
KULTURA • TRADYCJE • PAMIĄTKI Indeks 377325 • Cena 17 000 zł
ISSN 0137-222X

SPOTKANIA-
ZZABYTKAAM



Polskie pytania 
Mieczysław Kurzątkowski 2

Starożytnicy: Tyszkiewiczo wie 
Antoni Strzembosz 6

Obrazy „prawdziwe” i „fałszywe” 
Andrzej Ryszkiewicz 10

Sztuka w służbie państwa 
Hubert Bilewicz 14

Jak utrzymać zabytek? 
Zdzisław Skrok 18

SPOTKANIA NA WSCHODZIE 
Sobieski w Jawo rowie 
Aldona Sołtysówna 22

DOBRA UTRACONE
Czas dla ognia
Piotr Ogrodzki, Wojciech Jaskulski 24

Katalog strat 27

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE
Akcja dwory: Rzemiennym dyszlem po dworach 
Maciej Rydel 30

Na szlaku najazdu 
Jerzy Zub 33

Japonia na Mazowszu
Waldemar Baraniewski, Tadeusz S. Jaroszewski 35

Pałac na skarpie 
Wanda Puget 37

TO TEŻ SĄ ZABYTKI
Promujemy prahistoryczną modę! 
Wiesława Gawrysiak-Leszczyńska 39

Wołoskie relikty
Krzysztof Krajewski-Siuda 41

WOKÓŁ TRADYCJI
Przyjmowanie gości 
Magdalena Gumkowska 42

ROZMAITOŚCI
Bibliofilskie tradycje 
Jerzy Duda 44

Nowe stowarzyszenie 
Janusz Sujecki 45
Verbum Nobile 46

Akcja cmentarze: Nadal skazany? 
Mirosław Pisarkiewicz 46
Listy 47

NA OKŁADCE:
„Martwa natura z gramofonami” — tak można zatytu
łować to zdjęcie. Gramofony są dwa: z tubą akusty
czną z początku naszego wieku i walizkowy z lat 
trzydziestych, na którym widoczna jest tarcza stro
boskopowa do pomiaru obrotów płyty. Poniżej — 
koperty płytowe różnych firm (zob. też okładka s. IV).
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Od redakcji
Życząc naszym Czytelnikom spo
kojnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz spełnienia wszystkich marzeń 
w 1995 r., zachęcamy do udziału w 
zamieszczonej poniżej ankiecie. 
Każda odpowiedź na jej pytanie 
pomoże nam w redagowaniu na
stępnych numerów „Spotkań z Za
bytkami”, nie tylko w nadchodzą
cym roku. Mamy nadzieję, że 
wszyscy nasi Czytelnicy oczekują 
Nowego Roku z kalendarzem 
„Spotkań z Zabytkami”! Jeszcze 
można go kupić w niektórych księ
garniach i muzeach oraz w Oficy
nie Wydawniczej AMOS, 01-806 
Warszawa, ul. Zuga 12 (także na 
pisemne zamówienia).

ANKIETA 
„Spotkanie z Czytelnikami”

Zwracamy się do wszystkich Czy
telników naszego pisma z jednym 
pytaniem:
CO NAJBARDZIEJ PODOBA SIĘ 
PANU (I) W NASZYM MIESIĘ
CZNIKU I JAKIE NOWE TEMA
TY NALEŻY WPROWADZIĆ NA 
JEGO ŁAMY?

Odpowiedzi o objętości nie przek
raczającej JEDNEJ STRONY MA
SZYNOPISU prosimy nadsyłać (z 
dopiskiem na kopercie ANKIETA) 
pod adresem redakcji (00-052 War
szawa, ul. Mazowiecka 11, I p., 
pok. 7) do 20 stycznia 1995 r.

Najciekawsze i najbardziej twór
cze teksty wezmą udział w lo
sowaniu:

• nagrody w wysokości 5 milio
nów zł,
• nagrody w wysokości 4 milio
nów zł oraz
• trzech nagród po 2 miliony zł 
każda.
Całą pulę nagród (15 milionów zł) 
ufundowała Fundacja PRO AUXI- 
LIO Popularyzacji Ochrony i Ini
cjatyw Ratowania Zabytków. Na
grodzone, a także inne najciekaw
sze opracowania zostaną opubli
kowane w czerwcu przyszłego roku 
(w numerze 6,1995).
Warunkiem uczestnictwa w lo
sowaniu nagród jest podanie: 
1) imienia i nazwiska, 2) adre
su, 3) wieku, 4) zawodu.
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„Zabytki nieruchome o szczególnej wartości dla 
kultury narodowej mogą być na wniosek 
Ministra Kultury i Sztuki uznane przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pomniki 
historii” — głosi artykuł 6 Ustawy o ochronie dóbr 
kultury i o muzeach wprowadzony 19 lipca 1990 r. 

Piętnaście zabytkowych obiektów architektury 
i historycznych zespołów miejskich otrzymało po 

raz pierwszy w naszym kraju status POMNIKÓW 
HISTORII. Stało się to 20 września br., na 
zakończenie obchodów Dni Europejskiego 

Dziedzictwa Kulturowego, w chwili, gdy listę 
wybranych zabytków — uzasadnioną przez Radę 

Ochrony Zabytków przy ministrze kultury i sztuki 
— podpisywał prezydent RP, Lech Wałęsa. Zdjęcia 

tych obiektów lub ich fragmentów prezentujemy 
na ss. 2-5.

„I oto w pośpiechu codzienności znajdujemy czas 
na coś, co ma tak odmienny, ponadczasowy 
wymiar” — powiedział prezydent w trakcie 

wręczania aktów nominacji. Tak obecni w Pałacu 
Namiestnikowskim, jak i my wszyscy zda jemy 
sobie sprawę, że sam fakt przyznania takiego 

statusu — choćby szły za nim duże pieniądze — nie 
zmienia „odwiecznych”pytań o przyszłość tych 

i wielu, wielu innych zabytków. Z nutką prowokacji 
i przekory stawia te pytania w kończącym się roku 

1994 autor poniższego artykułu.

Mieczysław Kurzątkowski

Polskie 
pytania

C
hcielibyśmy zachować jak najwięcej z te
go, „co z dawnego bytu pozostało”: bu
dowle monumentalne i tradycyjne do
mostwa wiejskie, panoramy miast oraz 
ulice i place nie skażone agresywną nowoczesnością, 
grodziska i kurhany, a także skryte pod ziemią sta

nowiska archeologiczne, cmentarze z nagrobkami, 
nawet tymi, których już nikt nie odwiedza od lat, 
przetrwałe relikty dawnego wyposażenia wnętrz 
miejskich — bruk, który uniknął zaasfaltowania, tab
liczkę z dawnym numerem hipotecznym, emblemat 
nie istniejącej od dawna firmy, latarnię, witrynę 
sklepową, nazwę ulicy... Chcielibyśmy, żeby nie 
przepędzono kwiaciarek z miejsca, w którym sprze
dają od dziesięcioleci i żeby kawiarni istniejącej w 
tym samym lokalu od zeszłego wieku nie zamieniono 
na sklep z telewizorami. Chcielibyśmy poruszać się w 
przestrzeni dającej komfort współczesności i bezpie
czeństwo cywilizowanego kraju, a zarazem takiej, w 
której obecna jest historia, ta odległa i ta z pokolenia 
naszych dziadków i rodziców.
Chcielibyśmy... To znaczy kto? Czytelnicy „Spotkań 
z Zabytkami”? Członkowie Towarzystwa Opieki nad

„Istnieje w nas szacunek dla rzeczy 
dawnych — pisał w 1970 r. historyk sztuki 

i socjolog, Aleksander Wallis — a w 
naszym odczuwaniu świata zewnętrznego 

mamy potrzebę rzeczy trwałych. Dla 
istoty przemijającej, jaką jest człowiek, są 

one świadectwem, że nie wszystko jest 
ulotne, zmienne, tymczasowe. Są one 

punktem oparcia w naszej ocenie świata, 
W jego emocjonalnym odczuwaniu 

i intelektualnej interpretacji”.

Zabytkami? Ludzie zawodowo zajmujący się ochro
ną zabytków? Krajoznawcy i regionaliści? A może ca
łe społeczeństwo, o którym w oficjalnych wypowie
dziach głosi się, że tak bardzo ceni i szanuje tradycje, 
dziedzictwo, zabytki?
Jeżeli rzeczywiście całe społeczeństwo, to dlaczego 
tak wiele zabytków jest zdewastowanych albo podle
ga zniekształceniu w trakcie robót budowlanych? 
Dlaczego tak wiele nowych przedsięwzięć w są
siedztwie zabytków i na obszarach chronionych de
formuje krajobraz kulturowy? Przecież za tym 
wszystkim jest czyjeś zaniechanie, czyjeś zamówie
nie, projektowanie, wykonawstwo. Ktoś nie dopełnia 
swoich obowiązków, ktoś pomija konserwatora, ktoś
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1. Pomnik Historii — zespól urbanistyczno-architektoniczny Starego i Nowego 
Miasta w Toruniu; na zdjęciu — dachy kamienic Starego Miasta
2. Pomnik Historii — zespól'urbanistyczno-architektoniczny Krakowa (Śród
mieście w obrębie Plant, Wawel, Kazimierz, Stradom, Stare Podgórze, Zwierzy
niec); na zdjęciu — złocona kopuła kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu
3. Pomnik Historii — zespól urbanistyczno-krajobrazowy Kazimierza Dolnego; 
na zdjęciu — fragment rynku
4. Pomnik Historii — wyspa Ostrów Lednicki na Jeziorze Lednickim z reliktami 
chrześcijańskiej architektury. Polan; na zdjęciu — fundamenty palatium

nie respektuje jego wymagań, wymusza odstępstwa 
stawiając przed faktami dokonanymi.

„Estetyczne walory otoczenia 
potrzebne są nie tylko do lirycznych 
przeżyć. Zależy od nich psychiczne 

zdrowie społeczeństwa.”
Aleksander Wallis 

historyk sztuki i socjolog

Ilu inwestorów zdolnych jest samorzutnie pow
strzymać się od zamierzeń, które mogłyby zaszkodzić 
zabytkowi lub krajobrazowi kulturowemu, skłon
nych ze zrozumieniem i bez sprzeciwu podporząd
kować się wymaganiom konserwatora? Ilu jest archi
tektów gotowych odmówić projektowania, gdy ży
czenia zamawiającego mogłyby umniejszyć wartość 
zabytku lub zdeformować jego otoczenie, zakłócić hi
storycznie ukształtowane relacje przestrzenne? Ile 
znamy przykładów sprzeciwu kogoś spośród radnych 
miejskich lub gminnych w wypadku działania na 
szkodę krajobrazu lub środowiska kulturowego? Ile 
osób byłoby zdecydowanych na kategoryczny i kon
sekwentny protest przeciw zamierzeniu zubożające
mu przestrzeń historyczną?

„Chroniąc przed zniszczeniem naturalne 
środowisko wraz z produktami jego 
historycznej przeszłości chronimy 

siebie przed wyjałowieniem do 
wymiarów elementarnego bytu.”

Adam Majczak 
psychiatra

Wyraz zabytek nie u każdego budzi jednakie skoja
rzenia. Dla jednych — to wyłącznie budowle okazałe, 
piękne, dawne, o wielkim historycznym znaczeniu. 
Inni doceniają wartość również obiektów niepozor
nych, dokumentujących sposoby zaspokajania po
trzeb wyłącznie użytkowych i rodzaje budowania 
warstw plebejskich, przypominających o przeszłości 
miejsca. Jeszcze inni myśląc o zabytkach mają na 
względzie chronioną przestrzeń historyczną, aczkol
wiek takie postrzeganie odbiega od potocznego i 
słownikowego rozumienia wyrazu. Od pojmowania 
zabytków zależy pogląd na zakres ich ochrony, u- 
prawnienia konserwatorów i stawiane przez nich wy
magania. Chyba nikt w Polsce nie kwestionuje po
trzeby ochrony zabytków, ale jest niemało osób, któ
re uważają, że powinna być ona ograniczona do 
obiektów w tym pierwszym rozumieniu. A w każdym 
razie nie powinny być pod ochroną te obiekty lub 
miejsca, z którymi wiążą się MOJE interesy, prywat
ne lub zawodowe.
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5. Pomnik Historii — osada obronna kultury łużyckiej w Biskupinie; na zdjęciu
— półwysep z resztkami osady i jej częściową rekonstrukcją
6. Pomnik Historii — katedra Wniebowzięcia NMP i Św. Wojciecha w Gnieźnie; 
na zdjęciu — fragment katedry
7. Pomnik Historii — kopalnia soli w Wieliczce; na zdjęciu — wykuta w soli 
figura Matki Boskiej w solnej kaplicy Św. Kingi
8 Pomnik Historii — kopalnia krzemienia z okresu neolitu i brązu w Krzemion
kach Opatowskich; na zdjęciu — fragment podziemnej trasy turystycznej
9. Pomnik Historii — miasto w obrębie obwarowań z XVII w. w Gdańsku; na 
zdjęciu — fragment Głównego Miasta z wieży kościoła Mariackiego
10. Pomnik Historii — zespół historycznego centrum Wrocławia (wyspy na Od
rze, Stare i Nowe Miasto); na zdjęciu — fragment Starego Miasta
11. Pomnik Historii - zespół klasztorny paulinów na Jasnej Górze w Często
chowie; na zdjęciu — wieża klasztoru z al. NMPanny
12. Pomnik Historii — zespół katedralny we Fromborku; na zdjęciu — nawa 
główna katedry Wniebowzięcia NMP i Św. Antoniego
13. Pomnik Historii - zespół zamku krzyżackiego w Malborku; na zdjęciu — 
dziedziniec Zamku Wysokiego ze studnią
14. Pomnik Historii - historyczny zespół miasta w obrębie obwarowań z XIX w. 
w Zamościu; na zdjęciu — fragment Starego Miasta
15. Pomnik Historii — historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wila
nowem w Warszawie; na zdjęciu — fragment Starego Rynku

(zdjęcia: 2, 6,7, 9, 11,12, 13,15 — Wiesław M. Zieliński,
4, 8 — Bartosz Tropiło, 5 — Andrzej Fling)

„Kultury się nie improwizuje. 
Jakikolwiek jej wątek, osnowa musi 

być ciągła, ona dopiero tkaninie nadaje 
organiczną moc trwania.”

