największa z inwestycji wią
zała się właśnie z założeniem trzeciego teatru (które
go gmach nieszczęśliwie uległ pożarowi w 1993 r.). Do 
usytuowanego w głębi działki budynku doprowadzo
no reprezentacyjną uliczkę, której wjazd flankują 
okazałe, secesyjne kamienice. W okresie międzywo
jennym ulica miała już ustaloną rangę wielkomiejską. 
Działania wojenne wiosną 1945 r. przyniosły wielkie 
zniszczenia w zabudowie ul. Ogrodowej. Szczęśliwie 
zachowały się najbardziej reprezentacyjne budowle, 
jednak wśród kamienic nastąpiły ogromne spusto
szenia. Uzupełniono je w większości blokami, co w 
zasadniczy sposób zmieniło charakter ulicy, która 
utraciła wiele z nastroju eleganckiego wnętrza miej
skiego. Być może przyszłe prace będą mogły go 
przywrócić.

Bogna Galantowicz
Artykuł został opracowany na podstawie referatu B. Galantowicz i D. Turowskie
go, Rozwój architektoniczno-przestrzenny Gartenstrasse (nr 1—56), wygłoszonego na 
sesji „Dom wrocławski”, zorganizowanej przez Instytut Historii Architektury, 
Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej w dniach 12—14 grudnia 1993 r. (pub
likacja w druku).
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Mirosław Barwik

Zagadki 
papirusów

Zbiory papirusów egipskich 
przechowywane w Muzeum Narodowym 

w Warszawie i Muzeum Czartoryskich 
w Krakowie wraz z pojedynczymi 
egzemplarzami znajdującymi się 

w Bibliotece Jagiellońskiej i Muzeum 
Narodowym w Krakowie, jakkolwiek nie 

dorównują wielkim światowym kolekcjom 
pod względem ilościowym, dają 

interesujący wgląd w staroegipską myśl 
religijną. Zwraca uwagę przede wszystkim 

zróżnicowany charakter zapisanych na 
tych papirusach kompozycji. Obok kilku 
egzemplarzy „Księgi Umarłych”, wśród 

których wyróżniają się wersje ozdobione 
starannie wykonanymi barwnymi 

winietami, odnajdujemy tutaj tzw. papirus 
mitologiczny z interesującymi pod 

względem ikonograficznym scenami 
figuralnymi.

S
zczególnie oryginalny charakter ma pa
pirus kultu pośmiertnego stanowiący 
kompilację rozmaitych tekstów z okre
su późnego, hymn do bóstwa słone
cznego mający pierwotnie charakter liturgiczny (w 

późniejszym okresie włączony jednak do Księgi 
Umarłych} oraz nie znany z innych źródeł oryginalny 
tekst o bogatym podłożu mitologicznym i rytualnym, 
związany wyraźnie z kultem grobowym. Na tle papi
rusów o treści religijnej osobny przykład stanowi pa
pirus znajdujący się w Muzeum Narodowym w War
szawie, z aktem dzierżawy spisanym w 51 roku pa
nowania Ptolemeusza VIII Euergetesa II (119 r. 
przed Chr.).
Interesujące jest, że papirusy te pochodzą z różnych 
okresów historii Egiptu, przez co stanowią doskonałą 
ilustrację ewolucji wyobrażeń religijnych Egipcjan od 
XVIII dynastii (1567—1320 przed Chr.) do czasów, 
gdy nad Nilem panowali rzymscy cesarze. W tak 
długim okresie zmianie ulegała nie tylko treść, ale i 
zewnętrzna forma tych dokumentów, nic więc dziw
nego, że do ich zapisania użyto aż trzech rodzajów 
pisma. W kilku wypadkach wykorzystano do tego ce
lu tzw. kursywę hieroglificzną, będącą specjalnym 
rodzajem pisma, stosowanym wyłącznie do kopiowa
nia tekstów o charakterze religijnym. Niektóre frag
menty tekstów, np. początkowe partie papirusu bądź 
legendy towarzyszące winietom, spisano hieroglifami 
w uproszczonej, linearnej wersji. Teksty najpóźniej
sze zaś, zgodnie z panującymi wówczas tendencjami, 
przekazane zostały w piśmie hieratycznym (chodzi tu 
o tzw. pismo kapłańskie). Jedynie w wypadku wspo
mnianego dokumentu gospodarczego użyto pisma 
demotycznego, stanowiącego pismo codziennego 
użytku w schyłkowym okresie cywilizacji egipskiej. 
Niewiele niestety wiadomo na temat pochodzenia 
tych papirusów i tylko w niektórych wypadkach 
udało się to ustalić na podstawie informacji zawar
tych w samych tekstach. Sytuacja taka jest charaktery
styczna dla większości kolekcji zgromadzonych 
jeszcze w XIX w., kiedy bądź nie przykładano więk
szej wagi do odnotowywania tego rodzaju informacji, 
bądź też — co zdarzało się może częściej — uzyska
nie ich było wręcz niemożliwe, jako że zabytki tego 
rodzaju pochodziły niejednokrotnie z rabunkowych 
wykopalisk, a do rąk kolekcjonerów trafiały często za 
pośrednictwem agentów handlowych lub domów 
aukcyjnych. Tak też było zapewne w wypadku papi
rusów zgromadzonych w kolekcjach polskich, z któ
rych część pochodzi ze zbiorów wielkich kolekcjone
rów XIX w., jakimi byli hrabia Michał Tyszkiewicz 
(1828—1897) i książę Władysław Czartoryski 
(1828—1894). Zabytki zgromadzone przez pierwsze
go z nich w Łohojsku (wraz z papirusem piastunki 
Imenemipet-Bakai oraz wspomnianym papirusem 
demotycznym) znalazły się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie, podczas gdy kolekcja 
Władysława Czartoryskiego (z papirusami kapłana 
Neferhotepa, zarządcy pól świątyni Amona Uja, 
nadzorcy rzemieślników Ptahmesa oraz kapłana Pa-
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szerenmina) dała początek Muzeum Czartoryskich w 
Krakowie. O ile jednak Michał Tyszkiewicz swoje 
papirusy mógł przywieźć z podróży do Egiptu odby
tej w 1860 r., papirusy z kolekcji Władysława Czarto
ryskiego zakupione zostały zapewne na aukcjach w 
Paryżu. Ta ostatnia okoliczność tłumaczy fakt, że — 
jak udało się ustalić w ostatnich latach — liczne 
fragmenty papirusu Ptahmesa znajdują się obecnie w 
Muzeum Luwru, natomiast papirus Paszerenmina z 
Krakowa okazał się być częścią obszernego papirusu 
również przechowywanego w Luwrze.
Historia pozostałych papirusów, nie związanych z 
kolekcjami Czartoryskich i Tyszkiewiczów, też za
wiera wiele luk i niejasności. O wspaniałym papirusie 
hieratycznym należącym do Nesmina wiadomo je
dynie, że został przywieziony z Egiptu przez Józefa 
Sękowskiego, profesora orientalistyki UJ, który w

1. Nie znany do niedawna papirus Księgi Umartych ze zbiorów Muzeum Na
rodowego w Krakowie, z hymnem skierowanym do bóstwa słonecznego; frag
ment hymnu (kol. 12—15) brzmi następująco:... o przedwieczny boże, który za
istniałeś u początku czasów, władco który rządzisz tym co stworzyłeś, który wy
łoniłeś się z (Chaosu, przyobleczony), w swoją postać. Gdy wypowiadasz słowo, 
ziemia pogrąża się w ciszy. O wędrowcze, panie jedyny, stwórco tego co istnieje 
(który ukształtowałeś) język Dziewiątki Bogów — obyś dał chleb, wodę i tchnie
nie wiatru, obym mógł patrzeć na słońce o świcie i oddawać cześć twarzy boga 
(tzn. dyskowi słonecznemu) oraz/wcho/dzić i wychodzić z nekropoli, nie będąc 
zawróconym od bram Zaświatów..."
2. Fragment Księgi Umarłych kapłana Paszerenmina (rozdziały 71 —78) spisany 
pismem hieratycznym, z charakterystycznymi winietami, w których kilkakrotnie 
pojawia się postać zmarłego. Rozdział 72 (z prawej strony u dołu) rozpoczyna 
się od słów: „Zaklęcie dla wychodzenia za dnia i otwarcia grobowca w Krainie 
Zachodniej. Słowa które ma wypowiedzieć Ozyrys, boski ojciec Pa-szer-en-Min, 
zwany Usir-ur, usprawiedliwiony głosem, zrodzony przez Panią Domu Iset-uret: 
Bądźcie pozdrowieni Panowie Prawdy, wolni od zła, którzy żyjecie wiecznie. Ot
wórzcie niebo i ziemię, jestem bowiem duchem świetlanym w waszych posta
ciach, i mam władzę dzięki waszym magicznym zaklęciom..." Papirus znajduje 
się w Muzeum Czartoryskich w Krakowie
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3 Faksymile początkowej części papirusu grobowego z Muzeum Narodowego 
w Warszawie („papirus bytomski”); zagadkę stanowi nie tylko pochodzenie papi
rusu, ale również autorstwo i czas wykonania tego przerysu

1826 r. podarował go Bibliotece Jagiellońskiej w 
Krakowie. Miejsce znalezienia papirusu (zwanego 
„papirusem Sękowskiego”) oraz okoliczności, w ja
kich został nabyty, nie są jednak znane i można jedy
nie przypuszczać, że pochodzi on z Teb. Równie 
niepełne są nasze informacje o papirusie z okresu 
XXI dynastii, wykonanym dla śpiewaczki Amona o 
imieniu Tahemenmut. Niewykluczone, że pochodzi 
on ze skrytki mumii królewskich w Deir el-Bahari, 
odkrytej — jak się sądzi — w 1871 r. w wyniku niele
galnych poszukiwań. Nie później niż w 1875 r. papi
rus ten znalazł się w kolekcji znanego zbieracza sta
rożytności Aleksandra von Minutoli, a po drugiej 
wojnie światowej trafił do Muzeum Narodowego w 
Warszawie. W muzeum tym znajdują się ponadto 
fragmenty papirusu Księgi Umarłych, które w 1949 r. 
przekazano jako dar UNESCO. Również w tym wy
padku proweniencja zabytku nie jest znana, a imię 
osoby, dla której papirus zapisano, nie zachowało się. 
Brak natomiast jakichkolwiek danych o pochodzeniu 
i historii papirusu odnalezionego niedawno w archi
wum Muzeum Narodowego w Krakowie. Papirus 
ten, stanowiący właściwie początkowy arkusz zwoju 
Księgi Umarłych, wykonany został dla osoby o imie
niu Heryiry (bądź Inby?) i może być datowany na 
początek XIX dynastii (1320—1200 przed Chr.). Nie 
wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach trafił do 
Muzeum Narodowego i jedynie hipotetycznie można 

próbować łączyć ten zabytek z kolekcją tkanin kop- 
tyjskich z Achmim w Egipcie, zakupionych w 1894 r. 
przez (nie istniejące już) Muzeum Przemysłowe w 
Krakowie, skąd z kolei przekazano je do Muzeum 
Narodowego.
Największą zagadkę stanowi jednak kwestia pocho
dzenia niezwykle oryginalnego papirusu kultu poś
miertnego, należącego do kobiety imieniem Cheryta- 
setaa. Papirus ten datowany na epokę rzymską okreś
lany jest w opracowaniach jako „papirus bytomski” 
(sporadycznie, z nie wyjaśnionych powodów jako 
„papirus raciborski”) od miejsca, gdzie był przecho
wywany, zanim znalazł się w Muzeum Narodowym 
w Warszawie, co wedle różnych źródeł nastąpiło w 
1947 lub 1949 r. Zapis w księdze inwentarzowej in
formuje, że papirus trafił do Warszawy z Mu
zeum Śląskiego w Bytomiu oraz wskazuje na zamek 
w Plaży (?) jako miejsce, gdzie wcześniej zabytek się 
znajdował. Niestety, identyfikacja drugiej z wymie
nionych miejscowości nie jest możliwa, a kwerenda 
muzealna nie doprowadziła do ujawnienia nowych 
informacji. W związku z historią tego zabytku pozo- 
stają również powielone w kilku egzemplarzach fa
ksymile papirusu, które odnaleziono przypadkowo w 
archiwum Zakładu Papirologii Instytutu Archeologii 
UW. Również w tym wypadku nie wiemy nic o auto
rze i czasie wykonania tego faksymile. Pozostaje je
dynie mieć nadzieję, że może niniejszy artykuł dotrze 
do osób będących w posiadaniu informacji, które 
pozwoliłyby rozwikłać zagadkę „papirusu bytom
skiego”.

Mirosław Barwik
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Uliczkami 
T allina

Pierwsza wzmianka o Tal
linie pochodzi z XII w. 
— arabski podróżnik i 
geograf al-Idrizi zazna
czył go na swojej mapie i 
dał krótki opis. W 1219 r. 
osiedle zostało zajęte 
przez Duńczyków, któ
rzy dla obrony przed 
Estami — ludem ugro
fińskim zbudowali tu 
twierdzę; jej ślady można 
odnaleźć w najstarszych 
częściach tallińskiego 
zamku. Estowie próbo
wali zdobyć twierdzę, ale 
bez powodzenia. W 1346 r. 
król duński Waldemar 
III sprzedał estońskie 
posiadłości wraz z Talli
nem Zakonowi Krzy
żackiemu. Od tamtej po
ry miastem zawiadywali 
Kawalerowie Mieczowi, 
którzy od 1237 r. byli po
łączeni z Krzyżakami, 
zachowując jednak swoją 
administrację w Inflan
tach.
Już od 1285 r. Tallin był 
członkiem Hanzy. W 
ramach tego związku 
pośredniczono tutaj w 
handlu między Pskowem 
i Nowogrodem a Europą 
Zachodnią. Wywożono 
stąd m.in. len, tłuszcz 
foczy, skóry i futra oraz 
kamień, importowano 
zaś przede wszystkim 
sukno i sól.
W okresie średniowiecza 
był wyraźnie widoczny 
podział miasta na dwie 
części — górne stanowiło 
centrum feudalnej wła
dzy świeckiej i du
chownej, dolne zaś nale
żało do kupców, przede 
wszystkim niemieckich. 
To oni tworzyli magis
trat, który mając od XIV 

w. pełną niezależność 
mógł sam stanowić o ob
liczu tego miasta, decy
dować o kontaktach z in
nymi krajami i miastami. 
W XIV w. w obu częś
ciach miasta mieszkało 
około 4000 osób.
Do połowy XVI w. Tal
lin wraz z całymi Inflan
tami był własnością Ka
walerów Mieczowych, 
zmiana nastąpiła w 1561 
r., kiedy ostatni wielki 
mistrz zakonu inflanc
kiego Gotard Ketler w 
czasie wojny o Inflanty 
poddał posiadane ziemie 
Polsce i Litwie. Lennem 
Polski stała się wtedy 
m.in. południowa część 
Estonii z Dorpatem i 
Parnawą, część północna 
z Tallinem i Narwą do
stała się Szwecji. Okres 
panowania szwedzkiego, 
trwający do 1721 r., 
przyczynił się do wykry
stalizowania świadomoś
ci narodowej Estów, któ
rzy do tej pory stanowili 
najniższą warstwę społe
czną we własnym kraju. 
Dla samego Tallina nie 
był to jednak okres naj
lepszy, gdyż zerwane 
zostały więzi handlowe z 
rynkiem rosyjskim.
W wyniku zwycięstwa 
Rosjan nad Szwedami 
pod Połtawą nastąpił 
okres ich panowania, 
zwiększonego ucisku Es
tów, ale dla Tallina — 
nowej koniunktury. W 
znacznym stopniu wpły
nęła na to fascynacja Pio
tra I gospodarnością tu
tejszych kupców nie
mieckich. Otrzymali oni 
od władcy wiele konce

sji, dzięki którym mieli 
decydujący głos w mieś
cie. Trwało to do zakoń
czenia pierwszej wojny 
światowej, kiedy wykry
stalizowany w XIX w. 
naród estoński utworzył 
własne niezależne pań
stwo ze stolicą Tallinem. 
Estończycy cieszyli się 
wolnością tylko do 1940 
r., kiedy ich państwo ra
zem z Łotwą i Litwą zos
tało zaanektowane przez 
Związek Radziecki. 
Szukając wiadomości o 
stolicy Estonii w starych 
wydawnictwach należy 
pamiętać, że do momen
tu uzyskania niepodleg
łości używano w stosun
ku do niej nazwy nie
mieckiej Reval (polski 
Rewel). Właściwa, estoń
ska nazwa — to jednak 
Tallin: taani — duński i 
linn — miasto.

Obecny kształt stolica 
Estonii zawdzięcza głów
nie Kawalerom Mieczo
wym i niemieckim kup
com, którzy mieli pie
niądze na zapłacenie ar
chitektom za zaprojek
towanie i wykonanie od
powiednich budowli. To 
przede wszystkim kupcy 
starali się, aby miasto, w 
którym mieszkają i pro
wadzą interesy, wygląda
ło jak najokazalej. Do 
dzisiaj zachowały się bu
dowle średniowiecznego 
Tallina, które zostały 
wpisane na Listę Świa
towego Dziedzictwa 
UNESCO. Przetrwał 
podział na górne i dolne 
miasto. Górne nazywane 
jest po estońsku Toom- 
pea i stanowi siedzibę 
najwyższych władz. Tu 
znajduje się zamek, któ
rego początki sięgają cza
sów duńskiej obecności 
na tym terenie w XII w. 
Od tamtej pory aż do lat 
dwudziestych XX w. 
zamek ulegał wielokrot
nie przebudowom i moż

na tu znaleźć przykłady 
rozwiązań architektoni
cznych z różnych epok 
historycznych. Niedale
ko od zamku znajduje się 
kościół katedralny. Pier
wsze o nim wzmianki 
pochodzą z 1233 r. Jest 
to gotycka bazylika, któ
ra dzisiejszą formę uzy
skała po pożarze w roku 
1684.
Inne zabytki Tallina od
dzielone są murami 
miejskimi. Obwarowy- 
wanie dolnego miasta 
rozpoczęto w XIII w., 
ukończono w XIV w. W 
następnych latach mury 
przebudowywano, aby 
zwiększyć ich odporność 
na bombardowania. Z 
czasem część murów 
osiągnęła grubość 2,5 m 
a wysokość nawet do 
15—16 m. Spośród wież 
obronnych będących czę
ścią dawnych umocnień 
warto wymienić dwie: 
Kiek in de Kok oraz 
Grubą Małgorzatę. Pier
wsza z nich, której nazwa 
po przetłumaczeniu z ję
zyka dolnoniemieckiego 
ma oznaczać „ zaglądaj 
do kuchni”, została 
wzniesiona w 1475 r. Po
czątkowo miała 46 m wy
sokości, ale w związku z 
przebudową systemu 
obronnego miasta w 
XVII w., przysypano jej 
dwie dolne kondygnacje. 
Dzisiaj w wieży znajduje 
się jeden z oddziałów 
Muzeum Historycznego 
miasta. Gruba Małgo
rzata jest budowlą 
młodszą, z 1510 r. Ma 
cztery kondygnacje, śred
nica baszty wynosi 24 m, 
grubość ścian — ponad 4 
m. Nad lukiem bramy 
morskiej znajduje się 
herb miasta, wykonany 
w 1529 r.

Charakterystyczną do
minantą tallińskiej sta
rówki jest gotycki ratusz. 
Powstawał on w dwóch
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etapach: w latach 1371 — 
1374 i 1401 — 1404. Jego 
smukła ośmiokątna wie
ża jest dobrym punktem 
orientacyjnym podczas 
zwiedzania miasta. Na 
samym szczycie znajduje 
się symbol Tallina — 
Vana Toomas, czyli Sta
ry Tomas; jest to chorą
giewka wieńcząca kopułę 
wieży w kształcie czło
wieczka (chorążego) 
trzymającego w prawej 
ręce łopoczącą na wietrze 
flagę. Dzisiejszy Stary 
Tomas — to idealna ko
pia średniowiecznego 
oryginału. Hełm wień
czący dzisiaj wieżę ratu
sza został na niej umie
szczony w XVII w.

Oprócz licznych wspa
niałych domów mie
szczańskich z różnych 
epok, od średniowiecza 
po XIX w., oraz pełnych 
uroku zaułków staro
miejskich, warto też 
zwrócić uwagę na gotyc
kie kościoły. Największy 
z nich — to kościół Ole- 
viste, o którym pierwsze 
wzmianki pochodzą z 
1267 r. Był on budowany 
i rozbudowywany od 
XIII do XVI w. Przed 
pożarem, który strawił w 
1820 r. większą część 
kościoła z jego zabytko
wym wnętrzem, kościel
na wieża miała prawie 
140 m wysokości i była 
dobrym punktem orien-
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1. Fragment murów obronnych z 
basztą Kiek in de Kok
2. Baszta Gruba Małgorzata, 
w gtębi Brama Morska i kościół 
Oleviste
3. Ratusz na Starym Mieście
4.5. Uroki staromiejskich uliczek 
w Tallinie

(zdjęcia: Aleksander 
Srebrakowski)

tacyjnym dla żeglarzy 
płynących do tallińskie- 
go portu. Obecnie po od
budowie liczy ona 120 m, 
natomiast większość 
wystroju świątyni jest te
raz neogotycka.

Znakomitym uzupełnie
niem zabytków Starego 
Miasta są liczne muzea, 
w których można poznać 
dokładną historię miasta 
i państwa. Na przykład 
w wieży Kiek in de Kok 
umieszczona jest ekspo
zycja ilustrująca rozwój 
miejskich fortyfikacji. 
Obok ratusza znajduje 
się zaś Muzeum Miejskie 
„Rae” umieszczone w 
dawnym więzieniu. War
to też odwiedzić mu
zeum Piotra I w parku 
Kadriorg.

Aleksander 
Srebrakowski 

Makaty
z Buczacza

W Nagórzance pod Bucza- 
czem (dawne woj. tarnopol
skie) istniała manufaktura na
leżąca do Potockich, zajmująca 
się wyrobem makat. Były to 
tkaniny przeważnie o wymia
rach 2 x 1,5 m, wyłącznie 
jedwabne, przetykane złotym i 
srebrnym szychem (nicią ok
ręconą spiralnie paseczkiem 
miedzianym, posrebrzanym 
lub pozłacanym), służące do 
dekoracji wnętrz.
Makaty z mniejszą ilością szy
chu nazywały się lite, zaś z 
większą — bite. Były to i nadal 
są wyroby bardzo piękne, 
oparte prawie wyłącznie na 
motywach wschodnich, szcze
gólnie tureckich, o barwach 
niezwykle delikatnych, w róż
nych odcieniach różu, zieleni i 
błękitu. Często używanym ko

lonów wykorzystać je przy wy
robie makat. Sprowadziła też z 
Wiednia maszyny, a miejscowi 
stolarze zrobili ogromne 
warsztaty tkackie. Rozpoczęła 
pracę w Buczaczu za wiedzą i 
zgodą hr. Emila i Oskara Po
tockich, przy pomocy Teodora 
Kołdryna — jednego z tkaczy 
manufaktury. Jako małe 
dziecko z zachwytem wpatry
wałem się w przebiegające 
przez osnowę czółenko. Przed 
pierwszą wojną trzeba było 
manufakturę zlikwidować. Zo
stały maszyny, warsztaty, ma
sa wzorów, jedwabiu, szychu, 
przędzy i kolorowej wełny. 
Wszystko to przewieziono do 
Stanisławowa, gdzie przenieśli 
się moi rodzice.
W latach powojennych, mimo 
długoletnich starań, nie udało

lorem była też barwa zabiela
nego barszczu z buraków; z 
upływem lat, po zblaknięciu, 
barwy te stają się jeszcze pię
kniejsze. W buczackiej manu
fakturze wyrobem takich ma
kat trudniła się rodzina Nagó- 
rzańskich. Z biegiem czasu 
unowocześniono technikę wy
robu stosując tzw. maszyny 
żakardowskie (Jaquard) dla 
otrzymania odpowiednich 
wzorów.
Swego czasu moja matka, za
interesowana wyrobem makat, 
postanowiła wykorzystać wzo
ry bardziej autentyczne. Jeż
dżąc po parafiach, wyszukiwa
ła stare ornaty i inne tkaniny, 
przenosiła ich wzory najpierw 
akwarelą na płócienną kalkę, a 
następnie na papier milime
trowy, skąd można już było za 
pomocą żakardowskich szab- 

się uruchomić produkcji i w 
końcu maszyny zakupiła ży
dowska fabryka firanek pani 
Horowitz, która przed drugą 
wojną światową zaczęła pro
dukować makaty na wzór bu
czackich. Jednak były to zu
pełnie inne makaty — zmie
niono wzory, a barwy stały się 
jaskrawsze i zaczęto używać 
tzw. sztucznego jedwabiu. 
Zresztą w tym czasie także 
manufaktura Potockich zmie
niła styl pracy do tego stopnia, 
że łatwo odróżnić nową pro
dukcję od dawnej. Druga woj
na światowa położyła kres wy
robowi makat; nie słyszałem 
aby władza radziecka wznowi
ła ich produkcję. Niewiele po
zostało autentycznych eg
zemplarzy buczackich makat i 
tym są one cenniejsze.

Jerzy Maryański
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Warownia 
nad Bohem

Rozległe dobra międzybor- 
skie położone były na Podo
lu, na tzw. Czarnym Szla
ku, którym przez stulecia 
ciągnęły na zachód czam
buły tatarskie i tureckie. 
Nazwa Międzybóż wywo
dzi się od usytuowania twier
dzy u zbiegu rzek Bohu 
i Bożka, na północ od Pło- 
skirowa, a więc na tere
nach, które już po 1918 r. 
przypadły ZSRR.
Legendarne przekazy doty
czące Międzyboża sięgają 
IX w., udokumentowane — 
XII w., kiedy ziemiami 
tymi władali książęta ruscy 
— Rurykowieże. Na skutek 
walk toczonych między 
kniaziami, Międzybóż czę
sto zmieniał właścicieli. 
Król Kazimierz Wielki po
siadłości te nadał Lubarto- 
wi, ks. łuckiemu i włodzi
mierskiemu. Później prze
szły do potomków Gedy- 
mina — Korniatowiczów. 
W XV w. były już królew- 
szczyzną, przyznawaną w 
okresowe władanie staro
stom ziem nadgranicznych. 
Następnie Międzybóż zna
lazł się w ręku właści
cieli dziedzicznych z ro
du Sieniawskich, aż do 
wygaśnięcia tego rodu. Do 
Czartoryskich przeszedł 
jako wiano Marii Zofii 
Sieniawskiej, żony Augus
ta Aleksandra Czartorys
kiego. Mając wiele in
nych posiadłości, na zamku 
międzyborskim Czartorys
cy przebywali okazjonalnie. 
Do zadań twierdzy należała 
przede wszystkim obrona 
przed najazdami ze wscho
du, w czasie których była 
ona miejscem schronienia 
dla okolicznej szlachty. Po 
podpisaniu w 1672 r. Trak
tatu Buczackiego, Między- 
bożem i prawie całym Po
dolem na ponad ćwierć
wiecze zawładnęła Turcja. 
Tamte czasy przypomina 
wieżyczka na kaplicy zam

kowej w kształcie minaretu. 
W podziemiach zamku po
chowano rezydujących tu 
trzech baszów, a w różnych 
miejscach miasteczka wy
stawiono słupy zwieńczone 
półksiężycem, użytkowane 
później jako kapliczki. Dwa 
z nich zachowały się — w 
ogródku przydomowym 
jednej z chat i nad Bohem. 
Pod koniec XVIII w. Czar
toryscy mieszkali głównie 
w Puławach, ale niekiedy 
zjeżdżali do Międzyboża. 
W latach 1790—1792 za
mek tętnił życiem towarzy
skim i przez pewien czas 
był główną kwaterą Tadeu
sza Kościuszki. Tu 44-letni 
generał zakochał się w 18- 
-letniej Teklusi Żurowskiej 
i dostał od jej ojca odmowę. 
W 1795 r. caryca Katarzy
na II skonfiskowała Mię
dzybóż Adamowi Kazimie
rzowi Czartoryskiemu za 
sprzyjanie Insurekcji, ale w 
roku następnym zwróciła 
go jego synom Adamowi i 
Konstantemu. W wyniku 
podziału rodzinnego dobra 
przypadły najwybitniejsze
mu przedstawicielowi ro
du, Adamowi Jerzemu 
Czartoryskiemu, kuratoro
wi Uniwersytetu Wileń
skiego, przyszłemu preze
sowi Rządu Narodowego w 
1831 r., a później przywód
cy emigracji polistopado- 
wej w Paryżu. Część zamku 
ks. Adam w 1814 r. prze
znaczył na szkołę powiato
wą (przetrwała do 1831 r.). 
W 1822 r. na zamku w 
Międzybożu urodził się 
najstarszy syn ks. Adama 
Jerzego — ks. Witold Czar
toryski, późniejszy polityk i 
żołnierz emigracyjny.
Po upadku Powstania Li
stopadowego i wyjeździe 
księcia za granicę nastąpiła 
ostateczna konfiskata dóbr i 
przejście ich na własność 
carów rosyjskich. Przyjeż
dżali tu na manewry woj-
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skowe carowie Mikołaj I i 
Aleksander II. Część za
mku zamieniono na kosza
ry. Stacjonował w nich XV 
Achtyrski Pułk Dragonów, 
nad którym szefostwo spra
wowała siostra ostatniego 
cara, Mikołaja II, Olga 
Aleksandrowna Romano
wa. Często gościła na zam
ku i przyjmowała parady 
wojskowe.

W XIV w. Korniatowicze 
wybudowali na wyniosłym 
wzgórzu nad Bohem za
mek, rozszerzony i umocnio
ny w pierwszej połowie 
XVI w. przez Mikołaja Sie- 
niawskiego. Budowla otrzy
mała wówczas wystrój re
nesansowy. Mury obwodowe 
zdobi do dziś, choć mocno 
wyszczerbiona, attyka. Na 
planie nieregularnego czwo
roboku, w zależności od 
konfiguracji terenu, zamek 
miał dwie lub trzy kondyg
nacje, wyposażone w 
strzelnice. Mury od połud-

1, Zamek w Międzybożu na ry
sunku I. Smukrowicza z 1857 r.
2. 3. Fragment zamku z wido
cznymi skarpami (2) i dziedziniec 
z kaplicą zwieńczoną minareto
wą wieżyczką (3)
4. Ruina kościoła parafialnego
5. Jedna z kolumn z czasów wo
jen tureckich

(zdjęcia: Zbigniew Hauser)

niowego wschodu wzmoc
nione były potężnymi skar
pami, a strona południowo- 
zachodnia opadała w dół 
gładką, pionową ścianą. Z 

trzech różnej formy baszt, 
podziw swym ogromem 
wzbudzała baszta bramna, 
zwana donjonem. Na dzie
dzińcu stała gotycko-baro- 
kowa kaplica zamkowa (za
brana na cerkiew po 
1831 r.), po ostatniej woj
nie zamknięta i ogołocona. 
W kaplicy zachowały się 
obramienia okienne, gzym
sy, sklepienia gwiaździste i 
kolebkowo-krzyżowe.
W dawnych koszarach jest 
dziś muzeum regionalne 
(kolekcja ikon, ksiąg cer
kiewnych i starej broni). 
Dla głównej sali tego mu
zeum socrealistyczny pacy- 
karz wymalował duży obraz 
„Bitwa pod Międzybo- 
żem”, na którym dziarscy 
Kozacy kłują dzidami 
„krwiopijców-szlachciców”. 
Po muzeum oprowadza je
go kustosz, Mirosław Pin- 
czak. Potężne mury zamku 
trzymają się nieźle, ale są 
porysowane, odpada z nich 
płatami tynk.
Nie przetrwał natomiast 
stojący poza murami i 
czynny jeszcze po drugiej 
wojnie światowej, ufundo
wany przez Mikołaja Sie- 
niawskiego w 1600 r. go- 
tycko-barokowy kościół pa
rafialny. Od 1968 r. jest 
ruiną bez dachu. Miejscowi 
katolicy nie dali jednak za 
wygraną. W miejscu, gdzie 
kiedyś był ołtarz główny a 
obecnie rosną chwasty, 
umieścili na podwyższeniu 
obraz Matki Boskiej. Za
chowały się częściowo skle
pienia w prezbiterium, a na 
nich nikłe ślady polichro
mii z motywem krzyża, 
okna ostrołukowe i głowice 
pilastrów. Obok stoi dawna 
przebudowana plebania.
Przy głównej ulicy wido
cznych jest kilka szczyto
wych domów z końca 
XIX w. Na przedmieściu 
przetrwała barokowa ro
tunda, prawdopodobnie 
kaplica grobowa dawnych 
właścicieli.

Zbigniew Hauser

iągłe 
odradzanie

Dzieje Sieniawy i położonego 
w jej obrębie pałacu Sieniaw- 
skich-Czartoryskich — to 
ciągłe przemijanie i odradza
nie się. W XV w. rozpoczęła 
się szybka kariera rodu Sie- 
niawskich na pohidniowo- 
-wschodnich kresach Rzeczypo
spolitej. W końcu XVII i na 
początku XVIII w. rodzina ta 
doszła do najwyższych za
szczytów i wielkiego majątku; 
jej dobra obejmowały miasta i 
wsie we wszystkich prawie za
kątkach kraju oraz nierucho
mości w miastach centralnych. 
Największe były jednak dobra 
rusko-ukraińskie, zajmowały 
bowiem obszar kilkudziesięciu 
tysięcy kilometrów kwadrato
wych (!) z 35 miastami i 345 
osadami wiejskimi. Wśród 
tych miast ważne miejsce zaj
mowała Sieniawa — mia
steczko założone przez Miko
łaja Hieronima Sieniawskiego 
w trzeciej ćwierci XVII w. na 
wschodnim brzegu Sanu, po
niżej Jarosławia, na części 
gruntów istniejącej od XV w. 
wsi Dybków; prawa miejskie 
otrzymała w 1676 r.
Nowe miasto powstało na 
niewielkim płaskowyżu, mają
cym dostęp do rzeki, gdzie 
został zlokalizowany port. Ja
ko prywatne miasto rezyden- 
cjonalne Sieniawskich miało 
pełnić funkcję ośrodka admini- 
stracyjno-dyspozycyjnego oraz 
handlowego. Port miał ułatwić 
transport własnych produktów 
rolnych, dawać dochody z us
ług tranzytowych oraz umoż
liwić eksport produkowanego 
w Sieniawie płótna żaglowego 
i wytworów miejscowej stocz
ni. Utworzona nowa struktu
ra przestrzenna obejmowała 
trzy podstawowe komponen
ty: otoczone systemem umoc
nień fortyfikacyjnych mias
to, również ufortyfikowany, 
drewniany dwór z ogrodem 
— rezydencję Sieniawskich 
oraz obronny klasztor do
minikanów.
Zespół dworski składał się z 
budynków mieszkalnych i 
gospodarczych oraz usytuo

wanego poza fosami kwatero
wego ogrodu. Na początku 
XVIII w. ostatni z męskich 
potomków rodu Sieniawskich 
Adam Mikołaj i jego żona 
Elżbieta z Lubomirskich pod
jęli prace nad rozbudową ze
społu, przede wszystkim pod 
kątem podniesienia jego walo
rów reprezentacyjnych. Szcze
gólnie dużo wysiłku włożyli w 
zmiany zagospodarowania ogro
du. W tym też czasie (przypu
szczalnie ok. 1709 r.) na po
łudnie od ogrodu wzniesiony 
został pałac letni, który stał się 
prawdopodobnie zaczątkiem 
obecnie istniejącego pałacu, 
a ogród — pałacowego parku. 
W 1726 r., po śmierci Adama 
Mikołaja Sieniawskiego za
kończyło się w Sieniawie wła
danie tej rodziny. Następnie 
krótko dobra należały do 
Denhoffów, aby w 1731 r. — 
w wyniku małżeństwa Marii 
Zofii Sieniawskiej z Augustem 
Aleksandrem Czartoryskim — 
przejść w ręce drugiego zna
mienitego rodu. Tym razem 
Czartoryscy przystąpili do 
przekształceń sieniawskiej re
zydencji. W latach 1727—1740 
dokonano przebudowy wnętrz 
pałacu letniego i podziału na 
dwie części, a w 1763 r. dobu
dowano do niego — według 
projektu Joachima Hempla — 
dwa boczne ryzality i wpro
wadzono dodatkowe wypo
sażenie wnętrz przywiezione 
z ogrodowej rezydencji Czar
toryskich na podwarszawskich 
Powązkach. Od około 1795 r. 
sieniawski pałac stał się już 
główną siedzibą Czartory
skich. Dzięki nim stanowił 
ważny ośrodek intelektualny i 
kulturalny Galicji. Dopiero 
po Powstaniu Listopadowym 
centrum ich życia przeniosło 
się do Hotelu Lambert w Pary
żu. Kolejne przebudowy 
wnętrz pałacowych nastąpiły 
w latach 1796—1797; dwór 
sieniawski został rozebrany 
około 1780 r.
Wszystkie przedsięwzięcia bu
dowlane dokonane w sieniaw-
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skim założeniu w XVIII w. 
doprowadziły do przekształ
cenia zespołu rezydencjonal- 
nego w zespół barokowy, sta
nowiący wspólny układ prze
strzenny z ogrodem. Nastąpi
ło jednocześnie oderwanie 
się od miasta — zespół pała
cowy i miasto stały się ele
mentami niezależnymi, nie 
związanymi ze sobą kompozycyj
nie. Zanikło też sprzężenie 
obu elementów, wynikające z 
funkcji obronnej.
Rozbiory Polski przyniosły 
kres rozwoju Sieniawy. Krót
ko jeszcze w XIX w. nastąpiło 
ożywienie gospodarcze, jednak 
pierwsza wojna światowa spo
wodowała duże straty, które 
pogłębiła druga wojna i okres 
powojenny. Dziś miasteczko 
wymaga programu rozwoju i 
dopływu kapitału.
Wróćmy jednak do dziejów 
sieniawskiego pałacu. W la
tach 1879—1883 arch. Boles
ław Podczaszyński na zlecenie 
księcia Władysława Czartory
skiego dokonał gruntownej 
przebudowy całego zespołu 
(m.in. nadbudował boczne ry
zality), nadając mu wygląd, 
który ma obecnie. Niestety, 
pierwsza wojna światowa — 
podobnie jak w mieście — po
czyniła również duże zni
szczenia w pałacu. Jego odbu
dowę, prowadzoną przez 
ostatniego sieniawskiego or
dynata księcia Augustyna,