Stanisław Pigoń 9 
historyk literatury

Znalazłoby się sporo przykładów, gdy inwestor, na 
którym wymuszono z trudem spełnienie wymogów 
ochrony zabytków, po zakończeniu prac przyznaje 
rację konserwatorom i jest zadowolony z ich nie
ustępliwości, tak niechętnie wcześniej przyjmowanej. 
Nie mogą jednak uspokajać przykłady poprawnego 
czy nawet wzorowego restaurowania i adaptowania 
zabytków w miastach, prowadzonego przez zasob
nych i ambitnych inwestorów. Im opłaca się ponieść 
koszty rekompensowane posiadaniem „w dobrym 
punkcie” nieruchomości, której stylowy wystrój 
przydaje prestiżu firmie. Te przykłady — to efek
towny, ale znikomy odsetek zabytków potrzebują
cych dobrego gospodarza.
Proces dostosowywania prawa do obecnej rzeczywi
stości wkrótce obejmie niewątpliwie również zmianę 10

8
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dotychczasowej ustawy o ochronie dóbr kultury i o 
muzeach. Podczas procedury legislacyjnej, w trakcie 
uzgodnień resortowych, dyskusji w komisjach sej
mowych i debat parlamentarnych można spodziewać 
się zderzenia dwóch postaw. Autorzy projektu usta
wy i ich stronnicy będą dążyć do stworzenia mecha
nizmów prawnych jak najkorzystniejszych dla zabyt
ków, sprzyjających chronieniu wszystkiego, co zali
czane jest do spuścizny historycznej oraz ma znacze
nie dla środowiska i krajobrazu kulturowego, nakła
dających obowiązki na samorządy lokalne, właścicieli, 
użytkowników, inwestorów zarówno indywidual
nych, jak i prowadzących wielkie roboty publiczne. 
Natomiast reprezentanci rozmaitych interesów będą 
dążyć do ograniczenia prerogatyw państwowych 

służb konserwatorskich w imię ochrony praw właści
cieli, suwerenności samorządów lokalnych, nie- 
uszczuplania wpływów podatkowych, obrony inwes
torów przed ponoszeniem kosztów, jakie mogłyby 
wynikać z wymogów ochrony zabytków i wartości 
przestrzeni historycznej.

Ostateczne brzmienie ustawy będzie wyrazem rze
czywistego stosunku do materialnego dziedzictwa. 
Wykaże, czy ochrona zabytków jest traktowana jako 
gest względem jednej z powinności państwa i społe
czeństwa uważających się za cywilizowane i kultural
ne, czy też wynika ze zrozumienia, jakie znaczenie 
ma obecność zabytków — okazałych i skromnych — 
w otoczeniu człowieka, nawet jeżeli obecnie zbyt ma
ło osób jest tego świadomych.

Mieczysław Kurzątkowski
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Starożytnicy

Tak nazywamy dziewiętnastowiecznych (także 
wcześniejszych) badaczy zajmujących się 

archeologią, historią, historią sztuki, również 
konserwatorstwem i ochroną zabytków, jednym 

słowem — STAROŻYTNOŚCIAMI. Były to czasy 
romantycznych badań i romantycznych podróży 

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

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

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

skłaniało do niełatwych wówczas podróży 
i dokumentowania śladów przeszłości opisami, 

rysunkami czy zbieraniem pamiątek?

Antoni Strzembosz

Tyszkiewiczowie

Łączyło ich w zasadzie wszystko: miejsce 
urodzenia, wychowanie, pobierane nauki, 

a przede wszystkim zainteresowanie 
przeszłością. Starszy, Konstanty, urodził 

się w 1806 r., w rodzinnej siedzibie tej 
gałęzi Tyszkiewiczów — Łohojsku nad 

rzeką Hajną, w dawnym powiecie Borysów 
na Białorusi, młodszy, Eustachy także 

w łohojskich dobrach w 1814 r.

O
d 1706 r., kiedy Szwedzi całkowicie 
zniszczyli zamek, Tyszkiewiczowie 
nie mieli w Łohojsku swojej repre
zentacyjnej siedziby; być może znaj
dował się tu jedynie drewniany dwór. Dopiero 

ojciec Konstantego i Eustachego, Pius Tyszkie
wicz (1756—1858) postawił w 1815 r. na opada
jącym ku Hajnie wzniesieniu klasycystyczny pa
łac. Budowla ta składała się z kilku członów: 
środkowego dwukondygnacyjnego z głębokim 
portykiem od podjazdu i półkolistym ryzalitem 
od ogrodu, dwóch skrzydeł parterowych i do
stawionych prostopadle do ich skrajów skrzydeł 
dwukondygnacyjnych. Wnętrze — jak donoszą 
współcześni — urządzone zostało w stylu empi
rowym, wyrażającym się silnymi wpływami 
sztuki starożytnej. Przy pałacu położony był 
krajobrazowy park z klombami, widokowymi 
prześwitami i alejami.
W takim otoczeniu wzrastali obaj bracia. Także 
domowa atmosfera sprzyjała przyszłym staro- 
żytnikom. Pius Tyszkiewicz, marszałek szlachty 
powiatu borysowskiego, żywo interesował się 
dziejami Słowiańszczyzny, w latach później
szych był członkiem wileńskiej Komisji Archeo
logicznej. Jego żona, Augusta z Platerów, zapo
czątkowała pałacowe zbiory biblioteczne i nazy
wano ją „panią lubiącą nauki”.
Wcześniej od starszego Konstantego starożyt
nościami zajął się Eustachy i on właśnie uważany 
jest za pierwszego poważnego prahistoryka pol
skiego, przede wszystkim dzięki publikacjom 
będącym efektem jego poszukiwań terenowych. 
Rozpoczął je w 1837 r., a wnioski zebrał w wy
danej pięć lat później książce pt. Rzut oka na 
źrzódła archeologii krajowej (Wilno 1842 r.). Z 
pracy tej dowiadujemy się, że Tyszkiewicz roz
kopał wiele archeologicznych stanowisk z róż
nych epok. Badał grodziska, kurhany (pierwszy 
przebadał w 1837 r.) i mogiły, z których najstar
sze datował na VI w. po Chrystusie. Poszukiwał 
ich na Białorusi, gdzie przypisywał je Słowia
nom, w Inflantach — polskim Łotyszom (?), zaś 
w Puszczy Białowieskiej — Jadźwingom. Wy
dobywał z grobów toporki kamienne, ozdoby, 
broń, monety i naczynia gliniane, które uważał 
za „łzawnice”, tj. naczynia służące do zbierania 
łez na pogrzebach. Tyszkiewicz znacznie wy
szedł poza dotychczasowe amatorskie i raczej 
przypadkowe wykopywanie zabytków z ziemi. 
Na końcu książki zamieścił nawet wskazówki dla 
prowadzenia prac wykopaliskowych, m.in. zale
cił pozostawianie części kurhanów na cmenta
rzyskach w stanie nienaruszonym. „Może w 
przyszłości — pisał Tyszkiewicz — znajdzie się
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1. 2. Widok pałacu w Łohojsku: od 
strony ogrodu zamieszczony w 
książce K. Tyszkiewicza Wilia i jej 
brzegi (Drezno 1871 r.) (1) i od pod
jazdu na rysunku Napoleona Ordy z 
lat 1864—1876 (2)

3. 4. Konstanty (3) i Eustachy (4) 
Tyszkiewiczowie

ktoś, co wprawniejszym i trafniejszym od nas 
okiem badając te rzeczy, większą dla nauk wyjed
nać potrafi korzyść”. Wskazywał też na konie
czność prowadzenia dokładnych notatek i ry
sunków w czasie badań, aby wykopaliska zacho
wały pełną wartość naukową. W książce tej 
Tyszkiewicz zapisał, że poznając zabytki „nieraz 
możemy gruntować prawdziwe, a zbijać błędne 
kronikarzy podania”, co jest prawdą dziś już 
powszechnie przyjętą. Wydobyte z ziemi 
przedmioty zwoził do Łohojska, gdzie je segre
gował i opisywał. Warto zwrócić uwagę, że Eu
stachy Tyszkiewicz nie przekroczył wówczas 28 
roku życia! Cytowana książka ukazała się także w 
języku rosyjskim i niemieckim, a w każdej edycji 
znajdował się apel o przysyłanie do autora znale
zionych zabytków lub informacji o nich.
W 1843 r. Eustachy udał się w podróż naukową 
po Skandynawii, gdzie nawiązał liczne kontakty 
z tamtejszymi badaczami i pogłębił swoje wia
domości, przede wszystkim odnośnie do techniki 
wykonywania narzędzi z kamienia i krzemienia. 
Opis tej podróży przedstawił w dwutomowym 
dziele Listy ze Szwecji (Wilno 1846 r.). W 

1850 r. ukazała się jego kolejna praca: Badania 
archeologiczne nad zabytkami przedmiotów sztuki 
i rzemiosł w dawnej Litwie i Rusi Litewskiej. Za
stosował tu przyjmowany właśnie w Europie po
dział pradziejów na trzy podstawowe epoki: ka
mienną, brązową i żelazną.
Eustachego Tyszkiewicza zajmowało także uję
cie w karby organizacyjne starożytników i ich 
zbiorów. Przez wiele lat zabiegał u władz car
skich o otwarcie muzeum w Wilnie. Dopiero w 
1855 r. wydana została specjalna carska ustawa 
zezwalająca na takie muzeum — było to otwarte 
w styczniu następnego roku Muzeum Starożyt
ności, którego podstawę stanowiły bogate zbiory 
inicjatora, w większej części przewiezione z Ło
hojska do Wilna. Równocześnie pod przewod
nictwem Tyszkiewicza utworzono Komisję Ar
cheologiczną Wileńską, do której należał jego 
brat Konstanty i u schyłku długiego życia ojciec, 
Pius Tyszkiewicz. Był to okres organizowania się 
starożytników w całym kraju pod różnymi zabo
rami — w 1850 r. nastąpiło to w Krakowie, w 
1857 r. w Poznaniu itd. Dziś tamte czasy może
my nazwać okresem „budowy fundamentów na-
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5. 6. 7. Starożytności z cmen
tarzysk Litwy: zapinka z pier
ścieniami z IV w. (5), zapinka 
w kształcie sowy z VII w. (6) 
oraz brązowa szpila z łań
cuszkiem z VIII—IX w. (7) (zb. 
Muzeum Narodowego w Wil
nie)

(zdjęcia: 5, 6, 7 — Bartosz 
Tropito)
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uki polskiej”. W tym wypadku nie jest istotne, że 
kilka lat później, po Powstaniu Styczniowym 
większość tych organizacji i instytucji została 
rozwiązana. W Wilnie nastąpiło to w 1865 r., 
Tyszkiewicz podał się wówczas do dymisji, a 
zbiory muzeum w znacznej części wywieziono 
do Petersburga i Moskwy. Po działalności wileń
skiej komisji i muzeum pozostały publikacje, 
głównie pióra Eustachego, wydawane w ramach 
zainicjowanej przez niego serii Pamiętniki Wileń
skiej A rcheologicznej Komisji.
Kiedy w ramach popowstaniowych restrykcji 
wydano także zakaz posługiwania się językiem 
polskim, jedyna polska książka o strożytnościach 
Wileńszczyzny ukazała się w 1868 r. w Berlinie. 
Była to praca Konstantego Tyszkiewicza O kur
hanach na Litwie i Rusi Zachodniej. Konstanty 
zaangażowany już był w poszukiwania archeologi
czne w kraju i w Europie od prawie 30 lat. Pod 
wpływem brata zrezygnował bowiem z kariery 
urzędniczej w Ministerstwie Skarbu Królestwa 
Kongresowego, gdzie pracował do 1831 r. Pod
sumowaniem jego poszukiwań była praca pt. 
Wiadomości historyczne o zamkach, horody - 
szczach i okopiskach starożytnych na Litwie i Rusi 
Litewskiej (1859 r.). Autor rozkopywał przede 
wszystkim kurhany na Litwie i Białorusi, jeden z 
nich nawet zrekonstruował wśród swoich ar
cheologicznych zbiorów w pałacu łohojskim.
Jako zbieracz starożytności Konstanty Tyszkie
wicz znacznie rozszerzył swoje zainteresowania, 
na czym zyskały zbiory w Łohojsku. Oprócz za
bytków archeologicznych utworzył tu także ko
lekcję sztuki. Między innymi drogą zakupów 
i darów zdobył kilkaset blach rytowniczych. 
Wśród nich była np. miedziana, rytowana w 
Pradze blacha ze sceną triumfu Jana III pod 
Chocimiem, kupiona od żydowskich handlarzy. 
Konstanty gromadził także: medale i monety 
(1140 sztuk w 1847 r.), pałasze, karabele i inną 
broń, ryngrafy, rzeźby, medaliony, stare szty
chy, teki polskich i obcych malarzy, opisy pod
róży z XVIII w., korespondencję królów i rodów 
litewskich oraz olbrzymią galerię portretów ro
dzinnych. W 1847 r. znajdowało się w Łohojsku 
3000 ksiąg, w tym 500 starodruków, zbiór ręko
pisów i dokumentów, zaś w 1903 r. biblioteka 
składała się już z ponad 10 tysięcy tomów!
Zbiory rozmieszczone były w dwóch salach. 
Większa mieściła" bibliotekę, wykopaliska, por
trety i dokumenty. W mniejszej sali oprócz ma
lowideł znajdowały się ordery, pasy kontuszowe, 
dawne wyroby z brązu itd. Należy tu wspom