1

przerwał wybuch drugiej woj
ny światowej. Czartoryscy z 
Sieniawy przenieśli się do... 
Hiszpanii.
Po wojnie pozbawiony opieki

1.2. Patac w Sieniawie po odbu
dowie — elewacja frontowa (1) i 
ogrodowa (2)
3. 4. Wnętrza pałacowe — frag
menty sali balowej (3) i jednego z 
apartamentów (4)
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pałac zaczął popadać w ruinę i 
był systematycznie okradany. 
Miejscowa straż pożarna pro
wadziła na jego pozostałoś
ciach ćwiczenia swej spraw
ności (!). Niewiele osób wie
rzyło w realność odbudowy, 
ale np. Jerzy Waldorff propo
nował utworzenie w nim mu
zeum polskiej emigracji. Do
piero jednak w 1981 r. woje
woda przemyski przekazał sie- 
niawski zespół Kombinatowi 
„Igloopol”, który podjął od
budowę. Wbrew wielu nie
przychylnym opiniom, szcze

gólnie ze strony mieszkańców 
Sieniawy, prace ruszyły szyb
ko, co poprawiło nastroje scep
tyków, tym bardziej że „ Ig
loopol” zaczął również inwe
stować w mieście. Funkcję pa
łacu zmieniono na hotelo- 
wo-rekreacyjną, ale wygląd 
przywrócono mu z okresu prze
budowy dokonanej w końcu 
XIX w. przez Bolesława 
Podczaszyńskiego. W 1987 r. 
pałac przyjął już pierwszych 
gości.
W czerwcu 1991 r. majątek 
„Igloopolu” w Sieniawie prze

ce konserwatorskie prowadzo
ne są tylko w głównej, środ
kowej części parku. Należało
by także uzupełnić wyposaże
nie wnętrz pałacu, bowiem 
pierwotnego wyposażenia nie 
udało się uratować. Niewiele 
ocalało w stodołach i okoli
cznych kurnikach po grabie
żach dokonanych po drugiej 
wojnie światowej. Większość 
sprzętów „Igloopol” zgroma
dził poprzez zakupy w „De
sie”, ale potrzeby w tym 
względzie są nadal bardzo duże. 
Przyjęta dla sieniawskiego ze

5. Dworek drewniany w są
siedztwie pałacu, obecnie nie 
użytkowany, czeka na remont
6. Kredens w sali jadalnej — 
mebel ten przetrwał od czasów 
Czartoryskich

jęła Agencja Własności Rolnej 
Skarbu Państwa. Utworzona 
we wrześniu 1991 r. Fundacja 
Książąt Czartoryskich podjęła 
starania o odzyskanie pałacu. 
O kupienie i przekształcenie 
całego zespołu w luksusowy o- 
środek wypoczynkowy z polami 
golfowymi wystąpiła również z 
ofertą amerykańska rodzina 
Ellingtonów; są też i inne ofer
ty-
Tymczasem pilnych prac wy
magają obiekty towarzyszące 
pałacowi. Trwa odbudowa ofi
cyny dworskiej, ale czekają na 
remont lub choćby zabezpie
czenie przed całkowitym roz
padem domek leśniczego, 
drewniany dworek, stajnie. 
Brakuje też środków na pełną 
rekultywację 19-hektarowego 
parku — w lipcu 1988 r. 25 
minut trwająca burza powaliła 
prawie 70% drzewostanu! Pra

społu pałacowego funkcja ho- 
telu-pensjonatu i ośrodka kon
ferencyjnego przynosi wy
mierne rezultaty — obroty za 
1993 r. wyniosły ponad 2 mid 
zł, koszty i zysk bilansują się, 
trudno jednak na razie spo
dziewać się znacznych docho
dów.
Pałac rozwija także działalność 
kulturotwórczą, np. utworzo
na została w jednym z wnętrz 
pałacowych galeria prac arty
stów-plastyków regionu po
łudniowo-wschodniej Polski. 
Dyrektor sieniawskich Zakła
dów Rolno-Przemysłowych — 
inż. Zdzisław Stalica, będąc 
jednocześnie dyrektorem ze
społu pałacowo-parkowego, 
podejmuje różnego typu dzia
łania w celu maksymalnego je
go wykorzystania, a przez to 
zdobycia środków na wszyst
kie niezbędne prace. Pałac 

przyjmuje gości z całego świa
ta, osobistości z kręgów dy
plomacji, nauki, biznesu. Od
bywają się tu nie tylko konfe
rencje, ale również koncerty i 
różnego rodzaju imprezy kul
turalne. Sieniawa wywalczyła 
już sobie stałe miejsce na tury
stycznej mapie Polski wielu 
zagranicznych biur podróży i 
agencji turystycznych. Uzy
skane z prowadzonej działal
ności środki są jednak zbyt 
małe w stosunku do potrzeb, 
niezależnie bowiem od prac 
przy obiektach zabytkowych 
towarzyszących pałacowi przy
dałyby się też nowe inwestycje 
(oczywiście w porozumieniu z 
wojewódzkim konserwatorem 
zabytków): budowa kortów 
tenisowych, basenu itp. urzą
dzeń, niezbędnych dla wyma
gających dziś turystów i gości 
hotelowych.
Wydaje się, że Sieniawa ma 
przed sobą dobre perspektywy 
rozwoju jako ośrodek turysty
czny. Sama w sobie stanowi 
atrakcję architektoniczno-hi
storyczną. Niedaleko, bo za
ledwie w odległości 22 km po
łożony jest Leżajsk, z piękną 
bazyliką z XVII w. i znakomi
tymi, liczącymi 350 lat orga
nami, na których odbywają się 
koncerty w wykonaniu świa
towych sław. W odległości 24 
km leży Jarosław, miasto o 
800-letniej tradycji, z zacho
waną renesansową zabudową. 
Blisko jest do Łańcuta, Prze
myśla, Krasiczyna, Przewor
ska.
Czas świetności Sieniawy 
przypadł na XVIII i XIX w. 
Gdy Czartoryscy przenieśli tu 
swoją główną siedzibę, stano
wiła „pierwszy dom Galicji”. 
Bywali tu Tadeusz Kościuszko, 
Julian Ursyn Niemcewicz, car 
Aleksander I. Gościł również 
Juliusz Kossak i na pamiątkę 
pozostawił wizerunek pałacu. 
Miejmy nadzieję, że podjęta 
obecnie w sieniawskim zespole 
działalność turystyczno-wypo
czynkowa i kulturotwórcza 
przywróci rangę tego obiektu, 
przyniesie jego odrodzenie, co 
będzie miało też wpływ na 
rozwój miasta i okolicy.

Lidia Bruszewska

W artykule wykorzystano opracowanie: 
Kazimierz Kuśnierz, Sieniawa, Rze
szów 1984.
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Dwa pomorskie 
kościoły

Przejeżdżając główną 
trasą Koszalin — Sławno 
— Słupsk, warto niezna
cznie zboczyć na połud
nie, aby zwiedzić dwa 
ciekawe zabytkowe koś
ciółki: gotycki, murowa
ny z cegieł w Konikowie 
i szachulcowy, o baro
kowym wystroju w Ku- 
leszewie. Oba obiekty łą
czy niewielka skala brył, 
salowe (jednonawowe) 
wnętrza i... pewne unika
towe walory obok cha
rakterystycznych dla Po- 

trójprzęsłowy korpus.
Wtedy to prawdopodob- 2 
nie nadano nawie nowe 
profile wysokich okien, 
płaskich skarp i schod
kowego szczytu od wscho
du. W efekcie uzys
kano nową jakość nie
powtarzalnej na Pomo
rzu struktury addytyw- 
nych („dodawanych”) 
brył z zachowanym ze
wnętrznym detalem: 
roślinnym fryzem obie
gającym prezbiterium, 
profilami portalu i okien,

Adwentystów Dnia Siód
mego, a od 1981 r. (po 
wykupie i remoncie a- 
daptacyjnym) — Kato
lickiego. Podczas prac 
badawczych w tym 
obiekcie, prowadzonych 
pod nadzorem woje
wódzkiego konserwatora 
zabytków w Koszalinie, 
dokonano bezcennych 
odkryć m.in. detali ar
chitektonicznych: gotyc

kiego, profilowanego por
talu między prezbite
rium i zakrystią (za
murowanego i zatynko- 
wanego), profilów łuku 
tęczowego i gotyckich 
nisz w ścianie tęczowej i 
w prezbiterium, oraz 
dziesięciu polichromowa
nych krzyży konsekra- 
cyjnych na ścianach 
prezbiterium.
Niespełna 20 km na po

1

morza Środkowego form 
architektury.
Kościół Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
Konikowie znajduje się 
zaledwie o kilka kilome
trów na południe od cen
trum Koszalina. Został 
wzniesiony etapami: naj
starsze jest prezbiterium 
z około połowy XIV w., 
przesklepione gwiaździś
cie (połowa XV w.) i 
wieża na planie kwadratu 
z ostrołukowym porta
lem i otworami (także z 
połowy XV w.); w 1852 r. 
gruntownej przebudo
wie we wzornikowych 
formach neogotyku uległ

1. Gotycki kościót w Konikowie 
urzeka strukturą wysublimowa
nej architektury i oryginalnym de
talem
2. Szachulcowa kaplica w Kule
szowie
3. Rokokowe epitafium donato
rów w kuleszewskim kościele

(zdjęcia: Antoni J. Koseski)

wreszcie — krenelażem i 
czterema narożnymi pi
naklami wieńczącymi 
wieżę.
Poewangelicką świątynię 
w 1945 r. przejął skarb 
państwa, po czym kolejno 
była ona w użytkowaniu 
Kościołów: Prawosławnego,
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Pustelnia
na Kalatówkach

łudnie od Słupska, we 
wsi Kuleszewo wznosi 
się kościół Św. Józefa. 
Zbudowany około poło
wy XVIII w. w kons
trukcji szachulcowej, o 
prostej parterowej bryle 
z aneksami, nie wyróżnia 
się niczym szczególnym 
wśród obiektów tego ty
pu. Wewnątrz, w pół
nocno-wschodnim na
rożniku, napotkamy 
wszak oryginalne roko
kowe epitafium małżon
ków Stenberów (?), fun
datorów kościółka i właś
cicieli majątku. Kamien
ne, reliefowo rzeźbione 
epitafium, w formie pół
koliście zamkniętej steli 
ponad dwumetrowej wy
sokości, zwraca uwagę 
realistycznym potrakto
waniem półpostaci zmar
łych w perukach i stro
jach z epoki, podtrzymu
jących gestem popiersie 
rycerza w zbroi. Troska 
rzeźbiarza o szczegóły 
przejawia się w portre
towym ujęciu donato
rów, oddaniu ich szat, 
biżuterii, a także detalu 
okalającej ich owalnej 
bordiury w kształcie 
wieńca wawrzynu z 
wplecionymi kwiatami. 
Płytę epitafijną wypełnia 
u dołu ornament z wino
rośli, boczne pola nad 
tondem — kartusze 
herbowe. Wypukła in
skrypcja w języku niemiec
kim (łacińską majuskułą, 
nie gotykiem!) zajmuje 
płaszczyznę między her
bami i całą górną część 
płyty.
Zadziwia stosunkowo 
dobry stan zachowania 
tego ciekawego zabytku, 
biorąc pod uwagę burz
liwe dzieje podczas woj
ny i w okresie powojen
nym. Stela prawdopo
dobnie „przeleżała się” 
gdzieś w zakamarku kap
licy. Obecnie wyekspo
nowana jest dla zwiedza
jących.

Antoni J. Koseski

Przy jednym z najbardziej 
uczęszczanych szlaków ta
trzańskich wiodącym z 
Kuźnic na Halę Kondra- 
tową i w kierunku Giewon
tu uwagę turystów przy
kuwała drewniana brama 
zwieńczona surową świer
kową deską z wyrytym na
pisem: „Być dobrym jak 
chleb”. Napis, dla niejedne
go tajemniczy, sugestywny 
niczym jakaś podstawowa 
obowiązująca wszystkich 
katecheza, robił wrażenie i 
zachęcał do odwiedzenia 
tego miejsca przysłoniętego 
i niewidocznego z drogi.
Wielu turystów wchodziło 
w bramę, idąc dalej mro
czną i wąską ścieżką, od 
której w prawo odchodziły 
tajemnicze schody kamien
ne w stronę ledwo rozpo
znawalnej w mroku lasu 
budowli. Pierwszym na
potkanym przez turystę 
obiektem była obudowana 
w kształcie przydrożnej 
kapliczki studzienka, a tuż 
za zakrętem dojrzeć można 
było dwie budowle: po 
prawej stronie — okazałą 
bryłę kaplicy, po lewej — 
dach małej chatynki. Przed 
laty tylko wtajemniczeni 
wiedzieli, że są to miejsca 
pobytu Brata Alberta.
W 1968 r. „duch tajemni
czości” został nieco roz
wiany. Huragan „stulecia” 
zmiótł doszczętnie połacie 
lasu osłaniające dotąd pu
stelnię. Napis „Być dobrym 
jak chleb” zastąpiono rep
rezentacyjnym: „Sanktua
rium św. Brata Alberta", a 
wzdłuż ścieżki ustawiono 
gabloty informujące o 
obiekcie.

Święty Brat Albert, czyli 
Adam Chmielowski — to 
postać wyjątkowo ciekawa 
w naszej historii. Zanim 
przywdział habit zakonny 
w 1888 r., był powstańcem 
1863 r., następnie wysoko 
cenionym w swoim środo

wisku artystą malarzem, 
którego prace wystawiano 
w kraju i za granicą, czło
wiekiem uznawanym i sza
nowanym w świecie kultu
ry. W 1888 r. zdecydował 
się na służbę ludziom bez
domnym i odrzuconym. 
Przywdział habit zakonny 
własnego pomysłu, czym 
zbulwersował swoje środo
wisko, przyjął żebraczy styl 
życia, zamieszkał w założo
nej przez siebie „ogrzewal
ni” i po blisko 30 latach ta
kiego życia zmarł wśród 
nędzarzy jako jeden z nich. 
W chwili, gdy Chmielowski 
rozpoczynał swój niezwy
kły sposób życia, w pobli
skim Zakopanem z różnych 
powodów gromadził się ca
ły świat kultury ówczesnej 
Polski. Ludzie ci, wielce 
życzliwi byłemu koledze, 
żywo interesowali się jego 
losem oraz z sympatią i sza
cunkiem odnosili się do je
go życiowej decyzji. Naj
serdeczniejszy przyjaciel z 
lat studenckich, Stanisław 
Witkiewicz, pisał do swojej 
matki: „Był tu Adam 
Chmielowski czyli Brat Al
bert w swoim szarym habi
cie. Jego zakon i jego robot
nicy stają się coraz popular
niejsi i przynoszą nadzwy
czajny pożytek”. Wśród ży
czliwych Bratu Albertowi 
był również hrabia Władys
ław Zamoyski.
To dzięki tym ludziom Brat 
Albert mógł zbudować 
swoją pustelnię na Kala
tówkach. Powstała ona w 
końcu XIX w. Bracia alber
tyni rozpoczęli budowę od 
prowizorycznego baraku, w 
którym zamieszkali, na
stępnie wzniesiono kaplicę 
poświęconą w grudniu 
1898 r. Budowa odbywała 
się pod kierunkiem Brata 
Alberta według szkicu archi
tektonicznego Witkiewicza 
na terenie ofiarowanym na 
ten cel przez hr. Zamoy
skiego. Scena tego ofiarowa

nia uwidoczniona jest na po
lichromii kościoła parafial
nego w Zakopanem, po pra
wej stronie nawy głównej. 
Równocześnie wybudowa
no obszerny budynek, któ
ry służył braciom za sypial
nię, jadalnię i miejsce pra
cy. Postępem prac żywo in
teresował się Witkiewicz, 
który doradzał przy budo
wie domu i doprowadzeniu 
wody, był stałym gościem 
wśród braci. Przychodząc 
siadał razem z nimi na zie
mi, jadł z glinianych mise
czek, a przyniósłszy boche
nek chleba wołał: „Macie 
chleb monachomachy, sufra- 
gany, surrogaty”\ W 1902 r. 
bracia albertyni wybudo
wali drugi budynek klasz
toru, a dotychczasowy od
dali siostrom albertynkom. 
Kaplica składa się z dwóch 
części. Pierwsza, o po
wierzchni 27 m2, służy 
wiernym, druga za ołta
rzem przeznaczona jest dla 
sióstr. W ołtarzu znajduje 
się krucyfiks, dzieło niezna
nego artysty, przywiezione 
z krakowskiego klasztoru 
na Skałce. Około 1900 r. 
zbudowana została chatka 
Brata Alberta, która słu
żyła jako dom gościnny dla 
osób przychodzących do 
Brata, a następnie jemu sa
memu, gdy w pustelni za
mieszkały siostry. Przebywa
li tu: hr. Zamoyski, Józef 
Chełmoński, Leon Wy
czółkowski, Andrzej Szep
tycki i wielu innych. Obec
nie chatka stanowi muzeum 
poświęcone życiu i działal
ności Brata Alberta, kano
nizowanego przez papieża 
Jana Pawła II 12 listopada 
1989 r. Mieszczą się tu pa
miątki: obrazy, publikacje i 
fotogramy związane z ży
ciem Świętego. Obok znaj
duje się zachowana stylowa 
cela, w której zatrzymywał 
się Brat Albert. Na podda
szu chatki, w pokoiku gro
madzone są eksponaty z 
pierwszych lat istnienia pu
stelni oraz fotograficzna 
dokumentacja całego obiek
tu wykonana przez Jerzego 
Dudę; muzeum otwarto 
w 1972 r.
Chatka-muzeum wpisana 
jest do rejestru zabytków
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1 Widok na refektarz — najstarszą 
część zabudowań klasztoru wznie
sioną przez Brata Alberta ok. 1898 r.
2. Kaplica Św. Krzyża wybudowana 
według projektu St. Witkiewicza w 
1898 r.
3. Chatka Brata Alberta zwana pustel
nią, postawiona ok. 1900 r.; znajdują 
się tu cela i izba pamiątek
4. Ludowa rzeźba św. Brata Alberta, 
stojąca koło chatki, wykonana przez 
Józefa Wronę z Tokarni koło Myślenic