nieć, że wśród zabytków archeologicznych by
ły przedmioty z wykopalisk w Egipcie podaro
wane przez innego Tyszkiewicza — Michała 
(1828—1897). Ten urodzony również w Łohoj
sku kuzyn Konstantego mieszkał stale za granicą 
i był jednym z najznakomitszych kolekcjonerów 
drugiej połowy XIX w. Jego zbiory znajdowały 
się w Paryżu, a były wśród nich m.in. zabytki 
pochodzące z własnych wykopalisk prowadzo
nych w Karnaku. Niestety, cała kolekcja Micha
ła Tyszkiewicza uległa rozproszeniu i tylko kilka 
egipskich starożytności przechowuje m.in. Mu
zeum Narodowe w Warszawie.
Konstanty zmarł w Mińsku Litewskim w
1868 r., Eustachy pięć lat później w Wilnie. 
Właścicielem pałacu w Łohojsku został Oskar 
Tyszkiewicz, który jednak nie interesował się 
zbiorami i wiele zabytków sprzedał. Następny 
dziedzic, syn Michała, Józef Tyszkiewicz (ur.
1869 r.) był przeciwieństwem Oskara — opisał 
zbiory w wydanej w 1903 r. książce pt. Tyszkie- 
wiciana (...), pragnął, aby stały się one ogólnie 
dostępne i w tym celu chciał je przekazać do mu
zeum w Wilnie, lecz nie zdążył tego dokonać 
przed śmiercią w 1914 r. Nie wiadomo dlaczego 
Łohojsk zapisał w testamencie dalekim krew
nym, których „tyszkiewiciana” zupełnie nie ob
chodziły i gromadzone przez kilkadziesiąt lat 
zbiory zostały rozsprzedane. Sam pałac nato
miast zniszczono całkowicie w czasie drugiej 
wojny światowej.
Za życia obu Tyszkiewiczów powoli kończył się 
okres romantycznego starożytnictwa i wędrówek 
w poszukiwaniu „starożytności krajowych”. 
Obaj zresztą walnie się do tego przyczynili. Już 
niedługo z archeologii, która wówczas obejmo
wała m.in. prahistorię, etnografię i historię sztu
ki, wyodrębnią się poszczególne dziedziny na
uki, coraz ściślej wiązane z ich wpływem na 
współczesność. Już w 1850 r. pisał o tym Eusta
chy Tyszkiewicz: „Jeśli uwagi poważne i filozofi
czne zajmą umysł badacza przeszłości, wówczas 
mimowoli nastręcza się myśl porównania obecnych 
czasów z wiekami upłynionymi, sztuk pięknych z 
wyrobami, które je poprzedziły, pomników obec
nych z pomnikami dawnego świata, naszej wiary i 
wyobrażeń przyszłego życia, z obrzędami religij
nymi i myślą o przeznaczeniu ludzi, którzy tu 
przed nami żyli”.

Antoni Strzembosz



S
prawa istotnie jest bardzo skomplikowana, 
a definicje obłożone takimi zastrzeżeniami, 
że zawężają zagadnienie tylko do bardzo 
wąskiego pasma. Oto np. co mówił wybitny 
uczony prof. Peter Bloch w 1979 r., gdy próbowano 

ten problem naświetlić możliwie wszechstronnie: 
„ W ścisłym znaczeniu tego słowa, okreśłenie jakiegoś 
dzieła jako fałsyfikat tylko wówczas jest uprawnione, 
jeśli dowód na działanie w zamiarze oszustwa może być 
precyzyjnie przeprowadzony. To zaś, z reguły tylko 
wówczas jest możliwe, jeśli sam wykonawca zaświad
czy o swym fałszerstwie. Za falsyfikat należy więc 
uznawać tylko takie dzieło, które albo zostało wykona
ne w celu wprowadzenia w błąd, albo też wtórnie po to 
zmienione (przefałszowane)”. Oczywiście, takich sa- 

Andrzej Ryszkiewicz mooskarżeń — i to z rozmaitych powodów — znamy 
sporo, ale czy tylko do nich należy się ograniczyć? 
Kilka takich oświadczeń fałszerzy chciałbym przyto-

Obrazy 
„prawdziwe” 
i „fałszywe”

Mówi przyjaciel: „Z wami, mądralami, 
zupełnie do ładu dojść nie można. Jak ci 

powiem fałszywy banknot, bilet 
autobusowy czy wiza amerykańska, 
fałszywy policjant czy hrabia — to, 

chociaż nie znasz się na dokumentach, ani 
na policjantach, a na pieniądzach bardzo 

słabo — mimo to świetnie wiesz o co 
chodzi. A jak cię zapytam o fałszywe 

obrazy, to zaczynają się wygibasy i te 
profesorskie, że niby to, a właściwie co 

innego”. Nie mogę zaprzeczyć. Bo 
pieniądz, świadectwo dojrzałości, czy np. 

listy Chopina do Delfiny Potockiej albo są 
prawdziwe, albo fałszywe. Tertium non 

datur, pół-dziewicę istnieją tylko w 
wierszyku Boya-Żeleńskiego. Przy 

dziełach sztuki mamy zaś tyle form 
pośrednich albo zbliżonych, że nie ma 

jasnej, jednoznacznej odpowiedzi.

czyć.
Oto pewien malarz kanadyjski nazwiskiem Real Les
sard ogłosił w 1988 r. w Paryżu swe wspomnienia, 
niemal 300 stron liczący tomik pod prowokacyjnym 
tytułem, który po polsku mógłby brzmieć Namiętność 
fałszowania albo Uwielbiam fałszować obrazy. Les
sard ma podobno wyjątkowe uzdolnienie takiego 
wyczucia maniery wielkich mistrzów naszego stu
lecia, że może nie kopiować ich obrazów, ale nie
jako „malować w ich imieniu”, to znaczy tak, jak 
mógłby namalować np. Modigliani czy — po
wiedzmy — Matisse. Lessard nie tylko potrafi 
tworzyć takie dzieła, ale trudnił się tym od lat, 
obecnie zaś — aby skompromitować pewnego, 
wymienionego z nazwiska francuskiego marszanda 
obrazów, który mu się naraził — postanowił o tym 
swoim procederze opowiedzieć. Jego ideą jest, by 
już nikt odtąd nie mógł zaprzeczyć, że pomiędzy 
arcydziełami sztuki nowoczesnej w muzeach świato
wych i bogatych kolekcjach prywatnych aż roi się od 
falsyfikatów. Lessard pisał w swych wspomnieniach: 
„Jestem autorem jednego obrazu Deraina i jednego 
Raoula Dufy, które są wystawiane w Muzeum 
Sztuki Zachodu w Tokio. Z mojej pracowni pochodzi 
także „Portret Jeanne Hebuterne« Modiglianiego, 
namalowany w 1959 r., a wymieniony w katalogu 
aukcyjnym londyńskiego domu Christie's z dnia 
6 grudnia 1963 r. To samo dotyczy portretu kobie
cego także Modiglianiego, na który wystawiła świa
dectwo autentyczności córka artysty Jeanne. Ten 
obraz namalowałem w 1960 r., a marszand Legros 
(to przeciw niemu skierowana jest cytowana 
książka) w 1964 r. sprzedał to dzieło do jedne
go z muzeów japońskich”. „No i co teraz zrobić 
z tymi płótnami? — pyta fałszerz — Znisz
czyć je?” Dodaje przy tej okazji, że wdowy po 

10



artystach oraz słynni eksperci wystawiali swe atesty 
na jego obrazy zawsze w dobrej wierze, przekonani, 
iż mają do czynienia z oryginałami.
Lessard uważa, że jest po prostu artystą-malarzem 
tworzącym obrazy dla siebie, natomiast inni robią z 
tymi dziełami nieuczciwe zabiegi i transakcje. 
Oświadczał, że namalował już od 2 do 3 tysięcy płó
cien, które sprzedawało się w cenie od 30 do 100 ty
sięcy dolarów. Najbardziej ceni sobie „Portret kobie
ty w kapeluszu z piór”, który malował w 1958 r. w 
Hollywood, a na który tak poszukiwany artysta jak 
Kees van Dongen wystawił w 1966 r. certyfikat 
stwierdzający, że obraz ten namalował on sam, van 
Dongen, około 1910 r. Lessard reprodukuje ten do
kument w swych wspomnieniach. Lessard oświadcza 
dalej, iż na zlecenie Leopolda Zborowskiego Kisling 
namalował kilka obrazów „Modiglianiego” (już po 
1920 r., w którym artysta zmarł), a także „Soutine’a” 
i „Foujity”, że Derain i Vlaminck malowali fałszywe 
„cezanne’y”. Skądinąd o Salvatore Dali wiemy, że 
podpisywał u schyłku życia czyste kartony, na które 
następnie handlarze odbijali litografie, ryciny czy 
wprost reprodukcje (podobno nie brak takich rzeko
mo oryginalnych odbitek graficznych artysty także i 
w naszym kraju).
Nie wiem, czy wszystkie rewelacje Lessarda są 
zgodne z prawdą: pewne jest, że nie należy on do lu
dzi budzących nadmierne zaufanie. Niemniej jednak 
tego rodzaju procedery zdarzają się dosyć często. 
Pamiętam echa jednego z nich, sprzed może lat trzy
dziestu. Podobno do antykwariusza wiedeńskiego 
zgłosił się wówczas ktoś proponując sprzedaż kompo
zycji Marca Chagalla. Oświadczył, iż obraz (którego 
autentyczności marszand nie kwestionował) nabył od 
jakiegoś byłego oficera niemieckiego, który to dzieło 
miał przywieźć jako łup wojenny z Witebska, skąd 
wielki malarz pochodził. Może i historia przeszłaby 
nad tym do porządku dziennego, gdyby nie to, że do 
innej wiedeńskiej galerii zgłoszono do zakupu jakiś 
obraz rzekomo tego samego pochodzenia. Wzbudziło 
to podejrzenie, oba obrazy poddane zostały wszech
stronnym badaniom, które wykazały, że mamy do 
czynienia z falsyfikatami, dziełami zupełnie świeżej 
daty. Sprawę skierowano więc do organów śled
czych. Okazało się, że trop prowadził do Polski, toteż 
dalsze poszukiwania prowadzono już w naszym kraju 
i odszukano pewnego malarza warszawskiego, dziś 
już nieżyjącego, jako autora tych dwu, a także innych 
puszczonych w obieg antykwarski malowideł. Dwa z 
nich — duże olejne kompozycje, wisiały u prof. Wła
dysława Tatarkiewicza. Kiedy je zobaczyłem, zapyta
łem, czy to Paul Klee? Profesor opowiedział mi wó
wczas ich historię. Nabył je przed paru laty w War