(zdjęcia: Jerzy Duda)

Zakopanego. Pozostałe o- 
biekty nie mają takiego sta
tusu, tymczasem budynki, 
które powstały za życia 
Brata Alberta, liczą blisko 
100 lat, mają więc również 
wartość zabytkową. Wpi
sanie ich do rejestru byłoby 
wskazane i ze względu na 
autora projektu, i osobę 
Brata Alberta. W praktyce 
obiekty te, pomimo wiel
kiego nakładu pracy i zna
cznych nakładów finanso
wych sióstr albertynek, 
ulegają stopniowej destruk
cji. Stała eksploatacja, wiek 
i warunki atmosferyczne 

mocno nadwerężyły zabyt
kowe części zabudowań. 
Mamy już przykłady powa
żnej destrukcji obiektu. W 
1993 r. w czasie naprawy 
dachu zawaliła się pralnia, 
w której znajdowało się 
źródło zaopatrujące pustel
nię w wodę. To o to źródło 
wypytywał Witkiewicz: 
„Czy woda już płynie do 
zakonu?”
Obiekt wart jest bardziej 
zdecydowanej troski kon
serwatorskiej, wart jest 
również zachowania dla 
przyszłych pokoleń nie tyl
ko ze względu na wartość 
architektoniczną, ale kultu
rową i wychowawczą.

s. Ambrozja Stelmach
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Kolejny 
pożar

2 lipca br. około 14.30 
w Muzeum Budow
nictwa Ludowego w 
Sanoku, w tzw. zagro
dzie olejarskiej z Bary
czy, w sektorze bu
downictwa Pogórzan 
Wschodnich wybuchł

pożar. Gdy na miejsce 
przybyli strażacy, lata
jące na skutek wywo
łanych przez tempera
turę zawirowań powie
trza fragmenty płoną
cej strzechy spadły na 
odległe o 150 m bu

dynki: pochodzącą z 
końca XVILI w. cha
łupę z Klimówki koło 
Sanoka, dom z 1827 r. 
z Iwonicza (wraz z pó
źniejszą stodołą o wyp
lecionych z wikliny 
ścianach i chlewikiem) 
i dom z Humnisk koło 
Brzozowa. Następnie 
pożar przeniósł się na 
budynki leżące o około 
300 m dalej, do sektora

1. Zgliszcza zagrody olejar
skiej z Baryczy — tu zaczął się 
pożar
2. 3. 4. Spalone obiekty mu
zealne

2 (zdjęcia: Wojciech Jaskulski)
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Dolinian. Tam spłonę
ły jeszcze cztery domy 
(z końca XIX i począt
ku XX w.) i dalsze bu
dynki gospodarcze. 
We wszystkich spalo
nych chałupach znaj
dowało się zabytkowe 
wyposażenie: meble, 
obrazy, kilimy, naczy
nia i narzędzia.
Dogaszanie ognia trwa
ło do następnego dnia. 
Stało się tak po
mimo akcji ratowni
czej, w której wzięło 
udział 170 strażaków. 
W sumie całkowitemu 
zniszczeniu uległo 15 
obiektów. Jeżeli prze
bieg pożaru był filmo
wany, można by pew
nie sporządzić z tych 
materiałów bezcenny 
film.

Mało kto zdaje sobie 
dziś sprawę z tego, 
czym był kiedyś pożar. 
Po pierwsze był zjawi
skiem nieledwie co
dziennym — zarówno 
na wsi, jak i w mieście. 
Na przykład Podlaski 
Łuków palił się w 
1517, 1528, 1533 r. 
(kiedy to zniszczeniu u- 
legły nawet fosy i wały 
warowne!). Następne 
pożary sprawiły, że w 
1626 r. biskup krakow
ski Marcin Szyszkow- 
ski, omawiając ze sta
rostą łukowskim kwe
stię osadzenia bernar
dynów, radził wybu
dować klasztor muro
wany, „ bo jeśli budować 
(z drewna) to daremny 
koszt, gdyż to tam mia
sto często pogorywa, to 
by prędko i klasztorek 
oo. Bernardynów, jeśli
by nie był murowany, 

poszedł z dymem do 
nieba”.
W dwukrotnie płoną
cym około połowy 
XVIII w. Wilnie po
szło z dymem 19 
kościołów, 33 pałace, 
746 kamienic, szpitali i 
klasztorów. Ostatni o- 
gromny pożar w Kra
kowie (42 w dziejach 
miasta) szalał jesz
cze w połowie XIX w. 
w lipcu 1850 r. Zni
szczył około 160 ka
mienic (1/10 zasobu 
budowlanego miasta), 
pałac biskupi i Wielo
polskich, gotyckie koś
cioły oraz klasztory 
franciszkanów i domi
nikanów!
Pożary wsi nie mogą 
wprawdzie imponować 
rozmiarami strat w 
skali bezwzględnej, 
zdarzały się natomiast 
znacznie częściej niż w 
miastach i stanowiły 
prawdziwy kataklizm 
w skali lokalnej. Je
szcze w latach 
1921 —1925 wybuchło 
w Polsce 986 pożarów 
zbiorowych, czyli ta
kich, w wyniku któ
rych płonęła cała wieś: 
domy, stajnie, stodoły, 
ginęły zwierzęta i lu
dzie. Podczas jednego 
tylko pożaru w Zawie- 
przycach w pow. lu
belskim w 1920 r. po
szły z dymem 264 bu
dynki. Dobre wyobra
żenie o takim pożarze 
daje reprodukowana w 
Encyklopedii Staropol
skiej Brucknera rycina 
Pufendorfa z 1696 r. 
Widzimy na niej ma
leńką wieś o zwartej 
zabudowie, nad którą 
wzbija się jeden wielki 

płomień i kłęby dymu. 
Przyczyny pożarów 
były na ogół podobne. 
Z danych zgromadzo
nych w książce J.R. 
Szaflika Dzieje ochotni
czych straży pożarnych 
wynika, że do najczę
stszych należał zły stan 
urządzeń kominowych 
(w wypadku Sanoka 
nie miało to żadnego 
wpływu na wybuch 
pożaru — dom z Bary
czy, od którego zaczął 
się pożar, miał komin z 
desek oblepionych gli
ną) i przypadkowe za
prószenie ognia. Ko
lejną pozycję stanowiły 
podpalenia. Pomimo 
surowych kar i potę
pienia ze strony wsi 
(jak widać na przykła
dzie Sanoka, pożar 
groził wszystkim) pod
palenia długo pozo
stawały popularnym 
sposobem rozwiązy
wania sporów sąsiedz
kich. Do tej kategorii 
należała zapewne także 
spora liczba pożarów, 
których przyczyny po
zostały nieznane. Sto
sunkowo najrzadziej 
zdarzały się do XIX w. 
pożary spowodowane 
uderzeniami pioruna, 
te jednak często uzna
wano za zrządzenie 
Boga i nie gaszono ich. 
Metody walki z og
niem były dość prymi
tywne. Strażacy z 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych dyspono
wali sikawkami i hyd
roforami, mieszkańcy 
wsi tworzyli tzw. łań
cuchy wodne. Choć 
czasami „zamiast po
dawać wodę, zamiast 

ratować siebie i bliźnich 
od nieszczęścia, to ci 
ludzie cóż czynią? Bio- 
rą obrazy z chałup, św. 
Mikołaja lub Matki Bo
skiej, i noszą po wsi i 
naokoło chałup, ażeby 
ogień się odwrócił. Zda
rza się nawet taki zabo
bon, że kobieta, za 
przeproszeniem nago, z 
sitem w ręku biega trzy 
razy około chałupy, i to 
ma mieć siłę odwrócenia 
ognia” — pisał w liście 
do „Przyjaciela Ludu” 
w 1900 r. Wawrzyniec 
Moszumański z Jezu- 
pola.

Pod jednym jeszcze 
względem pożar skan
senu w Sanoku lub ra
czej jego efekty wiążą 
się z dziejami pożar
nictwa polskiego. Skan
sen, miejsce szczegól
nie narażone na nie
bezpieczeństwo poża
ru ze względu na zna
czne nagromadzenie 
łatwo palnych budyn
ków drewnianych, nie 
dysponował instalacją 
hydrantową, a wodę 
do gaszenia czerpano 
ze zbiornika przeciw
pożarowego. Tymcza
sem już w XV w. wy
mogi ochrony prze
ciwpożarowej były jed
ną z zasadniczych 
przyczyn budowy wo
dociągów miejskich. 
W Krośnie poczekano 
z tym do pożaru w 
1460 r. Mieszkańcy 
Sanoka byli mądrzejsi 
i nie czekając na ogień 
założyli wodociągi w 
1510 r.

Marcin Stopa
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Kradzież w nocy z 1 
na 2 listopada 1993 r. 
z kościoła prawos
ławnego w Stargar
dzie Szczecińskim 
(woj. szczecińskie)

1. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona, Matka Boska Wło
dzimierska, XIX w.
Deska. 60 x 70 cm. W dol
nej części tekst cyrylicą, z 
fragmentem pieśni cer
kiewnej.
Kat. PA-417-357.

Kradzież jedenastu z 
czternastu obrazów 
przedstawiających sta
cje Drogi Krzyżowej z 
Parku Krajobrazowe
go „Chełmy” w woj. 
legnickim stwierdzo
na 24 kwietnia 1994 r.

Obrazy malowane na bla
sze techniką olejną umie
szczone były w niszach 
kamiennych słupów, w la
tach siedemdziesiątych prze
malowane (konserwowane 
po amatorsku). Pochodzą 
prawdopodobnie z poł. 
XVIII w. Autor nieznany.

2. Stacja I. Kat. PA-482-415.

3. Stacja II. Kat. PA-483-416.

4. Stacja III. Kat. PA-484-417.

3
4
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5

10

Kradzież w nocy z 3 
na 4 czerwca 1994 r. z 
kościoła Św. Jakuba 
w Toruniu

5.

6.

7.

8.

9.

11. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Cud Św. Antoniego, 
2 poł. XVII w.
Olej na płótnie. 45 x 100 
cm. Wycięto część środ
kową.
Kat. PA-496-426.

Stacja VI. Kat. PA-485-418.

Stacja VII. Kat. PA-486-419.

Stacja X. Kat. PA-487-420.

Stacja XI. Kat. PA-488-421.

Stacja XIII. Kat. PA-489-422.

12. AUTOR NIEZNANY, 
Obraz, Św. Anna nauczają
ca Marię, 1 poł. XVIII w. 
Olej na płótnie. 170 x 120 
cm.
Kat. PA-497-427.

10. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Św. Piotr, 2 poł. 
XVII w.
Olej na płótnie. 130 x 100 
cm.
Kat. PA-495-425.

9
8

11
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Kradzież 22 kwietnia 
1994 r. z Art Gallery 
„VAVA” w Warszawie
13. CHROMY Bronisław, 
Rzeźba, Ryba, 1984—1989 r. 
Brąz patynowany na kolor 
zielony. Dł. 65, wys. 30 cm. 
Kat. PC-149-120.
Kradzież między 28 a 29 
maja 1994 r. z kościoła 
Wniebowzięcia Najświęt
szej Maryi Panny w Toru
niu
14. AUTOR NIEZNANY, 
Rzeźba, Św. Mateusz 
Ewangelista, 1605 r.
Drewno w kolorze ciemne
go brązu. Wys. ok. 40 cm. 
Kat. PC-150-121.
Kradzież w nocy z 14 na 
15 kwietnia 1994 r. z 
kościoła cmentarnego 
w Starym Sączu (woj. 
nowosądeckie)
15. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Św. Roch, XIX w. 
Olej na płótnie. 130 x 100 
cm.
Kat. PA-490-423.
16. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Św. Sebastian, XIX 
w. Olej na płótnie. 80 x 50 
cm. Sygnowany z lewej 
strony: „SB”.
Kat. PA-491-424.
17. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Matka Boska Bo
lesna, XIX w. Olej na płót
nie (?). Ok. 50 x 60 cm. 
Brak zdjęcia. Opis: postać 
Matki Boskiej w ujęciu 3/4 
w prawo. Ubrana w niebie
ski płaszcz z kapturem na
łożonym na głowę, spod 
kaptura wystaje biała chu
sta. Ręce skrzyżowane na 
piersi.
Kat. PA-492.
18. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Wniebowstąpienie, 
XIX w. Olej na płótnie (?). 
70 x 50 cm. Brak zdjęcia. 
Opis: Chrystus unoszący 
się na obłokach podtrzy
mywanych przez aniołki, 
ubrany w długą niebieską 
suknię i czerwony płaszcz. 
Szaty rozwiane, ręce rozło
żone.
Kat. PA-493.
19. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Chrystus Bolesny, 
XIX w. Olej na płótnie (?). 
50 x 60 cm. Brak zdjęcia. 
Opis: postać Chrystusa 
przedstawiona do pasa, w 
ujęciu 3/4. Tors nagi. Pra
wą ręką wskazuje na otwar
tą ranę w boku. Całość 
utrzymana w tonacji brą
zów i oliwkowej zieleni. 
Kat. PA-494.

15

16

Dział prowadzony jest przez Oś
rodek Ochrony Zbiorów Publi
cznych, Zespół Działu Doku
mentacji: Monikę Barwik i Ag
nieszkę Pawlak.
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Narzędzia 
do wędlin

Do połowy XX w. masarstwem i 
handlem wędlinami zajmowali się 
drobni rzemieślnicy-masarze pro
dukujący swoje artykuły dla wą
skiego grona odbiorców. W mniej
szych miejscowościach wytwór
czość taka koncentrowała się w 
małych masarniach prowadzonych 
przez jedną osobę, sprzedającą 
wyprodukowane przez siebie węd
liny zwykle w dni jarmarków, we 
własnym sklepie przyrynkowym. 
Te małe warsztaty (w przeciwień
stwie do dużych zakładów) ulegały 
najmniejszym przeobrażeniom, 
zachowując wiele zabytkowych 1 
narzędzi i urządzeń. Były to ma
sarnie prowadzone najczęściej w 
domach mieszkalnych, rzadziej w 
oddzielnych budynkach — np. w 
Wisznicach (woj. bialskopodla
skie) p. Julian G. wyrabiał wędli
ny w budynku drewnianym, stoją
cym na zapleczu przyrynkowego 
domu murowanego. W budynku 
tym znajdował się piec masarski, 
kuchnia z wstawionym w paleni
sko dużym kotłem emaliowanym 
służącym do gotowania wędlin, 
stół masarski z przykręconą na sta
łe maszynką do mielenia mięsa

cych te urządzenia, na rynku kra
jowym pojawiały się importy, jak 
np. reklamowane w katalogu z lat 
dwudziestych XX w. „maszynki 
do mięsa z korbą, cynowane, orygi
nalne szwedzkiej fabryki »Husq- 
vama« oraz maszynki zza oceanu. ” 
Do obróbki mięsa niezbędnymi 
narzędziami były i są różnego ro
dzaju noże, długie i cienkie do 
trybowania, większe do krojenia. 
Duży asortyment tych wyrobów 
oferowała m.in. firma Braci Koby

lańskich w Warszawie, sygnująca 
swoje wyroby znakiem „GER
LACH” (Fabryka w Kuźnicach 
Drzewickich, poczta Drzewica). 
Firma ta oferowała również na
rzędzia do ostrzenia noży — mu- 
saty, zwane dziś stalkami. Przy
rząd ten składał się ze stalowej, ok
rągłej w przekroju ostrzałki wbitej 
w uchwyt i był stałym wyposaże
niem masarni, sklepów wędliniar
skich i restauracji. Niektóre formy 
musatów miały dekoracyjne uch
wyty, wykonane np. z rogu jelenia, 
z metalowym okuciem i kółkiem 
do zawieszania.
Powszechnie używanym narzę
dziem masarskim jest wyławiacz 
do wędlin. Najstarszym znanym 
mi przykładem jest wyławiacz wy

kopany przypadkowo po pierwszej 
wojnie światowej przez jednego z 
masarzy w Wisznicach. Być może 
został on zgubiony przez stacjonu
jące tu w 1920 r. wojska sowieckie. 
Wykonany jest z cynowanej mie
dzi i ma wybitą puncę w języku 
rosyjskim: „KSM. / 1918 g / 
B.D.H. / INWJENT. ”
Zdarzało się, że w wyposażeniu 
małych masarni znajdowały się 
bardziej wyspecjalizowane narzę
dzia, np. masarz w Bełżycach p. 
Jan B. sprawił sobie przed wojną 
ręczną prasę do szynek, wykonaną 
z blachy aluminiowej z dociskiem 
na dwóch sprężynach w dobrze 
już znanej nam formie puszki 
„Peek”.
Najciekawszymi jednak zabytkami

oraz drobne przedmioty do wyro
bu wędlin. W piwnicy domu mu
rowanego mieściły się natomiast 
tzw. solarnia oraz sklep, gdzie na 
porcelitowych hakach wkręconych 
w drewnianą ramę wisiały wędli
ny. Obecnie porcelit zastąpiły ma
teriały kwasoodporne lub stal bie
lona cyną. Klientelę tworzyła ta 
część miejscowej ludności, którą 
stać było na zakup wędlin oraz 
rolnicy przybyli na targ. Mimo że 
największym popytem cieszyły się 
wyroby najtańsze, to jednak ma
sarnie produkowały wędliny w 
różnorodnym asortymencie.
Działali także masarze wędrujący 
po wsiach z własnym sprzętem i 
wykonujący wędliny na miejscu, u 
zamawiającego. Podstawą każdego 
warsztatu była duża maszynka do 
mielenia mięsa, zwana „wilkiem”. 
W okresie międzywojennym 
sprzęt tego typu produkowała 
m.in. Huta Blachownia w Często
chowie (maszynki „MODOS”) 
oraz fabryka w Wolbromiu (ma
szynki „IDEAŁ”), będąca filią 
Fabryki Naczyń Emaliowanych 
S.A. w Olkuszu. Wytwarzały one 
maszynki żeliwne, cynowane, na 
korbę, w szerokim asortymencie 
obejmującym numery od 5 do 32. 
Takiej maszynki używał masarz w 
Wisznicach i domokrążny masarz 
z Wrzelowca w Lubelskiem.
Oprócz polskich firm wytwarzają-

3
Musaty.
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techniki w tej grupie są sklepowe 
krajalnice do wędlin. Jak już 
wspomniano, masarze posiadali 
zazwyczaj własne sklepiki. Dzisiaj 
można by je nazwać firmowymi, 
ponieważ każdy rzemieślnik 
strzegł swoich drobnych, lecz 
istotnych tajemnic technologi
cznych. Wszystkie wytworzone 
przez nich produkty trafiały właś
nie do tych sklepików. Ojciec 
wspomnianego już masarza, Jana 
B. z Bełżyc koło Lublina, chcąc 
przyciągnąć jak największą i naj
lepszą klientelę, na początku wie
ku wyposażył swój sklep w maszy
nę do krojenia wędlin, co na pew
no uatrakcyjniło ofertę sprzedaży. 
Zachowana do dziś krajalnica ma 
mechanizm osadzony w żeliwnej 

żąca do przejmowania ciętej wędli
ny.
Sklep i warsztat, jak to często 
bywało, przejął po ojcu p. Jan B. 
Mała maszynka do krojenia wędlin 
zaczęła być niewystarczająca, poza 
tym każda nowość podnosiła za
pewne rangę placówki w walce z 
konkurencją. Wtedy to, około 
1930 r., na ladzie sklepowej u p. 
Jana B. pojawiło się nowe urzą
dzenie — sprowadzona z Warsza
wy krajalnica do wędlin „SA
TURN” produkcji niemieckiej. 
Jest to maszyna dużych rozmia
rów w żeliwnej ramie z wyprofi
lowanymi nóżkami, w której osa
dzono mechanizm do krojenia; 
ustawiona dziś na ladzie sklepo
wej, gdzie zwykliśmy oglądać ma-

Chłodnia
w Liszkach

Wieś Liszki znajduje się w 
odległości 5 km na zachód od 
Krakowa. Zachowane źródła 
pisane pozwalają stwierdzić, 
że w XII w. należała ona do 
klasztoru norbertanek na Zwie
rzyńcu. Długosz wzmiankuje, 
że w drodze wymiany klasztor 
zwierzyniecki oddał ją opac
twu w Tyńcu na przełomie XII 
i XIII w. Wieś wymieniona 
jest w dokumencie z 1254 r. 
sygnowanym przez Bolesława 

Wstydliwego. W 1363 r. Ka
zimierz Wielki nadał Liszkom 
prawa miejskie, później przez 
nie utracone. W wojskowym 
spisie ludności Galicji z 
1808 r. Liszki wymienione są 
jako wieś główna licząca 655 
mieszkańców. Nazwa miejs-

1.2. Żeliwne, cynowane maszynki do 
mielenia mięsa: z Huty Blachownia w 
Częstochowie (1) i z Fabryki Naczyń 
Emaliowanych S.A. w Olkuszu (2) z 
drugiej ćwierci XX w.
3. Różne rodzaje i wielkości musatów 
w katalogu „Gerlach" wydanym w 
1933 r.
4. Stalowy musat z uchwytem drew
nianym z lat trzydziestych XX w.
5.6. Maszynki do krojenia wędlin: 
„W2” z ramą żeliwną, blatami blasza
nymi i emaliowanymi z XIX/XX w.
(5) oraz „Saturn" z ok. 1930 r. (6) 
(zbiory Muzeum Wsi Lubelskiej w Lub
linie; zdjęcia: Krzysztof Wasilczyk i

Henryk Guz)

ramie z czterema nóżkami, zdo
bionymi ornamentem roślinnym i 
kanelowanymi. Na ramie osadzo
ne są dwa blaty stalowe z białą 
powłoką emalierską, z których je
den jest ruchomą rynienką (opu
szczaną lub podnoszoną), regulu
jącą grubość krojonych plastrów. 
Drugi blat, okrągły, wygięty w 
środku w rynienkę, dekorowany 
jest kiściami kwiatów, pod nim 
osadzony jest okrągły nóż tnący. 
Umieszczony pod nożem mecha
nizm napędowy składa się z prze
kładni ślimakowej i koła zamacho
wego, napędzanego korbą z drew
nianą rączką. Poniżej noża znaj
duje się emaliowana na biało ry
nienka z dekoracją kwiatową, słu

łe, zgrabne, lśniące urządzenia, 
wzbudziłaby niemałą sensację. I 
choć jej wielkie koło zamachowe, 
okrągły nóż tnący oraz ruchomy 
blat przesuwany na czterech ko
łach osadzonych w szynach przy
pomina bardziej sieczkarnię niż 
maszynę do wyposażenia sklepu 
wędliniarskiego, to jest ona prze
cież jednym z pierwowzorów dzi
siejszych urządzeń tego typu. 
Narzędzia te, rzadko już spotyka
ne i zapomniane, porzucone na 
strychach domostw nieżyjących 
dziś rzemieślników-masarzy, wal
czą z upływem czasu i korozją.

Krzysztof Wiśniewski

1.2. Murowana lodownia (1) i jej ele
wacja północna z wejściem (2)
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3.4. Różne formy zdobienia połączeń 
rynny z rurą spustową~(3) i zdobienie 
współczesne (4)

(rys. i zdjęcia: Małgorzata 
Drożdż-Szczybura)

cowości wywodzi się od grzy
bów liszek, jak zwano niegdyś 
w tym regionie kurki lub od 
skórek lisich składanych jako 
daniny. W obu wypadkach na
zwa wsi związana jest z otacza
jącymi ją dawniej lasami, dziś 
znacznie przetrzebionymi.
Wznoszący się w środku wsi 
neoromański kościół zlokali
zowany jest w miejscu, gdzie 
już w XII w. istniała drewnia
na kapliczka zbudowana przez 
jednego z lisieckich włościan. 
Na sąsiadującej z kościołem 
działce stoi unikatowy budy
nek — pochodząca z XIX w. 
lodownia. Jest to jedna z nie
wielu już zachowanych w na
szym kraju „prababek” dzi
siejszych lodówek — chłodni. 
Miała ona za zadanie prze
chowywanie lodu zbieranego 
podczas zimy aż do pory let
niej. W Liszkach jest to ceglany 
budynek o bardzo grubych 
ścianach służący przede 
wszystkim do przechowywa
nia chłodzonego lodem mięsa. 
Można przypuszczać, że pier
wotnie budynek otoczony był 
drzewami. Wystarczająco ni
ską temperaturę zapewniały 
zarówno odpowiednio grube 
ściany pozbawione otworów 
okiennych, ale wyposażone w 
szczeliny wentylacyjne, jak i 
olbrzymie, sięgające około 2 m 
okapy. Widoczne na elewacji 

południowej okna są rezulta
tem późniejszych działań 
związanych ze zmianą funkcji 
obiektu. Charakterystyczne 
jest pośrednie zlokalizowanie 
widocznego przy ścianie pół
nocnej wejścia do lodowni, 
której główna „komora” 
przechowalnicza znajdowała 
się na poziomie zagłębionych, 
zbudowanych z kamienia piw
nic.
Trudno prognozować, jaka 
będzie obecna funkcja będące
go własnością prywatną obiek
tu, który mógłby stać się jedną 
z atrakcji turystycznych Li
szek na równi z zachowanymi 
malowniczymi, drewnianymi 
chałupami. Liczące około stu 
lat dawne domy włościańskie 
są cennymi zabytkami naszej 
kultury materialnej i stanowią 
barwne akcenty w krajobrazie 
wsi. Można mieć tylko nadzie
ję, że ich dzisiejsi właściciele 
przy naturalnym dążeniu do 
uwspółcześniania funkcji bu
dynków pokuszą się o zacho
wanie ich cennej formy.
W Liszkach spotykamy cie
kawą kontynuację rzadko wy
stępującego w innych regio
nach detalu zdobniczego. Za
równo w historycznych obiek
tach mieszkalnych, jak i we 
współczesnych domach deko
rowane jest miejsce połączenia 
rynny z rurą spustową. W tra
dycji tej można doszukiwać się 
elementów magicznych czy 
mistycznych bądź zjawiska 
przeniesienia na grunt wiejski 
wzorów z rezydencji magnac
kich lub królewskich.

Małgorzata 
Drożdż-Szczybura
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Opowieści z warsztatu złotniczego (5)

O plakietach 
wotywnych

Myśląc o sztuce złotniczej, 
często wyobrażałem so
bie, że jeśli nie zawsze, to 
przynajmniej w przeważa
jącej liczbie wypadków bę
dę miał do czynienia z wy
robami artystów, projektu
jących i wykonujących sa
modzielnie swe dzieła, tak 
jak czynią to malarze czy 
rzeźbiarze. Tymczasem 
rzeczywistość ukazuje nam 
obraz zupełnie inny, bo
wiem nie każdy złotnik 
miał talent i umiej ętności 
pozwalające na samodziel
ne projektowanie. Jeden z 
mych przyjaciół, pan Mi
chał Gradowski, kilka lat 
temu stworzył jakże słuszną 
analogię, porównując pracę 
przeciętnego złotnika do 
pracy krawca, gdyż i jeden, 
i drugi często posługiwali 
się wzornikiem, czyli żurna- 
lem, będącym po prostu 
zbiorem gotowych propo
zycji projektowych, przed
stawianych do wyboru 
zamawiającemu przedmiot 
klientowi.
Wzorniki złotnicze, poja
wiające się od XV w., zawie
rały najczęściej samą orna
mentykę, którą zdobiono 
powierzchnie proponowa
nych obiektów. Niekiedy 
były to zbiory rycin przed
stawiających kształty goto
wych już wyrobów. Wzor
ników złotniczych było wie
le i czasami artyści najwyż
szych lotów projektowali 
biżuterię na użytek innych, 
że wspomnę tu choćby Al
brechta Diirera czy Rafae
la. Na naszych ziemiach w 
pewnym okresie bardzo był 
popularny wzornik Erazma 
Kamina, będący pier
wszym polskim wzorni
kiem złotniczym. Autor — 
znany złotnik poznański 
wykonał pieczęcie miejskie 
dla swego miasta, a w 1568 r. 
piastował nawet urząd 
burmistrza. W 1552 r. wy

dał wzornik, będący zbio
rem czy katalogiem rycin 
miedziorytniczych różnych 
wzorów i ornamentów na 
wyroby złotnicze. W kom
pozycjach wzorów propo
nowanych przez Kamina 
dominują ornamenty zło
żone ze stylizowanych wici 
roślinnych, sploty liściaste, 
groteski i zagięcia oraz zwo-

do konkretnego kształtu wy
konywanego przedmiotu. 
W trakcie owego procesu 
adaptowania wzoru wystę
powały czasem trudności 
natury kompozycyjnej, szcze
gólnie wtedy, gdy złotnik 
nie był dobrym artystą, 
czyli nie umiał dobrze ry
sować, rzeźbić, lub po pro
stu nie miał dobrego wy

je kartuszowe. Wzornik 
ten wydany powtórnie w 
1592 r. przyniósł autorowi 
rozgłos w wielu krajach. 
Erazm Kamin wydał rów
nież mniej znany herbarz 
polski w 1575 r.

Wzornik więc bardzo czę
sto stanowił po prostu zbiór 
ornamentów, które należało 
przekalkować i dostosować 

czucia kompozycji. Dlatego 
niektóre prace sprawiają 
wrażenie, jakby były wyko
nywane przez dwóch auto
rów, widać bowiem partie 
zaprojektowane przez do
brego artystę i partie wręcz 
rozczulające naiwnością, z 
jaką potraktowano temat.
Zjawisko to widoczne jest 
wyraźnie w bardzo cieka

wym dziale starej sztuki 
złotniczej, bardzo ongiś w 
Polsce popularnym — w 
plakietach bądź blachach 
wotywnych. Znajdują się 
one do dzisiaj w kościołach, 
tyle że te nowsze mają na 
ogół kształt serca, czasem 
opatrzonego odpowiednią 
inskrypcją dziękczynną. 
Stanowiły one i stanowią 
do dzisiaj pewną specyfi
czną formę podziękowania 
Panu Bogu i świętym pań
skim za otrzymane łaski 
lub za pomoc w jakiejś bar
dzo ważnej sprawie. Ofia
rowywano je również z proś
bą o wstawiennictwo przy 
rozwiązaniu jakiegoś konk
retnego problemu lub zgoła

1. Plakieta wotywna wykonana 
przez wybitnego gdańskiego 
majstra Johanna Gotfryda 
Schlaubitza

prosząc o bożą opiekę, gdy 
jakiegoś problemu się spo
dziewano. Blachy te wie
szano przy ołtarzach lub 
wizerunkach świętych i tak 
np. św. Juda Tadeusz, pa
tron spraw beznadziejnych, 
szczególnie często obdaro
wywany był wotami lub za 
ich pośrednictwem proszo
ny o wstawiennictwo w ja
kiejś nadzwyczaj trudnej 
sprawie. Podobnie wręcz 
obsypywany wotami bywał 
św. Antoni Padewski — pa
tron rzeczy zagubionych, w 
myśl starej wierszowanej 
inwokacji: „święty Antoni 
Padewski — obywatelu nie
bieski — zguba moja — po
moc Twoja”.

W charakterze wotywnym 
ofiarowywano też najróż
niejsze przedmioty, jak 
różańce, biżuterię, inne 
wyroby złotnicze, broń 
pamiątkową lub drogocen
ną, ordery i odznaczenia. 
Po udanej wyprawie wo
jennej lub wygranej bitwie 
w podzięce za wiktorię ofia
rowywano również trofea 
wojenne zdobyte na nie
przyjacielu. Stąd skarbce 
starych kościołów stały się z 
czasem wspaniałymi zbio
rami dawnych obiektów o 
wartościach historycznych i 
artystycznych.
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Blachy wotywne — te naj
młodsze w kształcie serca 
— zawierają przedstawienia 
części ludzkiego ciała, czyli 
rąk, nóg, oczu, często w 
wystylizowanej formie. Dzię
kowano tak za wyleczenie 
bądź proszono o pomoc bo
ską w kłopotach zdrowot
nych związanych z choro
bami tych właśnie części 
ciała. Znamy blachy w 
kształcie stylizowanego no
worodka w powiciu, ofia
rowywane w intencji 
szczęśliwego porodu lub w 
podziękowaniu za poród 
szczęśliwie odbyty. Zdarza
ją się blachy przedstawiają
ce zwierzęta inwentarskie, 
będące niewątpliwie dowo
dem na zagrażające od cza
su do czasu plagi pomoru 
bydła.
Najbardziej interesujące z 
punktu widzenia starej 
sztuki złotniczej są pla
kiety z XVII i XVIII w., 
będące często prawdziwy
mi „komiksami”. Te srebr
ne blachy, na ogół prosto
kątne o wymiarach sięgają
cych nawet połowy arkusza 
formatu A4, otoczone są 
zazwyczaj repusowaną lub 
tłoczoną bordiurą, przewa
żnie bardzo pięknie zapro
jektowaną i wykonaną. W 
polu takiej blachy widnieje 
wyrepusowana lub wygra
werowana scena przedsta
wiająca szlachcica w kontu
szu i przy szabli, klęczą
cego w otoczeniu rodziny, 
modlitewnie składającego 
ręce i nabożnie wznoszące
go wzrok ku niebu, gdzie 
pośród obłoków wyobrażo
ne jest Oko Opatrzności 
Bożej. Często osoba pro
sząca o łaski klęczy pod 
krzyżem lub przed Matką 
Boską. Nierzadko z ust 
osoby ofiarodawcy wydo
bywa się, jak w nowoczes
nym komiksie właśnie, 
„dymek” z wyrytą odpo
wiednią inskrypcją błagalną 
lub dziękczynną.
Patrząc na wiele z tych 
blach już na pierwszy rzut 
oka zauważyć można, że 
wykonane są one przez 
dwóch różnych autorów, w 
dwóch różnych warszta
tach, bardzo się od siebie 
różniących nie tylko po

ziomem artystycznym, ale 
i stopniem zaawansowania 
technicznego. Powód po 
temu był prosty. Otóż wiele 
takich plakiet wykonywa
nych było w sławnych 
warsztatach np. Torunia, 
Norymbergi czy Augsbu
rga w postaci blach obwie
dzionych, jak to już wspo
mnieliśmy, repusowaną czy 
nawet sztancowaną bordiu
rą. Środki pozostawiano 
natomiast puste do później
szego wypełnienia odpo
wiednią treścią. Takie bla
chy „in blanco” jechały w 
dalekie podróże, np. w 
podróże handlowe kupców 
Fuggerów *. Gdy kupiec 
zatrzymywał się na jarmar
ku czy na odpuście, blachy 
bywały zakupywane przez 
lokalnego złotnika, którego 
umiejętności — tak arty
styczne, jak i warsztatowe 
— nie odbiegały na ogół od 
prowincjonalnego poziomu 
miasteczka. Złotnik po pro
stu wypełniał zakupioną 
blachę treścią żądaną przez 
klienta. Starał się to zrobić 
jak najlepiej, ale same in
tencje nie wystarczą, gdy 
brak umiejętności, talentu i 
środków warsztatowych. 
Stąd wiele takich blach — 
autentycznych, szacownych 
zabytków sztuki złotniczej 
z XVII i XVIII w. — roz
czula naiwnością interpre
tacji postaci i wyobrażeń 
wypełniających przestrzeń 
pomiędzy pięknie czasem 
repusowanym obrzeżem. 
Postacie owe nie dość, że 
sprawiają wrażenie jakby 
narysowane były przez ma
łe dziecko, wyglądają je
szcze na dodatek tak, jakby 
nie były wygrawerowane 
sztychlem grawerskim, ale 
wręcz wydrapane gwoź
dziem i to jeszcze tępawym. 
Oczywiście wiele zachowa
nych plakiet wotywnych — 
to wspaniałe dzieła sztuki 
repuserskiej i grawerskiej, 
zaprojektowane przez wy
bitnych artystów i wykona
ne po mistrzowsku, ja sam 
jednak szczególną estymą 
darzę te noszące ślady dzia
łalności dwóch autorów i 
rozbrajająco szczere w 
swoim autentyzmie.
Znam jedną, dość szcze-

2. Plakieta wotywna z profesjo
nalnie wykonanym obramieniem 
i polem grawerowanym przez 
jarmarcznego artystę

3. Plakieta wotywna wykonana 
w całości przez prymitywnego 
grawera na odpuście

4.5. Para plakiet wotywnych z 
XVIII w. przedstawiających wołu 
(4) i krowę (5) w kościele para
fialnym w Benicach koło Kroto
szyna

(zdjęcia: 1, 2, 3 — Wacław Gór
ski)

golną plakietę wotywną i o 
niej właśnie chciałbym wię
cej opowiedzieć. Jest ona 
zawieszona na ołtarzu 
głównym kościoła parafial
nego w Benicach koło Kro
toszyna, a pochodzi naj
prawdopodobniej z XVIII w. 
Właściwie jest to para 
plakiet wotywnych przed
stawiających wołu i krowę. 
Rzecz sama jest więc dość 
typowa, gdyż pomory na 
bydło były zmorą rolników 
i nic dziwnego, że proszono 
świętych o wstawiennictwo 
w tej tak ważnej dla rolnika 
materii. Sposób przedsta
wienia obu bydląt na pier
wszy rzut oka nie powoduje 
specjalnego zdziwienia: i 
wół, i krowa zadzierają łby 
do góry, opierają się na tyl
nych nogach, a przednie

podkurczone spoczywają 
na czymś, co wygląda jak 
słoma lub siano. Wnikliw
szym obserwatorom owe 
podkurczone przednie nogi 
i zadarte łby przywodzić 
mogą na pamięć jakże li
czne i popularne wówczas 
ryty przedstawiające na
rodziny Dzieciątka Jezus 
w stajence betlejemskiej, 
gdzie, jak pamiętamy, wół i 
osioł oddechami swymi og
rzewali nowo narodzonego; 
na owych grafikach oba 
bydlęta przedstawiane są 
najczęściej w takiej właśnie 
pozie. Obserwator, zado
wolony z odkrycia tej ana
logii, zaczyna przyglądać 
się baczniej przedstawio
nym na plakietach zwie
rzętom. Wół jak wół, nic 
specjalnego. Zaczyna oglą-
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dać krowę. Niby wszystko 
normalnie, ale w pewnym 
momencie nie wierzy on 
własnym oczom, krowa 
bowiem zamiast wymienia 
ma pomiędzy tylnymi no
gami... damski biust. Pla
kieta ta przez lata stanowi
ła niewyczerpane źródło 
anegdot w wąskim środo
wisku miłośników i znaw
ców dawnej sztuki złotni
czej. Snuto najróżniejsze 
domysły na jej temat. I 
trzeba było dopiero wiedzy, 
wyobraźni, poczucia hu
moru i daru narracji 
wspomnianego już Michała 
Gradowskiego, aby powsta
ła historia, którą tutaj poz
wolę sobie opowiedzieć.