szawie, zarówno on, jak i sprzedający uważali je za 
dzieła Paula Klee. Nie były podpisane, a nikt spe
cjalnych badań nad nimi nie prowadził. Natomiast 
ostatnio, ciągnął dalej Profesor, zgłosili się doń dwaj 
oficerowie milicji i oświadczyli, kto i kiedy te obrazy 
namalował. Poinformowali, że przeciw autorowi to
czy się postępowanie dowodowe, że sam obwiniony 
wskazał, gdzie się te jego obrazy-pastisze znajdują i 
że zwraca on zapłacone za nie pieniądze, a malowidła 
zostają zajęte jako dowody przestępstwa. Ku zdu
mieniu obu panów prof. Tatarkiewicz jednak odmó
wił. Powiedział, że obrazy kupił, bo mu się podobały 
i nadal cieszą jego oczy. Nie zamierza więc ich niko
mu oddawać, a całą sprawę uważa za zakończoną. 
Najgłośniejsza afera z podrabianiem obrazów zwią
zana jest z nazwiskiem niewątpliwie wybitnego ma
larza holenderskiego Hana van Meegerena 
(1889—1947). Sprawa wypłynęła w 1945 r., gdy jed
na z alianckich komisji zabezpieczających zrabowane 
przez Niemców dzieła sztuki odkryła wśród bardzo 
bogatych zbiorów artystycznych zbrodniarza wojen
nego marszałka Hermanna Góringa wielkiej pięknoś
ci, zupełnie dotychczas nie znane arcydzieło Jana 
Vermeera van Delft przedstawiające Chrystusa i 
Jawnogrzesznicę. Badając prowadzone skrupulatnie 
papiery kolekcjonerskie Góringa, stwierdzono, że 
obraz został nabyty od Meegerena, któremu począt
kowo zarzucono w związku z tym kolaborację oraz 
uszczuplanie na rzecz okupanta narodowej spuścizny 
artystycznej. Szybko się jednak wyjaśniło (co sam 
podejrzany przyznał i szczegółowo opisał), że Mee- 
geren sam był autorem tego obrazu i innych zbliżo
nych, które jako dzieła Vermeera, Pietera de Hooch, 
Halsa i Ter Borcha zdobiły największe muzea i gale
rie prywatne w Holandii. Że Meegeren sam był ich 
autorem, udowodnił malując w więzieniu kolejnego 
„Vermeera” — kompozycję młodego Chrystusa wśród 
uczonych. Oświadczył, że jest autorem czterna
stu dzieł wielkich mistrzów holenderskich z XVII 
w., które to obrazy uzyskały ekspertyzy najwybitniej
szych rzeczoznawców i zostały nabyte do renomowa
nych zbiorów, przynosząc malarzowi około 2 300 000 
dolarów. Meegerena skazano za fałszerstwo na jeden 
rok więzienia, ale obrazy pozostały na miejscu. Mimo 
wyroku, jeszcze wiele lat po śmierci artysty, w krę
gach wybitnych uczonych, konserwatorów i doświad
czonych muzeologów spierano się nad tym, czy 
istotnie kwestionowane obrazy są nowoczesnymi na- 
śladownictwami, czy też oryginałami z XVII w. Obie 
tezy mają swych utytułowanych zwolenników.
Zwróćmy uwagę, że we wszystkich opisanych wy
padkach chodziło o kompozycje oryginalne (w tym 
sensie, że nie były to kopie dzieł innych artystów), że
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nie nosiły podpisów, w każdym razie, że malarze ich 
nie położyli, że wreszcie na ogół nie wiemy, by auto
rzy sami zaręczali pochodzenie płócien z pracowni 
wielkich mistrzów. Nasuwa to dwie dalsze kwestie. 
Po pierwsze, czy wykonywanie kopii dawnych lub 
tylko cudzych dzieł jest w samej swej naturze nagan
ne, to znaczy czy kopia jest czymś nieuczciwym? Jest 
to oczywiście pytanie bezsensowne. Co najmniej od 
czasów antycznego Rzymu kopiowano dla celów szko
leniowych, kultowych, dokumentacyjnych, dydak-
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1 - „Portret kobiety w kapeluszu z piór” namalowany przez R. Lessarda 
w 1958 r.
2. Certyfikat Keesa van Dongena stwierdzający, że namalował ten 
obraz ok, 1910 r, poniżej certyfikat eksperta
3. Strona katalogu galerii malarstwa Muzeum Narodowego z 1938 r. 
z obrazem „Amazonka” przypisywanym wówczas Piotrowi Michałow
skiemu

tycznych, albo po prostu dlatego, że sam kopista lub 
amator malarstwa chciał jakiś obraz posiadać — sko
ro nie można było w oryginale, to chociaż w kopii. 
Zresztą sami autorzy często parokrotnie powtarzali 
swój własny obraz (nazywając te powtórzenia zawsze 
kopiami; my dzisiaj mówimy, że są to repliki), gdy 
jednak posiadali swój warsztat, czyli prowadzili swo
ją szkołę — zlecali to swoim uczniom. Tak robili 
wszyscy: Rubens skupił wokół siebie cały rój malarzy 
zajętych powtarzaniem szkiców czy rysunków mi
strza, który pracą kierował i pobierał honorarium. Bo 
koncepcję, kompozycję ceniło się wyżej od „wykona
nia”, jak duch przewyższa formę względnie dusza 
materię. Jacques Louis David w okresie szczytu swej 
sławy i znaczenia pokazywał na Salonie paryskim 
pod własnym nazwiskiem kopię swego obrazu, poda
jąc w katalogu, który z uczniów ją odmalował. Kopie 
Delacroix według Rubensa czy Van Gogha z Milleta 
wystawiane są w najbardziej prestiżowych muzeach.

4.5. Podrobiona sygnatura Juliana Fałata (4) i bezspornie autentyczna 
(5)
6.7. Podrobiona sygnatura Juliusza Kossaka (6) i bezspornie autenty
czna (7)

Kopia nie jest więc niczym podejrzanym, tylko trze
ba podać, z jakiego oryginału została zdjęta i nie mo
że być jako ten oryginał określana.
Drugi problem dotyczy sygnatury, podpisu. Ponie
waż na ogół uważa się, że sygnatura (i tylko ona) 
uwierzytelnia autentyczność obrazu, więc często ko
lekcjoner, a zawsze sprzedawca, przywiązują do niej 
wielkie, bodaj zasadnicze znaczenie, a to podsuwa 
działanie nieuczciwe. Sprawa wydaje się więc jedno
znaczna: jeśli na obrazie widnieje podpis istotnego 

autora, choćby później położony, to wszystko jest w po
rządku. Jeśli jednak na obrazie powiedzmy Wasi
lewskiego ktoś wypisał „Józef Brandt z Warszawy”, 
to zrobił to niewątpliwie w celach nieuczciwych, bo 
Brandt osiąga na rynku ceny nieporównanie wyższe 
niż jego naśladowcy.
Samego obrazu nie może to jednak deprecjonować. 
W 1936 r. Muzeum Narodowe w Warszawie nabyło 
bardzo ładny olejny obrazek przedstawiający ele
gancką amazonkę. U dołu po prawej widniała sygna
tura — charakterystycznym duktem liter napisane 
„P. Michałowski”. Najwybitniejszy wówczas znawca 
malarstwa polskiego XIX—XX w. w ogóle, a twór
czości Michałowskiego szczególnie, napisał: „Naby
cie obrazu P. Michałowskiego Amazonka wypełnia 
dotkliwą lukę w zbiorach Muzeum, które posiada jedy
nie rysunki i szkice tego wybitnego artysty Obraz był 
uwzględniony i reprodukowany w jedynym przedwo
jennym katalogu galerii malarstwa polskiego mu
zeum (1938 r.). Później ta amazonka gdzieś „odjecha
ła”: nie było jej na listach strat wojennych ani w kata
logach powojennych, nie zdobiła galerii, brak jej było 
w publikacjach i na wystawach poświęconych Pio
trowi Michałowskiemu. Pojawiła się ostatnio, już 
jednak bez podpisu, który zniknął pod ręką pieczo
łowitego konserwatora; weszła w skład albumowego 
wydania twórczości Juliusza Kossaka (opracowanego 
przez K. Olszańskiego). Już nie jest „Michałow
skim”, bo utraciła sygnaturę, teraz jest „Kossakiem”. 
Czy tak już będzie stale?
A więc podpis nieautentyczny lub jego brak nie może 
określić autorstwa. Ale i podpis autentyczny nie za
wsze. Oto przykład sytuacji wyjątkowej. W czasie 
Komuny Paryskiej 1870 r. wielki malarz Gustave 
Courbet przejawiał niezwykłą działalność polityczną, 
m.in. przewodniczył Komisji Artystów i podpisał pe
tycję Komisji domagającej się usunięcia kolumny 
Vendome. Po upadku Komuny Courbeta aresztowa
no, a gdy schronił się do Vevey w Szwajcarii, obłożo
no olbrzymim kosztem odbudowy kolumny. Courbet 
prawie już nie mógł malować, więc malowali „za nie
go” dwaj towarzysze wygnania: Pata i Andrzej Słom
czyński (Słom). Naśladowali manierę mistrza, a on te 
obrazki podpisywał — podpis był zatem własnorę
czny, zaś samo dzieło — nie.
Te wszystkie problemy nie pozwalają więc jednozna
cznie powiedzieć, co to znaczy fałszywy obraz i gdzie 
leżą granice fałszerstwa. Bodaj jeszcze bardziej spra
wa ta się komplikuje przy określaniu innych dzieł 
sztuki — rzeźby, rzemiosła artystycznego, grafiki.

Andrzej Ryszkiewicz
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Hubert Bilewicz

Sztuka 
w służbie 
państwa

WII Rzeczypospolitej młody mecenat 
państwowy prestiżowe znaczenie przypisał 

sztuce monumentalnej. Gwarancją 
powstania właściwych form dla wyrażenia 

ambicji nowej państwowości było 
powierzanie najwybitniejszym artystom 

prac związanych z budową 
i wyposażeniem gmachów 

reprezentacyjnych. Nowo wzniesione 
gmachy państwowe gwarantowały 

jednocześnie stabilizującemu 
się społeczeństwu poczucie jedności 

i narodowej odrębności. Program sztuki 
monumentalnej miał być odpowiedzią 
narodowego artysty na potrzeby nowo 

powstałego państwa.

W
zniesiony w latach 1927—1930 przy 
al. Szucha, niedaleko pl. Na Rozdro
żu gmach Ministerstwa Wyznań Re
ligijnych i Oświecenia Publicznego 
(obecnie siedziba Ministerstwa Edukacji Narodowej) 

był chyba pierwszym w ogóle budynkiem powstałym 
dla pomieszczenia centralnej władzy, a na pewno 
pierwszą nowo zbudowaną siedzibą ministerialną w 
II Rzeczypospolitej. Wymiar szczególny ma fakt, że 
wzniesiono go właśnie dla pomieszczenia resortu, 
który miał pieczę nad kulturą: szkolnictwem, nauką, 
sztuką oraz wyznaniami religijnymi. Dziedzinom 
tym w młodym państwie przypisano specjalne zna
czenie w szeroko pojmowanym procesie integracji 
narodu.
Pomieszczenie ministerstwa w nowym gmachu, 
prócz podniesienia sprawności jego funkcjonowania, 
miało stać się symbolicznym wyrazem zespolenia od
rębnych w różnych zaborach systemów oświato
wych. Dzięki budowie nowej siedziby pojawiła się 
możliwość egzemplifikacji tych treści poprzez konk
retne architektoniczne i plastyczne formy. Dla archi
tektury gmachu wybrano jako najpojemniejszy zna
czeniowo i zawsze związany z domeną władzy język 
prostych, unowocześnionych form klasycznych. Inne 
nieco treści zamierzano komunikować w koncepcji 
wyposażenia wnętrz.
Współcześnie uważano gmach za jeden z najpiękniej
szych w stolicy. Od 1973 r. figuruje on w rejestrze za
bytków i oceniany jest powszechnie za jeden z lep
szych budynków Warszawy międzywojennej. Jego 
unikatowość artystyczna wynika również z faktu za
chowania oryginalnego wystroju i wyposażenia. Jego 
wyjątkowość historyczna wiąże się raczej z latami 
okupacji hitlerowskiej, kiedy stał się miejscem, gdzie 
zamęczono kilkadziesiąt tysięcy ludzi i do dziś jesz
cze powszechniej bywa kojarzony z katownią gestapo 
niż z siedzibą Ministerstwa WRiOP. Przez wszystkie 
powojenne lata gmach służył resortowi oświaty, wy
łączywszy tylko część podziemi, zachowanych jako 
swoisty rezerwat-Mauzoleum Walki i Męczeństwa.
W 1925 r. przygotowano szkicowe projekty gmachu 
ministerstwa, a w 1927 r. ogłoszono powszechny kon
kurs, do udziału w którym zgłosili się najlepsi polscy 
architekci. Pierwszą nagrodę przyznano projektowi 
Zdzisława Mączeńskiego, naczelnika Wydziału Bu
downictwa Szkolnego w ministerstwie. Pozostałe na
grody za swoje projekty otrzymali: Stefan Sienicki i 
Bohdan Pniewski oraz Rudolf Swierczyński i Ro
muald Gutt. Zakupami wyróżniono prace Józefa 
Jankowskiego i Antoniego Jawornickiego, Antoniego 
Kowalskiego, Józefa Kabana oraz Witolda Minkie
wicza. Konkurs ten miał prestiżowy charakter, choć 
był tylko jednym z trzydziestu rozpisanych na gma
chy publiczne w stolicy, a jednym ze stu w między-
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wojniu, które dotyczyły Warszawy. Rok później 
zorganizowano również konkurs na urządzenie 
wnętrz gmachu. Wyróżniono w nim projekty: Wac
ława Radwana, Marii Bielskiej, Haliny Karpińskiej, 
Stefana Sienickiego, zaś pracę Wojciecha Jastrzę
bowskiego, profesora warszawskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych, uhonorowano pierwszą nagrodą i przezna
czono do wykonania. Konkurs ten oraz jego efekty 

należały do najważniejszych wydarzeń w zakresie 
wyposażenia wnętrz reprezentacyjnych w II Rzeczy
pospolitej.
Architektura wzniesionego w niespełna trzy lata 
gmachu odznacza się wysokim materialnym standar
dem. Według zamierzenia architekta użyto szlachet
nych okładzin kamiennych, w większości pochodze
nia krajowego, przez wzgląd na rozbudzenie i rozwój
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5. 6. Hall wejściowy na początku 
lat trzydziestych (5) i obecnie (6)

7. 8. Drzwi (7) i klamki (8) we 
wnętrzu gabinetu ministra projek
tował W. Jastrzębowski, a wyko
nała firma Z. Szczerbińskiego

rodzimego przemysłu kamieniarskiego. Jej indywi- 6 
dualność polega jednak na swobodnej interpretacji 
klasycznej architektury porządkowej, na zastosowa
niu nowej, „lżejszej” formuły monumentalnej, różnej 
od właściwego dla początku lat dwudziestych klasy
cyzmu akademickiego. W architekturze gmachu wy
korzystano elementy wzięte z repertuaru form klasy
cznych, poddane jednak konsekwentnym uproszcze
niom bądź redukcji tylko do części podstawowych. 
Próbując zamknąć architekturę gmachu w stylisty
cznej formule, podkreślić należy przede wszystkim 
operowanie surowymi klasycznymi formami „wyczy
szczonymi” z klasycznego detalu. Ta nowa formuła 
neoklasyczna była kompromisowa, gdyż modernizo
wała formy porządkowe, tworząc syntezę klasycznej 
tradycji i aktualnej, lecz umiarkowanej nowoczesnoś
ci. Uproszczony klasycyzm, bądź lepiej — klasycyzm 
redukcyjny, począwszy od końca lat dwudziestych, a 
zwłaszcza w latach trzydziestych i czterdziestych stał 
się dominującym, międzynarodowym ruchem w ar
chitekturze, obejmując swym zasięgiem wiele krajów 
Europy oraz Stany Zjednoczone Ameryki. Ten su
rowy klasyczny styl wyrażający potęgę państwa był 
cechą epoki i wywarł piętno zarówno na zabudowie 
Berlina i Rzymu, jak Paryża czy Moskwy.
Projekty konkursowe urządzenia wnętrz gmachu, 
nadesłane w 1928 r., proponowały różnorodne, rów
nie nowoczesne, choć nie awangardowe rozwiązania,