Było to w dniu... miesiąca... 
roku... w wieku XVIII. 

Popołudniowe słońce roz
świetlało izbę warsztatową 
mistrza złotniczego gdzieś 
w okolicach Krotoszyna. 
Sam mistrz siedział przy 
stole warsztatowym, po
żegnawszy się właśnie z 
wychodzącym z izby klien
tem. Ten był już tyłem we 
drzwiach odwrócony, nie wi
dzimy więc jego twarzy, ale 
z odgłosu zamaszystych 
kroków domniemywać mo
żemy, że człowiek ów spę
dził życie pracując na świe
żym powietrzu. Nie wiemy 
tylko, czy sam za pługiem 
chodził, czy z konia zwykł 
był sprawę swą czynić, czy 
to gospodarską, czy rycer
ską. Przygarbienie znikają
cej w drzwiach sylwetki 
znaczyć mogło, że był to 
człowiek wzrostu wysokie

go, a drzwi były niskie al
bo, co bardziej prawdopo
dobne, że wielce był czymś 
skłopotany. Nietrudno do
myśleć się, czym. Wido
cznie wiosna nadchodziła i 
znów obawiano się pomoru 
bydła. I właśnie, aby jako 
zapobiegliwy gospodarz 
zabezpieczyć się przed nie
szczęściem na wszelkie 
możliwe w tamtej epoce 
sposoby, postanowił ów 
człowiek odpowiednią in
tencję wnieść do ołtarza w 
swym kościele parafialnym 
w Benicach. Tak więc od
wiedził on naszego mistrza 
złotniczego i być może bez 
specjalnych targów nawet, 
gdyż o rzecz wielkiej wagi 
wszak chodziło, ugodził się 
na wykonanie dwóch pla
kiet wotywnych na ofiarę 
przeznaczonych, a przed
stawiać mających wołu — 
który siłę pociągową i 
sprzężaj symbolizował, i 
krowę — karmicielkę.
Jeszcze nie przebrzmiały 
nam w uszach kroki odcho
dzącego klienta, a złotnik 
już zabierał się do pracy. 
Nie myślmy jednak, że był 
on aż tak pracowitym rze
mieślnikiem. Prawdopo
dobnie w młodości, jak wie
lu mu współczesnych, od
był podróże czeladnicze do 
wielu warsztatów w odleg
łych miejscach, może nawet 
za granicę, i stąd nauczył 
się „nowoczesnych”, skute
cznych sposobów ułatwia
nia sobie pracy, czyli w tym 
wypadku posługiwania się 
wzornikiem. Wiedział on 
bowiem, że przy jego zasto
sowaniu znacznie skróci się 
czas pracy i tym szybciej 
nadejdzie moment otrzy
mania umówionej zapłaty. 
Wstał więc nasz majster zza 
stołu warsztatowego i jął 
wertować plik przykurzo
nych kart z najróżniejszymi 
rycinami. Po chwili, pom
rukując z zadowoleniem, 
odnalazł czego szukał. Był 
to miedzioryt ze sceną 
Narodzenia Pańskiego, 
gdzie wół i osioł, klęcząc z 
podkurczonymi przednimi 
nogami przy żłobie, ogrze
wali oddechem Dzieciątko. 
Złotnik okopcił nad ogniem 
płat srebrnej blachy, przy

łożył miedzioryt i tępym 
rysikiem jął odwzorowywać 
sylwetkę wołu. Po chwili, 
gdy sylwetka wołu była już 
odkalkowana, majster od
wrócił miedzioryt na drugą 
stronę, gdyż sylwetka osła, 
vis a vis wołu się znajdują
ca, trudniejsza byłaby do 
przerobienia na krowę niż 
ten sam wół, i powtórzył 
operację kalkowania. Po
czątkowo myślał, że będzie 
mu bardzo łatwo przerobić 
wołu na krowę. Ot, wyka
sować ten „pędzel” pod 
brzuchem, rogi wszak zos
taną, ale co dalej? I gdy do 
tego, tak istotnego elemen
tu anatomii krowę od wołu 
różniącego doszło, nasz 
złotnik zamyślił się głębo
ko. Całe życie mieszkał 
wszak w mieście, wsi nie 
znał, zwierząt w naturze 
prawie nie widywał i na 
dodatek zbyt był zadufany 
we wszechmoc „techniki 
sztucznych ułatwień”, czyli 
w tym wypadku we wzor
niki. Siadł więc i myślał. I 
pewno myślałby tak do dzi
siaj, gdyby nagle genialna 
myśl nie przyszła mu do 
głowy. Uniósł się więc zza 
stołu, i kierując twarz do 
sąsiedniej izby, gdzie widać 
było krzepką sylwetkę nie
wiasty około domowych 
statków się trudzącej, zawo
łał:

„Maryśka, chodź no tutaj”. 
„Lecę duchem, panie maj
ster”.
„Maryśka, ściągaj biusthal- 
ter (stanik) i stawaj na 
czworakach ”.
„O Jezu, panie majster, a 
dyć to wstydu nie macie, 
przecie to biały dzień. I to 
jeszcze na czworakach? !”.
„Cichaj, głupia babo, nie o 
to idzie. Rób, co każę, a do 
historii przejdziesz”.

I rzeczywiście...

Jacek A. Rochacki

* Odgałęzienie bogatej kupieckiej 
rodziny Fuggerów osiedliło się na stałe 
w Polsce i pod spolszczonym nazwi
skiem Fukier przez stulecia prowadziło 
tu interesy. Jedynym zachowanym śla
dem tej działalności jest do dzisiaj ist
niejąca sławna winiarnia „U Fukiera” 
na warszawskim Starym Mieście.
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Rekonstrukcje 
naczyń

Przedmioty ceramiczne znane 
są na ziemiach polskich od po
nad 6 tysięcy lat. Stanowią one 
zdecydowaną przewagę wśród 
zabytków uzyskiwanych w 

wykleić, umieszcza się w pud
łach i odstawia na półki maga
zynów muzealnych. W publi
kacjach naukowych wykorzy
stywane są jedynie skorupy 

ornamentowane, ucha, części 
den i wylewów; sporadycznie 
udostępnia się je na wysta
wach, są bowiem po prostu 
mało efektowne.
Pracownia Konserwacji Ce
ramiki Państwowego Muzeum 
Archeologicznego w Warsza
wie zajmuje się właśnie tym 
mało wdzięcznym rodzajem 
zabytków. Głównym celem 
naszych poczynań jest stale 
doskonalenie metod pełnej re

konstrukcji naczyń na podsta
wie pojedynczych ich frag
mentów wraz z odtworzeniem 
zdobnictwa i kolorystyki. 
Muzea regionalne podczas 
organizacji wystaw są często 
zmuszane do wypożyczania 
eksponatów z większych oś-, 
rodków. W wypadku ekspozy
cji czasowych nie jest to, poza 
naturalnie całą biurokratyczną 
stroną przedsięwzięcia, dużym 
problemem. Sprawa komplikuje

1. Kilka skorup z czarki należącej 
do kultury ceramiki wstęgowej 
rytej
2. Zrekonstruowane z tych 
ułamków naczynie ze ściankami 
w dużej mierze gipsowymi
3. Rysunkowe odtworzenie or
namentacji naczynia
4. Gotowe pomalowane naczy
nie z pełną rekonstrukcją zdob
nictwa

(zdjęcia: Bartosz Tropiło, 
rys. Piotr Wittenberg)

trakcie badań wykopalisko
wych. Bardzo często odnajdy
wane są jedynie drobne, mniej 
lub bardziej charakterystyczne 
fragmenty naczyń. W wypad
ku, gdy towarzyszą one całko
wicie zachowanym naczyniom 
datującym dane stanowisko 
archeologiczne, traktuje się je 
jako materiał „niższej katego
rii”. Te, których nie można

40



Z WARSZTATU KONSERWATORA ■ POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE

się, gdy instytucje te planują 
wystawy stałe. Z reguły jednak 
dysponują one własnymi skro
mnymi zbiorami, wśród któ
rych można wyselekcjonować 
z tzw. masówki np. fragmenty 
bardzo interesujących naczyń 
czy innych form cerami
cznych. Po dokonaniu rekon
strukcji mogą one stanowić 
atrakcyjny element wysta
wienniczy. Tego typu inicja
tywy odciążają małe muzea od 
występowania w roli nie za
wsze mile widzianego petenta 
ubiegającego się o „pożyczkę” 
(zdarza się to na szczęście spo
radycznie, ale niestety niekie
dy funkcjonuje). Zaprezentu
jemy tu jedynie jeden z przy
kładów zastosowania metod 
rekonstrukcyjnych, a zaintere
sowanych poszerzeniem wie
dzy i udoskonaleniem umie
jętności zapraszamy do ściślej
szej współpracy z PMA. 
Otrzymaliśmy skorupy jed
nych z najstarszych na zie
miach polskich naczyń tzw. 
kultury ceramiki wstęgowej 
rytej (druga połowa V tysiąc
lecia p.n.e.). Stanowiły one 
elementy pięciu form. Wśród 
nich ocalały kawałki wylewów 
oraz fragmenty brzuśców, się
gające dna lub części przyden- 
nej. Możliwe było więc uzy
skanie wszystkich rozmiarów 
poziomych oraz wysokości 
przedmiotu. Na wstępie wy
konano rysunkowe rekons
trukcje naczyń i ornamentyki, 
następnie stworzono formy 
woskowe wewnętrznych ścia
nek czarek, które były punk
tem wyjściowym do odtwo
rzenia całych brył. Stopniowo 
przesuwane i gipsowane wyci
ski woskowe dawały wierny 
obraz wnętrza obiektów i 
wewnętrznej strony wylewów. 
Zarówno fragmenty, którymi 
dysponowaliśmy, jak i publi
kowane rysunki zabytków tej 
kultury wykazują, że czarki 
zachowują na brzuścach 
kształt biegunowo ściętej kuli. 
Okazało się też, że odwrócona 
o 180° forma zdjęta z górnej 
partii pasowała do dolnej, 

wewnętrznej części naczynia z 
dnem włącznie. Obróbka gip
sowych powierzchni pozwoliła 
uzyskać odpowiedni kształt 
(kulistość).
Po rekonstrukcji brył przystą
piono do pracy nad ornamen
tyką. Naniesiono na gips ry
sunkową kontynuację zacho
wanego zdobienia i dopiero w 
tym momencie wmontowano 
pozostałe, autentyczne części 
obiektu. Kolejnym etapem by
ło rzeźbiarskie odtworzenie 
ornamentu, a ostatnią fazę 
prac rekonstrukcyjnych sta
nowiło malowanie gipsowych 
powierzchni. Wykonujemy to 
w taki sposób, aby do złudze
nia przypominały one orygi
nał. Pamiętać jednak należy, 
żeby pomiędzy autentycznym 
fragmentem a gipsową rekons
trukcją pozostała nieznaczna 
różnica w odcieniu koloru, 
ułatwiająca szybkie ich rozpo
znanie; naczyń przeznaczo
nych wyłącznie do celów na
ukowych nie malujemy.
Opisana metoda jest tylko jed
nym z wielu etapów z zakresu 
konserwacji ceramiki. Jej zna
jomość może być wykorzysta
na przede wszystkim w insty
tucjach muzealnych. Powinna 
zainteresować także kolekcjo
nerów i miłośników wszelkie
go rodzaju „staroci”. Ważne 
jest tu zrozumienie samej idei 
postępowania z cennym dla 
nas przedmiotem. Dzięki niej 
możemy uzupełnić braki w 
posiadanych eksponatach i, co 
najistotniejsze, spróbować od
tworzyć całą formę, dysponu
jąc jedynie jej częścią lub kil
koma fragmentami. Dotyczy 
to nie tylko naczyń: w podob
ny sposób jesteśmy w stanie 
zrekonstruować np. kafle pie
cowe czy cybuchy fajek. Tego 
typu praca, oprócz końcowego 
— atrakcyjnego efektu, daje 
także bardzo dużo satysfakcji. 
Lubiane przez nas przedmio
ty, które niekiedy ulegają des
trukcji, nabierają ponownie 
walorów estetycznych.

Piotr Wittenberg 
Sławomir Sałaciński

Sztukaterie, rekonstrukcje, 
modelowanie, produkcja, montaż 

Katowice, tel. 585-404

Rzeźbiarz
Wielkiej Emigracji

Polska rzeźba XIX w. nale
ży nadal do najmniej zna
nych dziedzin historii sztu
ki. Nawet pierwszoplanowi 
artyści nie mają wyczerpu

Szczególnie bogatym w 
wybitne pomniki polskiej 
rzeźby obszarem jest region 
paryski. Na cmentarzach 
Paryża i Montmorency, w 

1. Fragment pomnika Kniaziewi- 
cza i Niemcewicza w kolegiacie 
w Montmorency

jących monografii, wielu 
najsłynniejszych ich rzeźb 
nie sposób zlokalizować, a 
znalezienie reprodukcji i 
ustalenie podstawowych 
faktów jest często niemoż
liwe. W odniesieniu do 
dzieł rozsianych poza gra
nicami kraju, od Rosji po 
oba kontynenty amerykań
skie, sytuacja ta jest cał
kiem beznadziejna. Prze
ważnie nie wiemy nawet, 
czy dzieła te jeszcze ist
nieją.

kościołach i gmachach pub
licznych zachowały się 
dziesiątki interesujących 
dzieł naszych artystów. 
Twórczości rzeźbiarza i 
grafika Władysława Ole- 
szczyńskiego (1807-1866) 
nie można nigdzie poznać
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2. Nagrobek Klementyny z Tań
skich Hoffmanowej na cmenta
rzu Pere-Lachaise
3. Nagrobek Juliusza Słowackie
go na cmentarzu Montmartre

(zdjęcia: Andrzej Pieńkos)

lepiej niż we Francji. Spę
dził tu bowiem 30 lat, od 
1825 r., jako uczeń wielkie
go rzeźbiarza neoklasy- 
cyzmu, Davida d’Angers, 
potem — z przerwą w cza
sie Powstania Listopado
wego — przebywał w Pary
żu do 1857 r., pracując 
m.in. przy dekoracji nowe
go Luwru, mauzoleum 
Napoleona I w kościele In
valides i przede wszystkim 
jako „nadworny” rzeźbiarz 
Wielkiej Emigracji. Portre
tował jej najwybitniejszych 

przedstawicieli, wykonywał 
pomniki (np. Mochnackie
go w Auxerre w 1836 r., 
gen K. Małachowskiego w 
Chantilly w 1845 r.) oraz 
okolicznościowe litografie o 
patriotycznej treści. Naj
większą sławę przyniosła 
mu realizacja wspólnego 
grobowca gen. Karola Knia- 
ziewicza i Juliana Ursyna 
Niemcewicza w kościele w 
Montmorency pod Pary
żem. Ta pierwsza spektaku
larna fundacja emigrantów 
skupionych wokół Hotel 
Lambert Czartoryskich na
leży do najbardziej uda
nych dzieł polskiego histo
ry zmu.
Oleszczyński sporządził w 
1848 r. kilka różnych pro
jektów tego pomnika (m.in. 
jeden z postaciami stoją
cymi, jak sam go określił — 
„heroiczny”). Do realizacji 

w marmurze wybrano trze
ci projekt, nazwany przez 
artystę „religijno-monu- 
mentalnym”, z figurami le
żącymi i stojącym posągiem 
Anioła, dobrze harmonizu
jący z późnogotycką archi
tekturą kościoła. Józef I. 
Kraszewski pisał w 1867 r. 
we wspomnieniu o zmar
łym artyście, że „pomysł 
[grobowca w Montmorency] 
jest prosty i piękny. Dwaj 
przyjaciele spoczywają jak
by snem ujęci jeden obok dru
giego, a nad głowami ich 
czuwa anioł zmartwych
wstania”. Postacie zmarłych, 
mimo że przedstawione z 
dużym podobieństwem, 
bez idealizacji, wpisane są 
w symboliczną koncepcję 
pomnika, mającego jedno
cześnie obrazować historię i 
zasługi osobiste obu boha
terów (co podkreślają insk

rypcje na nagrobku). Ale
goryczny zamysł spaja figu
ra anioła, który „(...) przy
stanął nad zmarłymi przyja
ciółmi, a cudownem ruchem 
błogosławiących rąk, które 
słodko rozpostarł nad siwemi 
głowami żołnierza i poety, 
daje poznać, że chce czuwać 
nad ich snem nieprzespanym 
(...)” (F.Hoesick).
Pomnik, który nagrodzono 
medalem na paryskim Sa
lonie 1848, był pierwotnie 
umieszczony w bogato de
korowanej kaplicy wybu
dowanej w 1850 r. specjal
nie na „Mauzoleum Pola
ków” (jak ją nazywali Fran
cuzi). Od początku naszego 
stulecia pomnik dłuta ©le
szczyńskiego znajduje się w 
niewielkiej neogotyckiej ni
szy na zamknięciu bocznej 
nawy.
Kolegiata w Montmorency, 
niegdyś wypełniona wspa
niałymi renesansowymi gro
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bowcami miejscowych ksią
żąt (zniszczonymi w czasie 
Wielkiej Rewolucji Fran
cuskiej), była sanktuarium 
polskich emigrantów. Op
rócz pomnika Kniaziewicza 
i Niemcewicza mamy tu 
wiele płyt komemoratyw- 
nych. Dumnie wznosi się 
neogotyckie epitafium ks. 
Adama J. Czartoryskiego. 
Warto wspomnieć, że na 
cmentarzu w Montmoren
cy zostali pochowani obok 
znanych osobistości emi
gracji także liczni artyści 
polscy: Cyprian Godebski, 
Bolesław Biegas, Olga Bo- 
znańska, Franciszek Black i 
Tadeusz Makowski.

Przed powrotem do Polski 
w 1857 r. Oleszczyński wy
konał jeszcze kilka nagrob
ków na cmentarzach pary
skich. O nagrobku Kle
mentyny z Tańskich Hoff- 
manowej (1848 r., cmen
tarz Pere-Lachaise) tak pi
sała w 1869 r. Zofia Wę
gierska: „popiersie autorki 
»Pamiątki po dobrej matce« 
stoi na środku; po prawej 
stronie chłopczyk siedzący 
czyta «Wiązanie Helenki», 
po lewej śliczna dziewczyn
ka wspina się na palce i wy
ciąga rączkę, chcąc uwień
czyć marmurowe popiersie 
swojej dobrodziejki”. Po
mnik ten, o dość zwartej 
kompozycji, której jednoli
tość podkreśla wspólna dla 
wszystkich elementów na
grobka podstawa, nawiązu
je do nagrobków klasycy- 
stycznych z postacią (bądź 
postaciami) przy urnie z 
symbolicznymi prochami 
zmarłej osoby. Nagrobek, 
który ogląda na najwięk
szym cmentarzu Paryża 
każdy pielgrzymujący do 
stojących obok pomników 

Moliera i La Fontaine’a, 
kruszy się i jest obecnie w 
opłakanym stanie.
Lepiej prezentuje się po 
konserwacji dokonanej w 
końcu XIX w. staraniem 
polskich emigrantów gro
bowiec Słowackiego na 
cmentarzu Montmartre. Już 
w 1875 r. donosił z Paryża 
Cyprian Godebski, że po
mnik ten „ kruszy się i roz
pada Został wzniesiony 
rok po śmierci poety, w 
1850 r., ale możliwe, że 
ostatecznie ukończony był 
kilka lat później dzięki sta
raniom matki Słowackiego. 
Autorem pierwotnego pro
jektu — romantycznie skom
ponowanego kopca z ka
mieni — miał być zaprzyja
źniony ze Słowackim Petti- 
niaud, który zajął się rów
nież opłaceniem kosztów 
pogrzebu. Jeśli wierzyć 
Hoesickowi, dzięki zabie
gom matki poety skromny 
pomnik wzbogacony został 
wykonanym przez Ole- 
szczyńskiego marmuro
wym medalionem z wize
runkiem poety, wspartym o 
lirę — symbol poetyckiego 
natchnienia, oraz księgami, 
w które wpisano cytaty 
m.in. z Anhellego. Znajdu
jący się obecnie na pomni
ku medalion jest kopią z 
1894 r., oryginał zaś z mu
zeum w Rapperswil trafił do 
Muzeum Narodowego w 
Warszawie, gdzie zaginął w 
czasie drugiej wojny świa
towej. Powtarzał on zresztą 
z niewielkimi zmianami 
znany portret wieszcza z 
brązowego medalionu, któ
ry Oleszczyński wyrzeźbił 
jeszcze w 1841 r.

Jolanta 
Chrzanowska-Pieńkos 

Andrzej Pieńkos

Poszukuję następujących numerów „Spotkań z Zabyt
kami”: 1977 — 1; 1979 — 2; 1980 — 3, 4; 1982 — 8,10; 1983 
— 1/11, 3/13, 4/14; 1984 — 1/15, 2/16, 3/17; 1985 — 
3/21, 4/22 (podwójny); 1992 — 1/59, 2/60.

Wojciech Kapuściński, 02-517 Warszawa, 
ul. Rakowiecka 15/17 m 32, tel. 49-42-92.

Rzymskie miasto 
w Hiszpanii

W odległości około 9 km na 
północ od Sewilli położone 
jest niepozorne miasteczko 
Santiponce, do którego nie 
przyjechałby żaden turysta, 
gdyby nie fakt, że na jego pe
ryferiach znajdują się ruiny 
jednego z najstarszych miast w 
Hiszpanii. Pochodzi ono z cza
sów, gdy Półwysep Iberyjski 
znajdował się pod panowa
niem potężnego Imperium 
Rzymskiego i zostało założone 
przez Publiusza Korneliusza 
Scipiona w 205 r. p.n.e., zaś na 
pamiątkę ojczystego kraju 
nadano mu nazwę Italica. 
Powstanie Italica było pier
wszym aktem romanizacji 
podbitych terenów i znamien
nym symbolem przyszłych 
przeobrażeń kulturowych, któ
rych kulminacja przypadła na 
czas panowania cesarzy Traja- 
na (98—117) i Hadriana 
(117—138) z dynastii Anto- 
niuszów. Jak podają źródła hi
storyczne, Hadrianowi przypi
suje się też największe zasługi 
w dziele rozwoju urbanisty
cznego tych ziem.
Opierając się na wynikach 
prowadzonych prac archeolo
gicznych, ujawniających coraz 
więcej nowych wiadomości, 
można przypuszczać, że nie
gdyś było to miasto stosunko
wo duże i bogate, a tym sa
mym o istotnym znaczeniu 
przynajmniej w skali regionu. 
Z upływem czasu, w miarę 
słabnącego znaczenia i siły 
Imperium Rzymskiego, także 
Italica zaczęła być stopniowo 
opuszczana przez ludzi, wsku
tek czego już we wczesnym 
średniowieczu z miasta pozo
stały tylko ruiny. Co więcej, 
ruiny te były sukcesywnie 
grabione i rozbierane, stano
wiąc dogodne źródło odzysku 
budulca dla innego, prężnie 
rozwijającego się nie opodal 
miasta, które zdominowane w 
712 r. przez Arabów zostało 
nazwane Ixbilia (Izvilia) i 
uznane za stolicę całego regio
nu Al-Andalus. Chodzi tu 
oczywiście o Sewillę, która do 
dziś pozostaje największym 
miastem Andaluzji.
W ciągu wieków niszczejące 
ruiny stopniowo pochłaniała 
ziemia, ale największy obiekt 
architektoniczny miasta — 
monumentalny amfiteatr zaw
sze był dostępny dla żądnych 
atrakcji i wrażeń podróżnych, 

a od XVI w. także dla pier
wszych archeologów próbują
cych odtworzyć historię za
ginionego miasta. Z tego też 
miejsca rozpoczęto w XIX w. 
pierwsze kompleksowe prace 
archeologiczne, które ujawniały 
kolejne części miasta, poszcze
gólne domy prywatne, obiekty 
publiczne, ulice, place itd.
Obecnie udostępniona jest dla 
zwiedzających odkopana i 
częściowo zrekonstruowana 
luksusowa dzielnica, należąca 
niegdyś do lokalnych patry- 
cjuszy. Zajmuje ona północną 
część miasta i przylega bez
pośrednio do murów zewnętrz
nych o grubości około 1 m. 
Mury te wyznaczają zasięg 
ówczesnego miasta. Rekons
trukcja architektoniczna poz
wala przypuszczać, że w 
miejscach, gdzie ulice docho
dziły do murów, wznosiły się 
na nich czworokątne wieże z 
podwójnymi bramami. Na te
renie częściowo, odtworzonej 
dzielnicy widoczny jest zarys 
kwadratowego rynku (Joro) 
oraz ortogonalny system ulic, 
przebiegających w bardzo cha
rakterystyczny sposób z pół
nocnego wschodu na połud
niowy zachód i z północnego 
zachodu na południowy 
wschód, brukowanych wielokąt- 
nymi kamiennymi płytami. 
Wzdłuż ulic wznosiły się duże 
domy, których architekturę 
można przywrócić na podsta
wie dobrze zachowanych fun
damentów, fragmentów ścian i 
lokalizacji bardzo typowych 
dla ówczesnego budownictwa 
patio. Na terenie niektórych 
rezydencji do dziś zachowane 
są ciągi powalonych marmu
rowych kolumn, zdobiących 
dawne pasaże, dziedzińce i 
ogrody. Tutaj znaleziono też 
wspaniałą kolekcję marmuro
wych rzeźb, wśród których 
szczególną uwagę zwracają 
monumentalne figury Traja- 
na, „Polującej Diany” będącej 
rzymską kopią greckiej Arte
midy czy wreszcie pięknej 
Wenus znalezionej w 1940 r.; 
obecnie wszystkie te figury 
zdobią sale Muzeum Archeo
logicznego w Sewilli.
Na terenie wykopalisk praw
dziwy podziw wzbudzają 
wspaniale zachowane posadzki 
bogatych domów. Są to typo
we rzymskie mozaiki, układa
ne z drobnych, kolorowych
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3
kamyczków, których górna, 
wygładzona powierzchnia na 
ogół nie przekracza 1 cm2. 
Najczęściej stosowanym wzo
rem dekoracyjnym są figury 
geometryczne, ale spotyka się 
też motywy roślinne, zwierzę
ce, a nawet postacie ludzkie. 
Szczególnie piękne pod tym 
względem są posadzki kilku 
dużych domów. Jeden z nich 
to Casa de los Pajaros, którego 
nazwa pochodzi od licznych 
wizerunków ptaków zdobią
cych mozaikę największej ko
mnaty. Drugi dom — to Casa 
del Planetaria, z dużym, cen
tralnym pomieszczeniem, przed
stawiającym wizerunki sied
miu bóstw reprezentujących 
ciała niebieskie, od których 
wzięły początek nazwy po
szczególnych dni tygodnia. W 
bezpośrednim sąsiedztwie znaj
duje się następny dom, zwany 
Casa de Neptuna, gdzie podło
gowa mozaika zdobiona mo
tywem labiryntu obrazuje mi
tologiczną scenę triumfu Nep
tuna. Poza mozaikami niektóre 
domy zaskakują bardzo bogatą 

i wymyślną architekturą. 
Przykładem może być Casa de 
Hylas, otoczony pięknymi 
dziedzińcami (patio), na któ
rych stały liczne fontanny, a 
także Casa de la Exedra, z 
wielkim patio ozdobionym 
krzyżowymi filarami i krypto- 
portykiem. Ciekawostką są 
częściowo zrekonstruowane ru
iny dawnej piekarni, znajdują
cej się przy jednej z głównych 
ulic. Był to względnie niewiel
ki i skromny dom, wewnątrz 
którego zachowały się resztki 
okrągłego pieca piekarniczego 
zbudowanego z płaskich, 
kwadratowych cegieł.
Innego typu obiektem są ter
my, zwane popularnie „Ła
źniami Mauretańskiej Królo
wej”, które nieprzypadkowo 
zlokalizowano w dość odległej, 
zachodniej dzielnicy, położo
nej znacznie wyżej niż pozo
stała część miasta. Stąd bo
wiem niedaleko jest do miejs
ca, gdzie na zboczu pobliskie
go wzgórza tuż przy zewnętrz
nych murach miasta znajduje 
się główny zbiornik gwarantu-

1. Odsłonięte mury domów — 
widoczne mozaiki podłogowe
2. Pozostałość pieca dawnej 
piekarni
3. Amfiteatr — dwie kondygna
cje widowni oddzielone od areny 
murem
4. Fosa na osi areny amfiteatru

(zdjęcia: Marek W. Lorenc)

jący mieszkańcom Italica stałą 
dostawę wody. Łaźnie zostały 
odkryte stosunkowo niedaw
no, w związku z czym prowa
dzone są tam jeszcze prace 
wykopaliskowe. W ostatnich 
latach wśród peryferyjnych 
zabudowań obecnej miejsco
wości Santiponce odkryto rui
ny okazałego teatru. Lokaliza
cja teatru poza murami ze
wnętrznymi wyraźnie wskazu
je, że jest to obiekt znacznie 
młodszy, nie należący do za
budowy zasadniczej części 
miasta. Potwierdzają to dane 
historyczne, według których 
budowlę tę wzniesiono dopie
ro ponad 300 lat później, za 
panowania cesarza Hadriana. 
Pierwszoplanowym zabytkiem 
na terenie Italica jest jednak

4 
wspomniany amfiteatr, który 
od wieków wzbudza ogólny 
podziw i zainteresowanie. Ta 
monumentalna budowla znaj
duje się na północnych peryfe
riach miasta i została założona 
na planie elipsy wydłużonej 
dokładnie w kierunku wschód- 
-zachód. Dzięki wieloletnim 
pracom wykopaliskowym i bar
dzo intensywnie prowadzo
nym w ostatnich latach pra
com zabezpieczającym, obec
nie możemy oglądać wielką 
arenę oraz dwie kondygnacje 
widowni wraz z jej konstrukcją 
podziemną. Za czasów świet
ności miasta, zgodnie ze staro
rzymskim obyczajem, w amfi
teatrze odbywały się nie tylko 
igrzyska sportowe, ale także 
krwawe walki gladiatorów i 
polowania na dzikie zwierzęta. 
Charakterystycznym elemen
tem rzymskich amfiteatrów 
jest arena z przebiegającą 
przez jej środek fosą. Jest to 
otwarty od góry tunel, biegną
cy na głębokości 3 m przez ca
łą długość areny, który w sa
mym jej centrum rozszerza 
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się, tworząc kwadratowe „po
mieszczenie” o boku 15 m z 
ośmioma kolumnami sięgają
cymi poziomu areny. Wyraź
ne, czworokątne zagłębienia 
na górnej krawędzi kamiennej 
obudowy fosy i takie same na 
szczytach kolumn są miejsca
mi, w których umieszczano 
długie belki stanowiące przy
krycie fosy, a zarazem zdejmo
waną w razie potrzeby część 
areny. Poza areną fosa łączyła 
się z systemem korytarzy ciąg
nących się pod całym amfite
atrem, a prowadzących do pod
ziemnych pomieszczeń dla 
zwierząt, gladiatorów oraz 
obsługi organizowanych spek
takli. Po obu końcach dłuższej 
osi amfiteatru znajdowały się 
dwie główne bramy prowa
dzące z zewnątrz bezpośrednio 
na arenę. Bramą wschodnią 
wprowadzano uczestników 
widowiska, natomiast bramą 
zachodnią wyznaczeni niewol
nicy usuwali poza amfiteatr 
ciała gladiatorów i zwierząt po 
zakończeniu spektaklu.
Na całym obwodzie (nie licząc 
obu bram) arena oddzielona 
jest od widowni murem o wy
sokości 3 m, nad którym 
wznosi się pierwszy sektor 
miejsc dla publiczności. Po 
drugiej stronie muru, pod wi
downią ciągnie się korytarz z 
10 wyjściami bezpośrednio na 
arenę. Ten sektor widowni 
stanowi 7 rzędów miejsc sie
dzących, do których można się 
dostać 12 wejściami z ukrytego 
pod widownią odrębnego sy
stemu korytarzy i schodów. 
Zgodnie z panującym wów
czas obyczajem pierwsza 
kondygnacja przeznaczona by
ła dla członków najbogatszych 
rodzin, spośród których naj
dostojniejsi zajmowali najniż
sze rzędy, a ich nazwiska były 
zaznaczone na okalającym 
arenę murze. Tutaj też w cen
tralnej części po obu stronach 
areny znajdowały się dwie 
główne loże. Nad pierwszą 
kondygnacją miejsc przebiega 
okrężny chodnik połączony z 
14 wyjściami do wewnętrz
nych korytarzy i 16 zewnętrz
nymi schodami prowadzą
cymi na wyższy sektor widow
ni. Ta część amfiteatru, licząca 
12 rzędów miejsc, przezna
czona była dla bogatych mie
szczan i członków administra
cji miejskiej.
Niestety, wyższe części amfi
teatru oraz jego zewnętrzna fa
sada nie zachowały się, gdyż 
zostały prawie całkowicie zni
szczone i częściowo rozgra- 
bione na potrzeby lokalnego 
budownictwa. Można jednak 

podziwiać pozostałości dolnej 
partii budowli, a sądząc po 
wielkości dolnych podpór, 
układzie korytarzy i schodów, 
a przede wszystkim po zarysie 
zewnętrznej elipsy odpowiada
jącej zarysowi fasady, zni
szczona część musiała zawie
rać znacznie więcej rzędów 
miejsc dla widzów niż kon
dygnacje pierwsza i druga ra
zem. Ten sektor widowni 
przeznaczony był zapewne dla 
plebsu, kobiet i dzieci, jak to 
miało miejsce w innych rzym
skich amfiteatrach. Aby uz
mysłowić sobie, jak wiele osób 
mogło pomieścić się w tym 
sektorze, należy wziąć pod 
uwagę, że miał on nie tylko 
większą średnicę niż pozostałe, 
ale też bardziej stromy kąt na
chylenia.
Warto zwrócić uwagę na roz
miary budowli, której ze
wnętrzny zarys wyznaczał 
elipsę o osiach 111 i 93 m. W 
związku z tym, że podane 
wymiary są raczej szacunko
we, bardziej konkretne dane 
przedstawia sama arena, której 
długość wynosi 49, a szerokość 
31 m. Można również zasta
nowić się nad wymową tych 
liczb, biorąc pod uwagę wiel
kość stosunku dłuższej osi 
areny do krótszej. Nie jest 
chyba zbiegiem okoliczności, 
że wartość ta w Italice wynosi 
1,58, a w wypadku areny 
sławnego Koloseum w Rzymie 
1,59 (?!). Nie wydaje się też, 
aby dziełem przypadku była 
taka sama liczba rzędów 
miejsc siedzących na pierwszej 
i drugiej kondygnacji w obu 
tych amfiteatrach (?!). Rozpa
trując owe zaskakujące podo
bieństwa, trzeba wziąć pod 
uwagę, że Koloseum zostało 
zbudowane za czasów pano
wania cesarza Wespazjana w 
roku 72, czyli 277 lat później 
niż amfiteatr w Italica. Z do
stępnych materiałów źródło
wych wiadomo, że amfiteatr w 
Italica mieścił 25 000 osób i 
uważany jest za trzeci pod 
względem wielkości obiekt te
go typu na świecie.
Jakkolwiek na terenie Hiszpa
nii jest wiele okazałych zabyt
ków z czasów Imperium 
Rzymskiego, to jednak Italica 
zasługuje na szczególne zain
teresowanie jako ważne mia
sto, założone w najstarszym 
etapie romanizacji Półwyspu 
Iberyjskiego. Należy także li
czyć, że ruiny miasta dostarczą 
w przyszłości jeszcze wielu 
cennych informacji.