(zdjęcia: 1,5 — Henryk Poddęb- 
ski, 2—4, 6—8 — Andrzej Sta

siak)
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posługujące się modnymi wówczas w Europie formu
łami stylowymi, określanymi jako Art Deco. Znane 
nam, nagrodzone pierwszą premią prace Wojciecha 
Jastrzębowskiego obejmowały m.in. salę posiedzeń, 
pokój przyjęć oraz gabinet ministra, a także pokój 
dyrektora departamentu. Projekty opatrzone były 
szerokimi komentarzami. Obrazowały postępowanie 
artysty-wnętrzarza, myślącego o całościowym za
komponowaniu przestrzeni wewnętrznej, począwszy 
od koloru ścian i oświetlenia, poprzez sprzęty, a na 
klamkach skończywszy. Wojciech Jastrzębowski, bę
dąc dyrektorem departamentu sztuki w minister
stwie, czuwał osobiście nad wykonaniem wystroju i 
wyposażeniem gmachu. On również przyczynił się 

do zatrudnienia przy urządzaniu wnętrz najlepszych 
młodych artystów (w wielu wypadkach własnych 
uczniów) ze Szkoły Sztuk Pięknych oraz pozyskania 
renomowanych warszawskich firm.
Prace meblowe wykonane zostały według projektu 
Jastrzębowskiego przez znaną firmę Zdzisława 
Szczerbińskiego w 1929 r. W jasnym jesionie wyko
nano boazerie, drzwi, supraporty oraz osłony kalory
ferów w sali posiedzeń i pokojach ministra, a ponadto 
architektoniczne szafy biblioteczne i gabloty w gabi
necie ministra. O kolorystyce wnętrz decydowały w 
dużej mierze tkaniny ścienne i obiciowe oraz barwne 
kilimy wykonane przez działającą od 1926 r. ściśle 
powiązaną ze Szkołą Sztuk Pięknych Spółdzielnię 
„Ład”. Salę posiedzeń oraz poczekalnię drugiego 
piętra wyłożono szarą tkaniną projektu Heleny Bu
kowskiej „Szachownica”. Tkanina zaprojektowana 
przez Wandę Szczepanowską zdobiła pokój przyjęć 
ministra. Krzesła i fotele obite były materiałami ła- 
dowskimi o geometrycznym wzorze, na podłogach 
zaś leżały wspaniałe kolorowe kilimy: Julii Gródec
kiej, Haliny Karpińskiej i Karoliny Mikołajczyków- 
ny. We wnętrzach porozstawiane były wyroby cera
miczne pochodzące ze szkolnej pracowni Karola Ti- 
chego. Elementami wystroju rzeźbiarskiego były 
umieszczone na zewnątrz płaskorzeźby dłuta Karola 
Tchorka, projektowane przez Jana Kurzątkowskiego, 
w apartamentach ministra gipsowe supraporty Sta
nisława Komaszewskiego oraz rzeźbione w jesionie 
supraporty w gabinecie. Dopełnieniem wystroju były 
dekoracyjne żyrandole i lampy dostarczone przez 
warszawską firmę Antoniego Marciniaka. Projekto
dawcą ich był profesor SSP, znany grafik Edmund 
Bartłomiejczyk, niektóre żyrandole (w sali posiedzeń 
i poczekalni) projektował zapewne Wojciech Jastrzę
bowski. Plastyczny kształt wnętrz określony został zatem 
przez środowisko warszawskiej Szkoły Sztuk Pię
knych. Zastosowano w nich wspólne, stylizowane mo
tywy geometryczne, o rodzimej, ludowej prowenien
cji, składające się na układy „zygzakowate” i „grania
ste”, stosowane z upodobaniem w polskiej sztuce de
koracyjnej i uważane za przejaw Art Deco.
Gmach ministerstwa WRiOP i jego monumentalna 
architektura wyrażać miały potęgę młodego państwa. 
Wystrój i wyposażenie wnętrz odzwierciedlały kultu
rotwórczą moc narodu, którego najpełniejszej inte
gracji upatrywano w szeroko rozumianej kulturze, ze
spalającej pierwiastki rodzime i to, co ponadnarodo
we, uniwersalne. Połączenie form międzynarodowe
go, zmodernizowanego klasycyzmu architektury z 
polską formułą Art Deco stać się miało w praktyce 
stylem państwowym. Architektura i urządzenie gma
chu ministerstwa WRiOP pozostały wizualnym wy
razem oficjalnie aprobowanej koncepcji kultury pol
skiej, łączącej śródziemnomorskie tradycje z rodzi
mymi korzeniami.

Hubert Bilewicz
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Jak 
utrzymać 
zabytek?

Często narzekamy na brak pieniędzy. 
Instytucja znajdująca się w tzw. sferze 

budżetowej liczy wyłącznie na dotacje lub 
rzadziej na sponsora. Tymczasem należy 

i można zupełnie inaczej. Rozmawiamy 
o tym z Wiesławem ZAJĄCZKOWSKIM, 

kierownikiem Muzeum Archeologicznego 
w Biskupinie, oddziału warszawskiego 

Państwowego Muzeum Archeologicznego. 
Rocznik 1948, archeolog z wykształcenia, 

biznesmen i menedżer z konieczności, 
a także — jak się okazuje — z powołania.

ierujesz najbardziej znanym rezerwa
tem archeologicznym w Polsce, który został 
wpisany na listę Pomników Historii, co oprócz 
splendoru powinno przynieść wymierne ko
rzyści w postaci dotacji finansowych na jego 
utrzymanie i rozwój. Wiem, że większość tego 
rodzaju placówek muzealnych utrzymywana 
jest właśnie głównie z dotacji państwowych, 
natomiast w Biskupinie ten udział jest o wiele 
mniejszy. Konkretnie — ile budżet centralny 
dopłaca do utrzymania rezerwatu?

Jest to 20-30% kosztów całkowitego utrzymania! 
Jeśli chodzi o obecny rok — to szacuję, że budżet 
państwa dopłaci do nas tylko 700-800 milionów zł i 
to w dwóch częściach. Jedną część stanowi dotacja 
bezpośrednia, która wpływa na nasze konto w pier
wszych miesiącach każdego roku, w okresie, gdy trwa 
martwy sezon i nie zarabiamy pieniędzy. Druga 
część — to dotacja „ukryta”, polegająca na tym, że 
nasza instytucja nadrzędna, czyli Państwowe Mu
zeum Archeologiczne w Warszawie pokrywa koszt 
ubezpieczenia ZUS pracowników zatrudnionych na 
etatach w naszym muzeum. Pozostałe pieniądze po
trzebne na utrzymanie uzyskujemy we własnym za
kresie. Nie tylko zresztą na utrzymanie samego re
zerwatu, ale też na prowadzoną obecnie budowę pra
cowni badawczo-konserwatorskich oraz rozbudowę 
zaplecza magazynowego i edukacyjnego. W sumie w 
bieżącym roku wydamy na te wszystkie cele to 
wszystko, co dostaniemy z budżetu i co zarobimy 
sami, czyli trochę ponad 2,5 miliarda zł.

ami w tym roku zarobicie więc około 
2 miliardów! Od jak dawna macie tego rodzaju 
wyniki i co składa się na ten dochód?

W roku 1994 będzie zapewne, jak w pop
rzednim, czyli wypracujemy około 70% pienię
dzy na utrzymanie i inwestycje. Tego rodzaju 
działalność zapoczątkowaliśmy już pod koniec 
lat osiemdziesiątych, ale na większą skalę roz
winęliśmy ją w nowej rzeczywistości ekonomi
cznej. Z jednej strony byliśmy już trochę przy
gotowani — fizycznie i psychicznie — do wy
mogów wolnego rynku, spostrzegliśmy, że jeże
li chcemy przetrwać i rozwijać się, to nie mo
żemy wyłącznie liczyć na dotacje, ale sami mu- 
simy zarabiać. Z drugiej zaś strony wykorzy
staliśmy ówczesną sytuację, w której nie umia
ło się odnaleźć wiele instytucji i ludzi 
myślących dawnymi kategoriami. W ten spo
sób przejęliśmy z rąk nie dającego sobie rady 
PTTK przewodnicką obsługę rezerwatu. Po
dobnie było z parkingiem przy rezerwacie, 
który po prostu musieliśmy przejąć, gdyż pro
wadząca go dotychczas spółdzielnia „Ochrona 
Mienia” zbankrutowała. W tym samym czasie 
upadł lokalny Ośrodek Sportu i Rekreacji, po 
którym został statek spacerowy służący do wy
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cieczek po jeziorze Biskupińskim. Statek też 
więc odziedziczyliśmy, choć nie bez kłopotów i 
biurokratycznych przeszkód... A tak na margi
nesie — które muzeum w Polsce ma parking i 
jest armatorem statku?!

WT V kapitalizm weszliście więc z roz
pędem. Jakie dochody przynoszą wam poszcze
gólne rodzaje działalności?

Największą kwotę otrzymujemy oczywiście z bile
tów wstępu do rezerwatu; stanowi to 40-50% wszyst
kich dochodów w ciągu roku, parking daje nam 180- 
200 milionów zł, trochę mniej statek. Prowadzimy 
również na dużą skalę sprzedaż pamiątek i wydaw
nictw — w ciągu roku przynosi to 300 milionów zł, 
blisko 100 milionów zł uzyskujemy od stałych i cza
sowych dzierżawców prowadzących na terenie nale
żącym do muzeum działalność handlową. Swego ro
dzaju dochodem jest nie tylko zarabianie pieniędzy, 
ale też ich niewydawanie przy równoczesnym uzy
skiwaniu konkretnych usług na rzecz muzeum. Myś
lę tu o prowadzonych przez nas od 1990 r. pracach 
publicznych i interwencyjnych, a od 1992 r. robotach 
publicznych, przy których zatrudniamy bezrobot
nych opłacanych przez Rejonowe Biuro Pracy w 
Żninie. Dzięki temu koszt obsługi rezerwatu jest 
znacznie niższy niż gdybyśmy sami opłacali tych 
pracowników. Na podobnej zasadzie organizujemy 
prace inwestycyjne. Już w 1992 r., wówczas kiedy je
szcze nie było chętnych do tego rodzaju przedsię
wzięć, zawarliśmy umowę z Rejonowym Biurem Pracy 
dotyczącą robót publicznych i każdego roku ją od
nawiamy, zwalniając w ten sposób nasz budżet od 
kosztów zatrudniania robotników budowlanych? 
Muzeum ponosi jedynie koszty materiałów potrzeb
nych do budowy, a te pokrywamy wyłącznie z do
chodów, które wypracujemy, bo żadnych dotacji na 
ten cel nie otrzymujemy. Budujemy więc systemem 
gospodarczym i w pewnym sensie nieplanowym, nie 
zawsze bowiem biuro pracy ma pieniądze na roboty 
publiczne, nie zawsze też możemy pozwolić sobie na 
zakup większej ilości materiałów budowlanych.

j akie prace inwestycyjne są w planach mu

zeum?
Chcemy zbudować ośrodek, który w zamierzeniu 

zaspokajać ma wszystkie potrzeby muzeum. Będzie 
się składać z pięciu obiektów: kotłownia z dużym 
składem opału i nasycalnia drewna metodą podciś
nieniową (używanego do wznoszenia i naprawy re
konstrukcji w rezerwacie) zajmą pierwszy budy
nek. W drugim znajdzie się obszerny magazyn połą
czony z pracownią konserwacji ceramiki, trzeci za
wierać ma stolarnię i ciesielnię oraz warsztaty, gara
że i trzy pokoje gościnne, następny mieścić będzie 
pracownię konserwacji drewna i wreszcie ostatni bu
dynek przeznaczony jest na mieszkania, pracownie 
archeologiczne, archiwa i salę konferencyjną.

IZ
Aw iedy ta budowa zostanie zakończona?

Jednego tylko jestem pewien, biorąc pod uwagę 
koszt tego przedsięwzięcia — jest to jedna z najtań
szych, a może najtańsza inwestycja budowlana w III 
Rzeczypospolitej! Termin ukończenia można było 
przewidzieć w wypadku np. budowy zaplecza dla 
Muzeum Piastów na Ostrowie Lednickim, bowiem 
budowę tę z nakładów budżetu centralnego zlecono 
po prostu firmie budowlanej. Tamtejsi archeolodzy 
nie mieli z tym nic wspólnego, otrzymali gotowy 
obiekt „pod klucz”. Ja tymczasem, prowadząc nasze 
budowy systemem gospodarczym i maksymalnie 
oszczędnym, musiałem siłą rzeczy tkwić w tym po 
uszy, musiałem się na tym poznać i dziś, choć jestem 
archeologiem, mogę śmiało powiedzieć, że równo
cześnie jestem „budowlańcem”...c iśnie mi się do głowy pytanie dość 
przewrotne, mianowicie — czy możesz wyobra
zić sobie, które z wymienionych przedsięwzięć 
miałoby szansę na realizację, gdyby na twoim 
stanowisku znajdował się ktoś inny? Ja uwa
żam, że niewiele z nich, a być może żadne. Któ
remu bowiem z przeciętnych kierowników pla
cówek muzealnych chciałoby się przejmować 
np. parking czy „bawić się” w remont i rejes
trację statku! Kto — niczym nie przymuszony i 
nie widzący perspektywy prywatnych korzyści 
finansowych — brałby na głowę tak poważną 
inwestycję?

Osobiście uważam, że nie ma ludzi nie zastąpio
nych, zresztą teraz muzeum w Biskupinie jest tak 
zorganizowane, że mógłbym odejść, a wszystko 
kręciłoby się nadal.cV_>zy jednak z tak dobrym skutkiem jak 
obecnie?

To trudno przewidzieć. Jeśli ludzie tu zatrudnieni 
wykonywaliby obowiązki, które wynikają z zajmo
wanych przez nich stanowisk i gdyby należycie anga
żowali się w swą pracę — to nie widzę zagrożeń. By
łoby tak, jak mawiał zmarły niedawno odkrywca bi
skupińskiej osady Walenty Szwajcer: „należy tak po
dzielić pracę, aby dla ciebie już nie zostało”. Zgoda 
zaś co do tego, że ludzie, nie tylko zresztą ci, którzy 
pracują w placówkach kulturalnych, boją się na ogół 
nowych, nie znanych przedsięwzięć. Mnie nie poz
wala na to mój temperament. Ja po prostu muszę 
działać, bo w ten sposób realizuję sens mojego życia. 
Dokonałem takiego wyboru, a to pociąga za sobą w 
sposób naturalny rezygnację z czegoś innego. Anga
żując się w działalność, o której mówimy, musiałem 
np. z braku czasu zrezygnować z kariery naukowej, z 
badań i publikacji. Dokonałem tego świadomie i nie 
żałuję.

NX T a zakończenie naszej rozmowy zapy
tam o przyszłość rezerwatu w Biskupinie. Za
pewne masz jakieś idealne wyobrażenie czy też
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1. Do Biskupina zbliża się 
wąskotorowa kolejka z tu
rystami; ciągnie ją jeden 
z ostatnich sprawnych pa
rowozów PX—38

2. Przystanek Biskupin — 
lokalizacja idealna: z le
wej strony peronu brama do 
rezerwatu, z prawej teren 
handlowo-gastronomiczny 
i parking

3. Wygodny, obszerny par
king zachęca do postoju

4. Wejście do rezerwatu — 
architektura kiosków z bi
letami, wydawnictwami i 
pamiątkami nawiązuje do 
rekonstrukcji chat stoją
cych na półwyspie

1



i /,

5.6. To samo dotyczy kio
sków handlowych (5) i re
stauracji o „archeologi
cznej” nazwie „Pod skoru
pą” (6)

7. Statek „Diabeł Wenecki” 
na biskupińskim jeziorze — 
malownicze widoki, odro
bina emocji przy wyższej 
fali i... dochód z biletów
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marzenie, jak to muzeum powinno wyglądać. 
Jeśli tak — to powiedz, kiedy nastąpić może je
go realizacja i jakie przeszkody przewidujesz 
na tej drodze?

Zacznę od skorygowania fałszywego wyobrażenia, 
które zapewne powstało na tle tego, co powiedziałem 
o naszych dochodach. To, że zarabiamy na 70-80% 
kosztów utrzymania muzeum w Biskupinie, wcale 
nie oznacza, że są to pieniądze wystarczające na ten 
cel. Sytuacja finansowa naszej jednostki nadrzędnej, 
czyli Państwowego Muzeum Archeologicznego w 
Warszawie — nieustanne kłopoty finansowe — siłą 
rzeczy ogranicza fundusze dla nas. Jest to więc sy
tuacja przymusowa i podwójnie niekorzystna, bo
wiem nie tylko nie otrzymujemy wystarczających 
środków na utrzymanie rezerwatu, ale środki te — 
paradoksalnie — ulegają zmniejszaniu wraz ze wzro
stem naszych dochodów. W swoisty sposób jesteśmy 
więc karani za naszą aktywność! Ciągle balansujemy 
na poziomie kosztów minimalnych, nie zezwalają
cych na poważne i szybkie inwestycje. W chwili 
obecnej więc, mogę to powiedzieć z całą mocą, bi
skupiński rezerwat jest tragicznie nie doinwestowa
ny. Co bym zrobił, gdybym miał większe dotacje, 
powiedzmy na poziomie czterech miliardów zł, które 
każdego roku otrzymuje wspomniane muzeum na 
Ostrowiu Lednickim? Potrzeb jest wiele. W perspek
tywie kilku lat zakończyłbym budowę ośrodka kon- 
serwatorsko-mieszkalnego, o którym mówiliśmy. 
Zmiany domaga się wystawa archeologiczna, która 
ma już kilkadziesiąt lat i jest w obecnej formie ana
chroniczna, mało interesująca. Jest to ważne i z tego 
powodu, że od kilku lat prowadzimy zajęcia eduka
cyjne z archeologii dla szkół i program ten znajduje 
coraz większe zainteresowanie, nawet w szkołach po
łożonych o kilkaset kilometrów od Biskupina. Ogro
mne środki potrzebne są również na rekonstrukcję 
zieleni na terenie rezerwatu. Obecnie rosną tam topo
le, podczas gdy dziś dysponujemy badaniami palino- 
logicznymi, które pozwalają na zrekonstruowanie au
tentycznej szaty roślinnej sprzed, powiedzmy, 2,5 ty
siąca lat. Gdybym wreszcie dysponował większymi 
środkami, rozebrałbym natychmiast istniejące dziś 
rekonstrukcje grodu i zbudowałbym nowe, bardziej 
zbliżone pod kątem technicznym do autentyku i w 
sposób doskonalszy odtwarzające atmosferę dawnego 
osiedla. Pod względem fachowym jesteśmy do tego 
przygotowani, gdyż przez ostatnie lata udało nam się 
stworzyć brygadę ciesielską wyspecjalizowaną w bu
dowaniu drewnianych rekonstrukcji. Paradoksem 
jest, że zdecydowana większość ich realizacji znajdu
je się za Odrą, w rezerwatach archeologicznych Nie
miec — w Dorf Diippel, gdzie zbudowaliśmy re
konstrukcje siedmiu budynków, w Oldenburgu, gdzie 
wznieśliśmy cztery chaty i fragment ulicy, w Gross Ra- 
den, gdzie zaczynamy prace. Obecnie mogę śmiało 
powiedzieć, że żaden z europejskich rezerwatów ar
cheologicznych zbliżonych charakterem do Biskupi
na — a znam ich większość — nie ma tak doświad
czonej i wyspecjalizowanej w dawnym budownictwie 
drewnianym brygady ciesielskiej. Mamy więc do
świadczenie i wiedzę, trzeba nam tylko nieco czasu i 
pieniędzy. Być może pojawią się one wraz z wpisa
niem Biskupina na zaszczytną listę Pomników Histo
rii. Uważam bowiem, że w Biskupin inwestować 
warto... Rozmawiał: Zdzisław Skrok

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Sobieski
w Jawor o wie

Ziemia jaworowska po
łożona w najbliższej oko
licy Lwowa była królew- 
szczyzną. Starostwo ja
worowskie odziedziczył 
Jan Sobieski po ojcu w 
1652 r. Ulubionymi 
miejscami pobytu Sobie
skiego były miasto Jawo
rów i wieś Szkło. W 
1659 r. pożar zniszczył stary 
dwór w Jaworowie i So
bieski odbudował go w 
formie widocznej na ry
sunku z 1866 r. Był to 
rodzaj dworku myśliw
skiego — parterowy bu
dynek kryty dachem czte
rospadowym z lukarna- 
mi, w fasadzie znajdowa
ło się sześć półkoliście 
zamkniętych okien, w 
środku pomiędzy nimi 
wejście. Z tyłu dobudo
wany został alkierz. 
Dwór był murowany, 
wewnątrz drewniany, 
komnaty miały drewnia
ne rzeźbione kasetonowe 
stropy. Jedną z nich 
zdobił namiot turecki 
zdobyty pod Wiedniem i 
zbroja niemiecka z XV w. 
W innych komnatach 
mieściła się zbrojownia, 
w której wystawione by
ły husarskie zbroje So
bieskiego. Opodal znaj
dowały się budynki gos
podarcze, które dawniej 
służyły jako pomieszcze
nia dla załogi i zbrojow
nia. Zabudowę otaczał 
park złożony ze starych 
lip, całość założenia oto
czona była wałami i fo
sami napełnionymi wodą 
z położonego niedaleko 
stawu.

Sobieski lubił Jaworów, 
chętnie i często przeby
wał tam, spędzając czas 
na polowaniach i zaba
wach, od 1665 r. razem z 
Marysieńką. Jako król od 
1676 r. przyjmował w 
Jaworowie posłów ob
cych państw, tu zawarta 
została umowa między 
Polską i Austrią, następ
stwem której była od
siecz wiedeńska. W ja
worowskim ogrodzie król 
często odpoczywał. Zaj

mował się drzewami 
owocowymi, bardzo lu
bił kwiaty, szczególnie 
tulipany, które starannie 
pielęgnował. Miał w Ja
worowie swój zwierzy
niec, w którym hodowa
no m.in. strusie, wielb
łądy — zapewne poda
runki chanów, sułtana 
lub wojenną zdobycz.

Drugim ulubionym miej
scem pobytu króla Jana 
na ziemi jaworowskiej 
było Szkło — miejsco-
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

1. Portret króla Jana z czasów 
pobytu w Jaworowie

2. Dwór Jana III Sobieskiego w 
Jaworowie (mai. Jerzy Sołtys 
1948)

3. Budynek z salą królowej Mary
sieńki w Szkle (mai. Mieczysław 
Sołtys 1948)

wość między Janowem i 
Jaworowem. Jest to 
dawna królewszczyzna z 
zakładem kąpielowym, 
papiernią i folwarkiem. 
Szkło otaczają lasy szpil
kowe, od północy zasło
nięte wzgórzami, o grun
tach przeważnie pia
szczystych; charaktery
zuje się ono doskonałymi 
warunkami leczniczymi i 
klimatycznymi. Zakład 
zdrojowy położony w 
parku sosnowym ma 
najobfitsze źródła wody

siarczanej w Europie. 
Liczne źródła wody siar
czanej znajdują się rów
nież w najbliższej okolicy 
zakładu, z których na 
specjalną uwagę zasługu
je tzw. Siwa Woda, mie
niąca się różnokoloro
wymi barwami i przy
pominająca swoją fauną i 
florą jezioro Tjibodas na 
Jawie. W odległości 4 km 
od zakładu na uroczysku 
Paraszka znajdują się 
ujęcia źródeł i stacje 
pomp wodociągowych 

dla Lwowa. Szkło ma 
również^ pokłady boro
winy. Źródła te znane 
były już w XVI w. pod 
nazwą „jaworowskich”. 
Król Jan leczył się tu, a 
nawet wysyłał szkielską 
wodę do Paryża dla ra
towania zdrowia Mary
sieńki w okresie jej tam 
pobytu.
Z czasów Sobieskiego 
zachował się jeden z bu
dynków zakładu kąpie
lowego z „salą Mary
sieńki” — długi, parte

rowy, nakryty dachem 
dwuspadowym łamanym, 
z basztą, w której mieści
ła się okrągła sala, nakry
ta kopułą ozdobioną po
lichromią o motywach 
kwiatowych. W sali tej 
znajdował się duży, zło
cony, rzeźbiony świe
cznik. Na jednej ze ścian 
zewnętrznych budynku 
widać zegar słoneczny. 
W parku rosną stare lipy 
pamiętające Sobieskich. 
Znajduje się tam również 
barokowa kaplica i kró
lewska leśniczówka, w 
której w okresie mię
dzywojennym była pocz
ta. Lipy tworzyły słynną 
aleję prowadzącą z parku 
do szosy lwowskiej. Z 
czasów jaworowskich 
pochodzi malowany olejno 
na płótnie portret króla 
Jana, pędzla nieznanego 
artysty, znajdujący się 
obecnie w zbiorach pała
cu w Wersalu.
Po śmierci Sobieskiego 
dobra jaworowskie odzie
dziczyła Marysieńka, 
przed śmiercią (1716) 
oddała je dzieciom. W 
XVIII w. Jaworów i Szkło 
przeżyły swój upadek. 
Po rozbiorach rząd aus
triacki przejął królew- 
szczyznę i w XIX w. 
rozsprzedał ją pomiędzy 
różnych nabywców. Ostat
nimi właścicielami Jawo
rowa do drugiej wojny 
światowej byli hrabiowie 
Dębiccy. Szkło również 
zostało rozsprzedane; 
znajdował się tu prywat
ny zakład zdrojowy i 
wojskowe sanatorium le
cznicze. W 1932 r. rząd 
polski wykupił te zakłady 
i utworzył państwowy 
zakład zdrojowy.