Marek W. Lorenc

Dziesięć lat działań
Tradycyjnie, już po raz dziesiąty 
w okresie wakacji Komisja Opie
ki nad Zabytkami Sztuki Cer
kiewnej Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami zorganizowała waka
cyjne plenery malarskie dla 
dzieci i młodzieży (od 1990 r. we 
współpracy z Ukraińskim Towa
rzystwem Ochrony Zabytków Hi
storii i Kultury). Ze strony polskiej 
uczestnikami plenerów są lau
reaci konkursu plastycznego pod 
nazwą „Zabytki sztuki cerkiewnej 
w rysunkach dzieci i młodzieży”. 
W tym roku plenery odbyty się w: 
Horyńcu Zdroju, woj. przemy
skie, Uściu Gorlickim, woj. no
wosądeckie i w Krempnie, woj. 
krośnieńskie. Jednocześnie w 
lipcu w muzeum w Bielsku Pod
laskim odbyta się wystawa „Iko
na w twórczości plastycznej 
dzieci i młodzieży”, na której pre
zentowane były prace powstałe 
na wakacyjnych plenerach ma
larskich i nadesłane na konkurs 
„Zabytki sztuki cerkiewnej w ry
sunkach dzieci i młodzieży". W 
sierpniu i wrześniu w tym samym 
muzeum prezentowano też wy
stawę „Zabytki sztuki cerkiewnej 
w twórczości plastycznej dzieci i 
młodzieży”, na którą złożyły się 
prace zgromadzone przez Ko
misję w ciągu dziesięciu lat pro

wadzenia konkursu i plenerów.
Równie tradycyjnie organizowa
ne są w czasie wakacji młodzie
żowe obozy konserwatorskie, 
których uczestnicy porządkują 
cmentarze w nie istniejących już 
wsiach Bieszczadów i Beskidu 
Niskiego oraz wykonują proste 
zabiegi konserwatorskie przy za
bytkowych krzyżach przydro
żnych i nagrobnych. W tym roku 
obozy odbyły się w Beskidzie Ni
skim we wsiach: Radocyna, Lip
na, Długie, Czarne, Neznajowa 
oraz w Bieszczadach we wsiach 
Tworylne, Hulskie, Smolnik, Bere- 
hy Górne, Caryńskie.
Z inicjatywy Komisji były także 
kontynuowane prace konserwa
torskie na zabytkowych cmenta
rzach oraz remonty zabytków 
budownictwa cerkiewnego, m.in. 
na cmentarzu prawosławnym w 
Nowoberezowie, gm. Hajnówka, 
na którym zachowało się blisko 
sto wielkich (do 10 m wysokości) 
drewnianych krzyży nagrobnych 
oraz ponad 200 krzyży kamien
nych i betonowych zwieńczo
nych kutymi krzyżami żelaznymi 
oraz przy remoncie zabytkowej 
cerkwi murowanej w Łopience, 
gm. Cisną, woj. krośnieńskie.
W tym roku poza generalnym 
konserwatorem zabytków, wspar
cia w realizacji programu udzieli
li: Departament Uczestnictwa w 
Kulturze MKiS, Polski Monopol 
Loteryjny, Fundacja Stefana Ba
torego, Fundacja PROM, Funda
cja Wspierania Rozwoju Kultury 
Prawosławnej oraz Powszechny 
Bank Kredytowy. Oczekujemy na 
dalsze wspieranie naszych dzia
łań (informacji udziela TOnZ, 
00-672 Warszawa, ul. Piękna 
44a, tel. 29-62-26).

Bogdan Martyniuk 
przewodniczący Komisji

1. „Cerkiew w Uluczu” Adama Kiełbusiewi- 
cza (lat 17) z Bytomia

2. „Cerkiew w Małastowie" Marcina Szul- 
czyka (lat 11) z Czeremchy
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Nieznany ludwisarz
W drugiej połowie XVIII w. 
nastąpił — jak się pow
szechnie sądzi — upadek 
sztuki cechowej. Opinia ta, 
jak świadczy działalność wie
lu artystów, jest tylko w częś
ci prawdziwa. Przyjrzyjmy się 
pracom nie znanego krakow
skiego ludwisarza (odlewni
ka) Jana Weidnera. W 1751 r. 
wykonał on, zachowany do 
czasów współczesnych, bo
gato zdobiony dzwon dla ka
tedry na Wawelu. Dzwon ten- 
zdobią plakietki z Okiem 
Opatrzności Bożej podtrzy
mywanym przez dwa putta 
(co stanowi obramienie napi

rym czynna była ludwisarnia, 
czyli Krakowa, widnieje na 
płycie z 1765 r. w wejściu do 
krypty pod kaplicą błogosła
wionego Wincentego Kad
łubka. Płytę tę zdobi napis i 
herb Jana Wojciecha Zie- 
mnickiego, opata klasztoru 
cystersów. Historyk sztuki 
mgr Aldona Sudacka przypi
sała Weidnerowi także oz
dobne „klucze” organów w 
jędrzejowskim kościele, pow
stałe około 1760 r.
Dodać wreszcie warto, że 
czynni byli w Krakowie także 
inni mistrzowie o tym nazwi
sku. W 1774 r. wzmiankowa-

Dzwon wykonany przez 
Jana Weidnera, odla
ny w Krakowie w 
1752 r. dla kościoła 
parafialnego w Żar
kach

(fot. 
Tadeusz Każmierski)

su), przedstawieniem Świę
tego Stanisława biskupa oraz 
kontuszem z herbem Ab- 
dank, Łabędź i godłem Kapi
tuły Krakowskiej (trzy koro
ny). Rok później wykonał 
zbadany przeze mnie dzwon 
w kościele parafialnym ŚŚ. 
Szymona i Judy w Żarkach 
koło Myszkowa. Ten dzwon, 
o licznych profilowaniach i 
fryzach z motywami lilii, zdobi 
wiele inskrypcji (w tym cytat z 
Księgi Izajasza 33) oraz pla
kietki m.in. z postacią ota
czanego kultem w XVIII w. 
św. Jana Nepomucena. Z 
1757 r. dotrwał do dnia dzi
siejszego dzwon w kościele 
parafialnym w miejscowości 
Złotniki koło Jędrzejowa. W 
samym zaś Jędrzejowie w 
dawnym kościele cystersów 
nazwisko Weidnera wraz z 
określeniem miejsca, w któ-

no w aktach, że Maciej 
Weidner uzyskał „majsternię” 
(tytuł mistrza cechowego). W 
latach 1779—1780 w aktach 
wzmiankowany jest Piotr 
Weidner ze względu na spór 
o utrzymywanie nie zgłoszo
nych w cechu czeladników. 
Obaj ci rzemieślnicy należeli 
do powstałego w Krakowie w 
1774 r. cechu mosiężników. 
Przypomnijmy jeszcze, że 
obok Weidnera w drugiej po
łowie XVIII w. działali inni ma
ło znani ludwisarze, jak przy
były z Węgier Gasparus 
Kramnitz lub pod koniec te
go stulecia Ignacy Hutlauer. 
Sztuka polska, jak świadczyć 
mogą i nasze czasy, zawsze 
zadziwiała błyskami talentu i 
artyzmu, nawet w okresach 
kryzysu.

Jan Samek

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. — 17 tys. zł. Wpłaty na minimum trzy nu
mery przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed 
rozpoczęciem dostaw na konto Firmy AMOS, 01-806 
Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 
1586-77578-136 (na załączonym na s. 47 przekazie 
pocztowym prosimy podać, których numerów dotyczy 
wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających mini
mum 10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz bezpłat
ny. Prenumerata zagraniczna jest o 100% droższa. 
Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za dosta
wę. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 34-65-21.

UWAGA: bieżące i archiwalne egzemplarze „Spotkań z 
Zabytkami” można nabywać w Firmie AMOS, Wydaw
nictwach ODZ (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, 
II p., pok. 18 w poniedziałki, środy, piątki w godz. 
9.00—14.00, tel. 27-00-38) 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, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Ko
pernika 4
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
Księgarnia „Glob-Tour”, ul. Paderewskiego 22 
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. Czac
kiego 3 oraz filia — Ignacego Krasickiego, Dubiecko- 
-Zamek
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskie
go 1
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: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
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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Most w Reszlu
W ubiegłym roku przystąpiono do 
remontu gotyckiego mostu w Re
szlu — mieście będącym obok 
Świętej Lipki i Lidzbarka War
mińskiego największą atrakcją 
turystyczną województwa olsz
tyńskiego. W ramach remontu 
zdjęto miejscami gotycką liców
kę mostu i rozebrano gotyckie 
przypory. Do podparcia mostu 
zastosowano betonowe kręgi. 
Prace te poruszyły opinię publi
czną. Weekendowy numer „Ga
zety Olsztyńskiej” (1 —3 lipca 
1994 r.) przyniósł artykuł pióra 
Stanisława Jermakowicza, napi
sany po niedawnym spotkaniu 
ekspertów MKiS, władz woje
wództwa i miasta oraz służb kon
serwatorskich. Czytamy tam 
m.in.: „Poniesione nakłady blisko 
jednego miliarda częściowo idą 
w straty. Trzeba wszystko zaczy
nać od nowa. Służba konserwa
torska za późno zorientowała się, 
z czym ma do czynienia".
Tymczasem służba konserwa
torska ma w tym wypadku do 
czynienia z jednym z dwóch go
tyckich mostów, które stanęły w 
Reszlu w drugiej połowie XIV w., a 
przebudowane zostały w XVIII w. 
Łączyły one brzegi rzeki Izery 
(dopływ Sajny), malowniczo pły
nącej niezwykle głębokim, za
drzewionym parowem, będącym 
naturalnym elementem obron
nym średniowiecznego miasta. 

O obydwu mostach piszą prze
wodniki, począwszy od wydane
go w okresie międzywojennym 
Ilustrowanego przewodnika po 
Mazurach Pruskich i Warmii 
Mieczysława Orłowicza, przez 
bedekery niemieckie, aż do 
polskiej monografii powiatu z 
1978 r. W tej ostatniej czytamy: 
„przed Bramą Rybacką wznie
siono most na Izerze, murowany 
w wątku polskim. Była to budow
la w formie zapory wypełniającej 
jar rzeki, o dwóch kondygna
cjach otwartych najpierw arkad, 
sklepionych kolebkowo (...) Oba 
mosty wzniesiono w 2 połowie 
XIV wieku. Większy, położony 
jest przy ul. Mazurskiej (dawne 
Rybak). Wewnątrz mostu znajdu
ją się pomieszczenia mieszkal
ne”. Oba mosty wpisane są do 
rejestru zabytków (poz. 300 i 301, 
z 15 czerwca 1957 r.l).
Wartość tego mostu podkreślił 
prof, dr hab. Jerzy Teliga, rzeczo
znawca ministra kultury i sztuki, 
który zaopiniował: „w wyniku wizji 
lokalnej stwierdziłem, że ten 
obiekt zabytkowy stanowi wyso
ką rangą budowlę średniowie
czną i jest unikalny na terenie 
Polski". „Gazeta Olsztyńska" 
przytacza również opinię mgra 
Marka Gzyło z Torunia: „...jedyny 
ceglany tej wysokości oraz roz
piętości i tak wcześnie datowa
ny". Na marginesie dodam, że

Fragment gotyckiego mostu w 
Reszlu w trakcie remontu

(fot.
Joanna Wańkowska-Sobiesiak)

nie zgadzam się z dalszą opinią 
p. Gzyły, że uszkodzona została 
warstwa wtórna mostu, nie zwią
zana z konstrukcją gotycką. Otóż 
skarpy podpierały most w miejs
cu, gdzie zachował się oryginal
ny wątek gotycki i twierdzę, że 
ich lico stanowiło integralną 
część licówki mostu. Zresztą je
den z wniosków konserwator
skich dotyczy odtworzenia zni
szczonego gotyckiego lica mo
stu.
We wspomnianym numerze 
„Gazety Olsztyńskiej" postawio

no pytanie, które nie powinno 
pozostać bez odpowiedzi: „Kto 
poniesie odpowiedzialność za 
dotychczasowe, niefortunne dzia
łania, za błędy w sztuce, za uto
pione pieniądze?" Burmistrz Re
szla p. Wacław Hojszyk stwier
dził, że jest to skandal, bo remont 
mostu rozpoczęto po uzyskaniu 
zgody konserwatorskiej.

Joanna
Wańkowska-Sobiesiak 

W nr. 8 (94) w artykule Tadeusza M. 
Trajdosa Na Orawie (s. 40) uległo 
zniekształceniu jedno zdanie. Powin
no ono brzmieć: Na licu cokołu był 
kiedyś, zupełnie teraz zniszczony, re
lief św. Jana Ewangelisty, z tyłu za
chowała się płaskorzeźba św. Jana 
Chrzciciela „na puszczy”.

Redakcja
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ROZMAITOŚCI

Spotkanie z książką

Niezwykłe zwyczajne okno
W kierunku ujednolicenia form dokumentacji zabytków 
zmierza seria słownikowa opracowana w Dziale Archi
tektury Ośrodka Dokumentacji Zabytków. Architektura 
obronna, budownictwo drewniane, sztuka ogrodowa — 
to projektowane tematy kolejnych zeszytów wydawa
nych pod wspólną nazwą Słownik terminologiczny ar
chitektury. Obecnie ukazał się zeszyt pierwszy tego 
słownika pt. Stolarka okienna (Ośrodek Dokumentacji 
Zabytków, Warszawa 1993) pióra toruńskiego specjali
sty Jana Tajchmana. Dopiero po zapoznaniu się z za
mieszczonymi w słowniku terminami widać, jak skompli
kowanym elementem każdego mieszkania jest zwykłe 
okno — z jego formami, obudową, całą konstrukcją. Au
tor nie tylko omawia hasła dotyczące okien zabytko
wych, ale także współczesnych dążąc tym samym do 
uporządkowania polskiego słownictwa architektoni
czno-budowlanego, które — jak się okazuje — często 
nawet w ramach poszczególnych terminów jest ze sobą 
sprzeczne. Należy sądzić, że następne zeszyty słownika 
tego autora (Stropy i Schody) przyniosą znaczną pop
rawę tej sytuacji. Należy dodać, że zeszyt jest bogato 
ilustrowany — w tym wypadku nawet najbardziej szcze
gółowe pisemne objaśnienia nie zastąpią fachowego 
rysunku. Poza tym słownik ma dwa indeksy: terminów, 
które nie stanowią odrębnego hasła, ale pojawiają się w 
innych oraz terminów w układzie działowym. Zeszyt jest 
do nabycia w* Dziale Wydawnictw ODZ 00-052 War
szawa, ul. Mazowiecka 11, pok.18 (tel. 27-00-38) i w 
niektórych księgarniach, (aks)

Reklama rzetelna i tania
— tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji (00—052 Warszawa, ul. 
Mazowiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem. 
Po przyjęciu zamówienia należy wpłacić odpo
wiednią sumę na konto: Firma AMOS, 01-806 
Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warsza- 
wa, nr 1586-77578-136. Ceny:
I. Ogłoszenia — reklamy
— cała kolumna wewnętrzna — 10 000 000 zł
— 1/2 kolumny wewnętrznej — 5 000 000 zł
— 1/4 kolumny wewnętrznej — 2 500 000 zł
— 1/8 kolumny wewnętrznej — 1 250 000 zł
— cała kolumna zewnętrzna
(okładka s. IV) — 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 — zwyż
ka ceny o 50%
II. Ogłoszenia drobne
— 1 słowo — 4000 zł
— 1 słowo w ramce — 7000 zł
UWAGA: dla konserwatorów zabytków, muzeów i 
społecznych opiekunów zabytków — 3000 zł za 
jedno słowo i 4000 zł za jedno słowo w ramce.
III. Teksty reklamowe w formie artykułów infor- 
macyjno-publicystycznych, wywiadów, reportaży
— ceny od 3 do 15 milionów zł (według uzgod
nienia).
W ceny reklam i ogłoszeń wkalkulowane są prace 
redakcyjne, techniczne i graficzne oraz podatek 
VAT.
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH 
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(fot. Wojciech Jankowski)

W końcu XIX w., w okresie powszechnego historyzmu i poszukiwania stylu narodowego w architekturze, Teodor Talow- 
ski (1857—1910) zaproponował ekspresyjną malowniczość bryły budynku i jego detali. W historii architektury uważany 
jest za prekursora polskiego neoromantyzmu, w projektach stosuje formy secesji, neogotyku i neorenesansu. Cegła, 
kamień, żelazne kotwy i... łacińskie sentencje zdobią projektowane przez niego fasady. Bez przesady dzieła Talowskiego 
możemy przyrównać do twórczości słynnego hiszpańskiego architekta Antonio Gaudiego (1852—1926), szczególnie 
ze względu na plastyczne kształtowanie budowli. Talowski projektował m.in. kościół Św. Elżbiety we Lwowie, parafialny 
w Tarnopolu, liczne domy w Krakowie. Na zdjęciu pierzeja ul. Retoryka w tym mieście z domami o numerach 1—9 z lat 
1887—1891 projektowanymi przez Teodora Talowskiego. Zwróćmy uwagę na zaakcentowanie różnic w stosowanych 
fakturach i na ekspresję każdego detalu, a przede wszystkim na malownicze, wręcz fantazyjne zestawienie niesymetry
cznych brył wbrew zasadom harmonii.
Przypominamy Teodora Talowskiego i jego „architekturę malowniczą”, bowiem należy do architektów za szybko za
pomnianych i zbyt rzadko przywoływanych, (k)



Pałuckie 
miasteczko
W północno-wschodniej Wielkopolsce położo
ny jest historyczno-etnograficzny region Pałuk. 
Wzgórza, jeziora, pola uprawne, trawiaste tor
fowiska — to jego elementy krajobrazowe. 
Zresztą sama nazwa Pałuk wywodzona jest od 
słowa „łuk” — „łęk” oznaczającego trawiastą 
nizinę między polami. W średniowieczu region 
ten zamieszkiwał ród Pałuków. Na zdjęciach 
pokazujemy jedno z wielu pałuckich miaste
czek w pobliżu Żnina — Gąsawę (1,5 tysiąca 
mieszkańców) leżącą na Szlaku Piastowskim. 
Miasteczka te odznaczają się wyjątkową czy
stością, zadbaną zabudową i nagromadzeniem 
zieleni. W Gąsawie — znanej jako własność 
klasztoru w Trzemesznie od 1145 r. — odbył się 
w 1227 r. zjazd książąt piastowskich zakończo
ny śmiercią Leszka Białego.

1.2. Najstarszy zabytek Gąsawy — modrzewio
wy kościół Św. Mikołaja z 1674 r. (1) z późnoba- 
rokowym wystrojem wnętrza i dobudowaną w 
1816 r. murowaną kaplicą Św. Antoniego (2)

3.4.5. Kamienice stojące przy rynku pochodzą z 
XIX w. i reprezentują różne formy małomia
steczkowej zabudowy: od parterowych dom- 
ków, często z fasadami zwieńczonymi szczy
tami (3), przez dwupiętrowe kamienice o zdo
bionych fasadach (4), do bardzo charaktery
stycznych dla tych terenów nie tynkowanych 
budynków ceglanych (5)