Aldona Sołtysówna
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DOBRA UTRACONE

Jeszcze o pożarze w Sanoku

Czas
dla ognia

W Polsce istnieje 35 skansenów, 
tzw. muzeów na wolnym powie
trzu (Open air Museum). Muzea te 
powstały w XX w. niemal na ca
łym świecie. Ich celem jest przyb
liżanie tradycji i kultury poszcze
gólnych regionów kraju. W 1958 r. 
Muzeum Budownictwa Ludowe
go w Sanoku podjęło się organiza
cji i budowy Parku Etnograficzne
go. Ukształtowanie terenu wybra
nego pod jego zabudowę odpo
wiadało krajobrazowi Polski Po
łudniowo-Wschodniej. Zabudowa 
parku podzielona została na 5 sek
torów, odpowiadających grupom 
etnograficznym zamieszkałym da
wniej na tym obszarze (Bojkowie, 
Łemkowie, Dolinianie, Pogórza- 
nie wschodni i zachodni). Na te
renie skansenu rozmieszczono 113 
obiektów architektonicznych, któ
re wraz z wyposażeniem odzwier
ciedlają różnorodność kulturową 
zamieszkujących ten region grup 
etnograficznych. Obszar zajmo
wany przez skansen wynosi 38 ha. 
Zbiory muzealne liczą 20 957 
obiektów, które znajdują się na 67 
wystawach stałych, 2 czasowych i 
w magazynach muzealnych. Śred
nia frekwencja zwiedzających w 
ciągu roku wynosiła w ostatnich 
latach 70 tys. osób (w okresie 
maj—wrzesień — 56,5 tys.).

Zabezpieczenie skansenu

Skansen jest dozorowany przez ca
łą dobę przez dwóch dozorców. 
Dysponują oni łącznością bez
przewodową opartą na CB-Radio. 
Większość obiektów nie ma insta
lacji elektrycznej, a jedynie sam 
teren skansenu jest zelektryfiko
wany i oświetlony. Poszczególne 
obiekty architektoniczne mają in
dywidualne instalacje odgromowe; 
w skansenie zatrudniony jest eta
towy pracownik do spraw bezpie
czeństwa pożarowego. Skansen 
nie ma instalacji hydrantowej, do 
celów gaśniczych wykorzystywany 
jest własny zbiornik wody (staw) o 
pojemności 112 m3. W różnych 
punktach skansenu rozmieszczony 
został podręczny sprzęt gaśniczy 
(w jego składzie przeważają gaśni
ce śniegowe i proszkowe). Żaden z 
obiektów nie ma instalacji sygnali
zacji pożaru.

Pożar

Od połowy czerwca 1994 r. pano
wały w Polsce upały i długotrwała 

susza. Sobota 2 lipca 1994 r. nie 
przyniosła radykalnej zmiany po
gody. Z uwagi na okres wakacyj- 
no-urlopowy frekwencja w mu
zeum była wyjątkowo duża. Około 
godz. 14.00 dwójka turystów do
strzegła ogień, który równocześnie 
pojawił się na dwóch sąsiednich 
budynkach tzw. zagrody olejar
skiej. W obu budynkach płomie
niem o prawie jednakowej wiel
kości objęte były kryte słomą da
chy.
Zwiedzający niezwłocznie zaalar
mowali pracowników muzeum, 
którzy natychmiast wezwali Straż 
Pożarną, a sami możliwymi spo
sobami i dostępnymi środkami 

przystąpili do akcji ratowniczo- 
-gaśniczej. Lokalizacja skansenu 
sprzyjała rozprzestrzenianiu się 
pożaru na znacznej części mu
zeum. Ogień przeniósł się pomię
dzy lub ponad drzewami w dwóch 
różnych kierunkach, powodując 
zapalenie się 11 drewnianych bu
dynków krytych gontem i strze
chą. Pożar zniszczył obiekty poło
żone nawet 300 m od pierwotnego 
źródła ognia. Do akcji ratowniczo- 

-gaśniczej zmobilizowano 26 sekcji 
Zawodowej i Ochotniczej Straży 
Pożarnej (170 osób). Aktywny 
udział w gaszeniu pożaru i ewa
kuacji zbiorów brali również pra
cownicy muzeum. Prędkość roz
przestrzeniania się pożaru spowo
dowała, że głównym celem akcji 
stało się niedopuszczenie do zapa
lenia się innych, nierzadko bardzo 
cennych obiektów architektoni
cznych. Cały czas wodą zlewano 
dachy budynków, których nie ob
jął pożar. Mimo szybkich działań 
nie udało się uratować 13 budyn
ków i dwóch zabytkowych drew
nianych studni. Spłonęły do
szczętnie.

Najdotkliwsze straty to:
— chałupa z Klimkówki z XVIII w.;
— chałupa z Iwonicza Zdroju z 
pierwszej połowy XIX w.;
— zagroda olejarska z Baryczy z 
początku XX w., z bardzo cennym 
wyposażeniem;
— chałupa z Zahutynia, w której 
mieściła się wspaniała kolekcja ki
limów małopolskich z XIX w. 
oraz kolekcja obrazów Axentowicza;
— zagroda z Olszanicy, w której 

znajdowały się meble z XIX i XX w. 
Dogaszanie pogorzeliska trwało do 
rana następnego dnia.

Przyczyny pożaru

W wyniku przesłuchań bezpoś
rednich świadków pożaru (tury
stów, którzy zauważyli ogień i 
pracowników muzeum) oraz na 
podstawie analizy zdjęć, które w 
trakcie pożaru wykonały przypad

kowe osoby, można wysunąć tezę, 
że obydwa budynki zagrody ole
jarskiej zostały równocześnie pod
palone. W okolicy źródła pożaru 
widziano czterech młodych ludzi. 
Pożar spowodowały najprawdo
podobniej porzucone przez nich 
niedopałki papierosów (choć na 
terenie skansenu obowiązuje kate
goryczny zakaz palenia tytoniu i 
używania otwartego ognia), które 
spowodowały zapalenie się da
chów obu obiektów, a w konsek
wencji ogromny, największy w 
Polsce od 1945 r. pożar w obiekcie 
muzealnym.
Poszukiwania domniemanych 
sprawców pożaru trwają.

Straty

Jak ustaliła komisja powołana 
przez dyrektora skansenu w Sano
ku, całkowitemu zniszczeniu uleg
ło 15 obiektów architektoni
cznych, a straty wyniosły 7 mid zł 
(tj. około 320 tys. USD) oraz 1363 
muzealiów i zabytków ruchomych 
o wartości przekraczającej 2 mid zł 
(ok. 100 tys. USD). Straty łączne

1. Rozmieszczenie obiektów w 
Muzeum Budownictwa Ludowe
go w Sanoku; obiekty spalone: 3 
— dom z Olszanicy, 4 — dom z 
Posady Sanockiej, 5 — dom ze 
Stefkowej, 7 — chałupa z Zahu
tynia koło Sanoka, 1 — zagroda 
olejarska z Baryczy, 6 — chałupa 
z Klimkówki, 9 — dom z Humnisk
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2. Zagroda olejarska z Baryczy w czasie pożaru
Wieś Barycz na Pogórzu Brzozowskim z dawna słynęła z wyrobu do
brego oleju. W XIX w. zawdzięczała to rodzinie Boguszów, których po
tomkowie produkowali olej do ok. 1948 r. Od jednego z nich, Dominika 
Bogusza, muzeum kupiło w 1967 r. całą zagrodę złożoną z drewnia
nego budynku mieszkalnego ze stajnią oraz drewnianego osobnego 
obiektu, w którym mieściła się olejarnia. Oba budynki pokrywały czte
rospadowe słomiane dachy. Olejarnię ustawiono równolegle do zale
sionego zbocza, a pod kątem prostym do niej stanął dom. Odległość 
między dolnymi narożnikami dachów wynosiła około 3 m, a więc tyle, 
ile było w rzeczywistości. W przeciągu kilku chwil płonęła cała olejar
nia, od której natychmiast zajął się dach budynku mieszkalnego. Sp
łonęły urządzenia domu, stajni i olejarni. Szczególnie dotkliwe jest zni
szczenie wszystkich drewnianych urządzeń w olejami, jak olbrzymie 
koryta, stępy, prasa do tłoczenia oleju oraz wiele innych sprzętów. Łą
cznie w obu budynkach spłonęło 146 eksponatów.

3. Pogorzelisko domu z Humnisk
We wsi Humniska graniczącej z Brzozowem było ongiś dość dużo do
mów, w których przed frontem budynku był podcień wsparty na kilku 
słupach. Był to niewątpliwie reprezentacyjny element budynku, który 
na wieś przeniesiony został z budownictwa małomiasteczkowego. 
Uważny obserwator jeszcze dziś znajdzie na pograniczu Brzozowa i 
Humnisk ostatnie rozpadające się domy z podcieniem. W budynku z 
drugiej połowy XIX w., który w 1973 r. przeniesiony został do muzeum, 
były pierwotnie po jednej stronie sieni dwie izby, po drugiej izdebka i 
mała stajenka, a na końcu boisko do młócenia zboża. W izdebce przez 
pewien czas był warsztat kołodziejski, a na początku XX w. sklepik. 
Obiekt ten wykorzystywano w muzeum do urządzania niewielkich wy
staw czasowych. Ostatnio była tam wystawa fotograficzna pokazują
ca budownictwo w różnych krajach europejskich zebrane w muzeach 
na wolnym powietrzu.
Dach na budynku z Humnisk zaczął się palić, gdy pełnym ogniem pło
nęła odległa o 92 m olejarnia. Z niej nastąpił przerzut ognia ponad wy
soką topolą i innymi drzewami. W przeciągu kilku chwil ogień strawił 
poszycie dachu i przedostał się do wnętrza budynku, który jak olbrzy
mia pochodnia stał się zarzewiem dalszego pożaru.

4. Pozostałości domu z Klimkówki
Dom z Klimkówki zbudowano w drugiej połowie XVIII w. W 1972 r. 
ustawiono go w muzeum. Po lewej stronie była dymna izba, a za nią 
wzdłuż tylnej ściany sypialna komora. Po prawej stronie sieni była 
stajnia i komora gospodarcza. Maleńkie okienka'niewiele wpuszczały 
światła do wnętrz. Szczególnie mocne wrażenie sprawiała dymna 
izba, gdzie koncentrowało się życie całej rodziny. Wielki, dymny piec 
zajmował narożnik przy wejściu. Ciężkie ławy wzdłuż ścian, stół, prymi
tywna szafka na naczynia, trochę sprzętów i naczyń obrazowały 
skromność potrzeb mieszkańców w minionych wiekach. Nad czeluś
ciami pieca piekarskiego królował olbrzymi miedziany kocioł na łań
cuchu, w którym grzano wodę dla zwierząt.
Łącznie 145 eksponatów pochłonął pożar w chałupie, w której przez 
200 lat płonęło na nalepie otwarte ognisko z dynarkiem, na którym go
towano pożywienie. Dom z Klimkówki nie miał szans przetrwania po
żaru, bowiem z jednej strony atakował go ogień z chałupy z Humnisk, z 
drugiej zaś żar bijący z Iwonicza.

sięgnęły kwoty blisko 10 mid zł (tj. 
ok. 420 tys. USD). Bezpowrotnie 
uległo całkowitemu zniszczeniu 
wiele zabytków architektury lu
dowej i muzealiów.
Przyczyny i skutki pożaru skanse
nu w Sanoku postawiły w sposób 
bardzo ostry problem właściwego 
zabezpieczenia przeciwpożarowe
go tego rodzaju muzeów. Wydaje 
się, że w ochronie pożarowej na 
pierwszy plan wysuwa się budowa 

instalacji hydrantowych, przygo
towanych do natychmiastowego 
użycia. Pracownicy skansenu po
winni odbywać regularne szkole
nia w zakresie obsługi tych urzą
dzeń oraz w zakresie taktyki walki 
z ogniem. Uratować płonący 
drewniany obiekt jest bardzo 
trudno. Właściwa akcja ratowni
czo-gaśnicza powinna kierować 
się na inne obiekty, których w 
pierwszej fazie pożaru nie ogarnął 

jeszcze ogień. Instalacje hydran
towe należy dodatkowo wyposażyć 
w bardzo czytelne, ale skrótowe 
instrukcje obsługi, tak by zwiedza
jący mogli natychmiast włączyć się 
do akcji ratowniczej. Istotne zna
czenie ma również bierna ochrona 
pożarowa, a głównie środki zabez
pieczające materiały palne przed 
ogniem, tym bardziej istotne, że 
największe zagrożenie pożarowe 
dla tego typu zabytkowych obiek

tów drewnianych pochodzi z ze
wnątrz.
Pożar w Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku uświadomił 
wszystkim bardzo wyraźnie, że 
największym sprzymierzeńcem 
ognia jest upływający czas. 
Wszystkie podejmowane działa
nia, zarówno organizacyjne, jak i 
techniczne, powinny prowadzić 
do maksymalnego skrócenia czasu 
swobodnego rozwoju pożaru. W
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5.6.7.8.9. Domy z Posady Sanockiej przed (5) i po pożarze (6), 
z Olszanicy przed (7) i w czasie pożaru (8) oraz płonący dom 
z Zahutynia (9)
Ciężko dotknięty pożarem został sektor doliniański, tkwiący w środku 
całej ekspozycji skansenowskiej. Zginęły cztery domy: z Zahutynia 
sprzed 1910 r., ze Stefkowej z ok. 1910 r., z Posady Sanockiej z końca 
XIX w. oraz dom z Olszanicy zbudowany ok. 1880 r., a przy nim dwa 
brogi ze zrębowymi komorami oraz drewniana studnia. Wszystkie te 
domy reprezentowały analogiczny sposób budowy domów z podcie
niem wnękowym w części środkowej. Każdy jednak był w szczegó
łach odmienny. Wraz z pozostałymi budynkami tworzyły one mini-wieś 
z okolic Sanoka i Leska.
Dom z Zahutynia stał najbliżej olejarni z Baryczy i on pierwszy zaczął 
płonąć po przerzuceniu się ognia na odległość 104 m. Potem była to 
już kwestia sekund, bowiem jeden od drugiego zajmowały się pozosta
łe obiekty tworzące dość zwarte skupisko zabudowy. W domu z Zahu
tynia była ekspozycja kilimów małopolskich ze zbiorów własnych. Spa
liła się cała kolekcja, a także kilka cennych obrazów i mebli artysty
cznych. Wyjątkowo bogata była ekspozycja w tzw. domu nauczyciela z 
Olszanicy. Stylowe meble i niepowtarzalne zespoły eksponatów rep
rezentowały świat inteligencki z końca XIX w. Było to bowiem wnętrze 
nauczyciela wykształconego, posła na sejm galicyjski, a więc czło
wieka nietuzinkowego, po którym zachowało się urządzenie jego do
mu. Wraz z budynkiem spaliło się 106 eksponatów. W domu z Posady 
Sanockiej była ekspozycja warsztatu kołodzieja, niepowtarzalna, a 
niektóre pomieszczenia pełniły funkcję magazynową. Tu ogień poch
łonął 560 przedmiotów. Pewną liczbę eksponatów z obu izb udało się 
strażakom wynieść na zewnątrz.

(zdjęcia: 2 — Marek Kogut, 3—6 — Wojciech Jaskulski, 9 — Paweł 
Pudło; teksty z: J. Czajkowski, „Park Etnograficzny w Sanoku w ogniu", 

1994)

związku z tym dramatycznym 
zdarzeniem dyrektor parku etno
graficznego w Sanoku pan Jerzy 
Czajkowski wystosował następują
cy apel: „Muzeum zostanie odbu
dowane, nie możemy zawieść ocze
kiwań społecznych. Muzeum takie, 
jakie było, jest potrzebne wszyst
kim, mieszkańcom miasta, woje
wództwa i całego kraju. Możemy 
muzeum odbudować w ciągu 2—3 
lat. Nie możemy jednak zrobić tego 
sami swoimi środkami i siłami. Na
sze wołanie kierujemy do mieszkań
ców miasta, regionu i kraju, organi
zacji społecznych różnych szczebli, 
do łudzi władnych bez względu na 
szczebel i miejsce urzędu. Liczy się 
każda złotówka, którą możecie

Szanowni Państwo wpłacać na spe
cjalne konto:

Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku 
BDK Sanok nr 333 

632-879-139-32 „Pożar”

Wpłacających będziemy wciągać do 
Złotej Księgi Odbudowy i systema
tycznie publikować”.

Piotr Ogrodzki 
Wojciech Jaskulski
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X Katalog strat
Każdy z prezentowanych obiektów jest opatrzony: zdjęciem i numerem katalogu 
komputerowego, prowadzonego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, 
00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6, tel. 628-22-85, tel./fax 621-04-45. Wszelkie 
informacje dotyczące losów skradzionych dzieł sztuki prosimy zgłaszać pod 
wymienionym adresem.

Kradzież w dniach 9—10 września 1994 r. z koś
cioła Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie 
(woj. zamojskie)

1. TINTORETTO Domenico (1560-1635). Obraz, św. Jan 
Ewangelista, pocz. XVII w.
Tempera na desce, 195 x 76 cm.
Kat. PA-504-434.

2. TINTORETTO Domenico (1560-1635). Obraz, św. Jan 
Chrzciciel, pocz. XVII w.
Tempera na desce, 195 x 76 cm.
Kat. PA-505-435.
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Kradzież w dniach 
19—20 sierpnia 1994 r. z 
kościoła Sw. Anny w 
Oleśnie Śląskim (woj. 
częstochowskie)

3. AUTOR NIEZNANY. Tryp
tyk z nastawy ołtarza główne
go, pocz. XVI w.
Drewno polichromowane. 
200 x 224 cm.
Kat. PC-169-140.

Tryptyk składał się z sześciu 
części, mogących stanowić od
rębne całości:

4. Lewe skrzydło, kwatera 
górna, płaskorzeźba. Nawie
dzenie.
60 x 70 cm.
Kat. PC-170-141.

5. Prawe skrzydło, kwatera 
górna, płaskorzeźba. Zwiasto
wanie.
60 x 70 cm.
Kat. PC-171-142.

6. Lewe skrzydło, kwatera dol
na, płaskorzeźba. Pokłon 
trzech króli. Ok. 60 x 70 cm. 
Kat. PC-172-143.

7. Prawe skrzydło, kwatera 
dolna, płaskorzeźba. Boże 
Narodzenie. Ok. 60 x 70 cm. 
Kat. PC-173-144.

8. Część środkowa, płasko
rzeźba. Wielka Święta Rodzina. 
Ok. 90 x 100 cm.
Kat. PC-174-145.
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9

11

Z kościoła Św. Anny 
skradziono również:

9. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba. Matka Boska z 
Dzieciątkiem ze zwieńcze
nia ołtarza bocznego, 
XVI w.
Drewno polichromowane. 
Wys. ok. 50 cm.
Kat. PC-177-148.

Kradzież w dniach 
18—19 lipca 1994 r. z 
parku przy pałacu w 
Gliśnie (gm. Lubnie
wice, woj. gorzow
skie)

10. WARSZTAT BRAN
DENBURSKI. Rzeźba. Ju- 
nona, poł. XIX w.
Odlew z cementu. Wys. 
180 cm.
Kat. PC-178-149.

Kradzież w dniach 
6—7 czerwca 1994 r. z 
budynku plebanii w 
Komorsku Wielkim 
(gm. Warlubie, woj. 
bydgoskie)

11. HOLL Hieronimus III. 
Monstrancja, 1744 r.
Srebro częściowo złocone, 
trybowane, fakturowane.
70 x 29,5 x 20 cm.

12. Gloria monstrancji w 
zbliżeniu.

13. Fragment dekoracji 
stopy monstrancji.

14. Punce: cecha miejska 
Gdańska, cecha starszego 
cechu — Lorenza Dietri
cha, sygnatura złotnika. 
Kat. RH-136-84.

Dział prowadzony jest 
przez Ośrodek Ochrony 
Zbiorów Publicznych, 
Zespół Działu Doku
mentacji: Monikę Bar
wik i Agnieszkę Pawlak.
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Akcja dwory wieku i w ostatnich latach 
zrekonstruowano piękną

1. Wieruszyce — w trakcie prac 
remontowych

Rzemiennym dyszlem 
po dworach

renesansową attykę, ale 
prace przerwano, a dwór 
zamknięto na głucho. A jest 
to unikatowa budowla, na 
razie martwa, mimo działa
jącego obok skansenu. Ura
towano dwór w Wysokiej 
(woj. nowosądeckie) i pro-

2. Jeżów — malownicza wie^ 
życzka narożna

3. Szymbark — prawie odremon
towany, pusty i cichy

4. Wysoka — otoczony dźwię
kami muzyki

Po kilkuletniej przerwie od 
pierwszych „dworskich re
konesansów”, które odby
wałem w latach 1977—1984, 
w zeszłym i bieżącym roku 
ruszyłem znowu w „objazd 
rzemiennym dyszlem” od 
dworu do dworu, aby 
stwierdzić, co się zmieniło. 
Odwiedziłem ponad sto 
dworów na terenie Polski, 
w tym wiele ponownie. Oto 
kilka refleksji i pierwsza, 
ogólna — zmiany są raczej 
pozytywne, choć niewiele 
zmieniła się tępa biurokra
cja gminna i bezradność 
wiecznie biednych konser
watorów zabytków.
Zacznijmy od najstarszych 
dworów Polski południo
wej. W obronnym dworze z 
przełomu XIV i XV w. 
(ukończonym zapewne w 
1531 r.) w Wieruszycach 
(woj. tarnowskie) trwają 
prace remontowe i widać 
pietyzm, z jakim właściciel 
odnosi się do tego szacow
nego zabytku. Przypo- 
mnijmy, że jest to dwór 
zbudowany z kamienia, z 
narożną okrągłą basztą, po
łożony na wzniesieniu, na 
którym być może w końcu 
XIV w. znajdowało się za
łożenie obronne z budyn
kami drewnianymi wew
nątrz ostrokohi. W dworze 
zachowały się detale: rene
sansowe portale, herb 
pierwszych właścicieli — 
Sreniawa Wieruskich rzeź
biony w kamieniu, kominek 
i piękne kamienne strzelni
ce w baszcie. Trzyma się 
nieźle dwór w Jeżowie 
(woj. nowosądeckie) z 
XVI w., znajdujący się pod 
zarządem liceum plasty
cznego. Zbliżony wyglą

dem do dworu wieruszyc- 
kiego, też z obronną na
rożną wieżyczką, choć poło
żony nie na wzniesieniu, 
lecz wśród dawnych ba
gien. Niestety, gorzej wy
gląda dwór w Szymbarku 
(woj. nowosądeckie), gdzie 
wprawdzie remont trwa od 
lat trzydziestych naszego 

mienieje on wspaniałą sta
ropolską gościnnością pań
stwa Pilchów, zapraszają
cych zwłaszcza miłośników 
muzyki renesansowej (spe
cjalność — lutnia). Wnę
trze dworu powoli wypeł
niane jest sprzętami odpo
wiadającymi wnętrzu z 
XVII w.

5. Goszyce — dlaczego pusto za 
styropianem?

6. Laskowa — wrócili dawni 
właściciele

7. Łopuszna — przyszłe muzeum
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Z wieku XVII pochodzą 
dwa cudowne, drewniane 
dworki — najstarsze drew
niane budowle tego typu w 
Polsce: w Goszycach (woj. 
krakowskie) i Laskowej 
(woj. nowosądeckie). W 
Goszycach dzieje się coś 
niepokojącego: dwór niby 
zabezpieczony, niedawno 
pokryty nowym gontem, 
stoi pusty, opatulony sty
ropianem (?!). Pojawiły się 
nowe słupki drewniane 
podpierające mansardową 
wystawkę, ale okna są po
wybijane. Przypomnijmy, 
że dwór ten według tradycji 
zbudowano w 1673 r. (do
kładnych danych niestety 

brak), później nieco prze
budowano w XVIII w. i z 
tego okresu pochodzi dzi
siejszy jego kształt. Na po
czątku XIX w. majątek z 
dworem nabył Wojciech 
Boduszyński, profesor i 
rektor Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. W drugiej poło
wie XIX w. dwór przeszedł 
na własność Antoniego 
Zawiszy, zięcia Wojciecha 
Boduszyńskiego, a na po
czątku naszego wieku Go- 
szyce stały się własnością 
Zofii z Zawiszów l-voto 
Gąsiorowskiej, 2-voto Ker- 
nowej. W 1890 r. obok sta
rego dworku wybudowano 
nowy, murowany, dziś za

puszczony i zdewastowany, 
podobnie jak cały park. A 
warto o nim wspomnieć, 
gdyż w ścianę właśnie tego 
dworu wstawiona jest tabli
ca upamiętniająca pobyt w 
Goszycach legionowych 
żołnierzy, którzy jako pier
wsi 14 sierpnia 1914 r. 
wkroczyli do Królestwa 
Polskiego. W latach 
1944—1945 w dworze go- 
szyckim mieszkał i tworzył 
Czesław Miłosz. To tylko 
niektóre z powodów, aby 
dwór ten otoczyć większą 
opieką.
Optymizmem powiało na
tomiast w Laskowej. Tam
tejszy drewniany dwór, 
zbudowany około 1680 r.
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8.9. Bronowice 
— tradycja, at
mosfera, estety
ka

(zdjęcia: 
Maciej Rydel)

wrócił w 1993 r. do rąk 
przedwojennych właścicieli 
— Michałowskich, którzy 
uratowali go od zagłady, 
gdyż jedna ze ścian była już 
bliska zawalenia. Z orygi
nalnych sprzętów nic pra
wie się nie zachowało, 
przetrwał natomiast malo
wany przez zakonników w

końcu XVII w. drewniany 
strop. W Łopusznej (woj. 
nowosądeckie), w otocze
niu zabudowań gospodar
czych stoi drewniany dwór 
z końca XVIII w., wybu
dowany dla Romualda Li
sickiego, w XIX w. włas
ność Tetmajerów, a do 
1949 r. Lgockich. Obecnie 

dwór jest pod zarządem 
Muzeum Tatrzańskiego w 
Zakopanem. Mam nadzie
ję, że starczy mu zapału i 
pieniędzy na jego utrzyma
nie i zagospodarowanie tak, 
by mógł pełnić funkcję od 
dawna planowanego Mu
zeum Kultury Szlachec
kiej. Warto przytoczyć opis 
tego dworu poczyniony w 
1832 r. przez Seweryna 
Goszczyńskiego: „Dom drew
niany w stylu rodzimym 
wszystkich naszych dworów 
szlacheckich, obszerny, po
rządnie i mocno postawiony, 
przyozdobiony gankiem, jak 
wszystkie nasze ganki, a na 
ganku poboczne ławki do 
siedzenia, jak to wszędzie 
widzimy. (...) Przed domem 
dziedziniec przestronny, ma
jący po lewej ręce domu drugi 
domek mniejszy, czyli ofi
cynkę, gdzie kuchnia i 
mieszkanie służących, z 
prawej osłoniony budowlami 
gospodarskimi. Dom ocienia
ją z przodu i boków piękne 
jesiony. ”

Jeszcze jeden dwór z tego 
regionu, architekturą zbli
żony zarówno do dworu w 
Goszycach, jak i w Łopusz
nej — dwór zwany „Tetma- 
jerówką” w krakowskich 
(dawniej mówiło się — 
podkrakowskich) Bronowi- 
cach. Trudno dziś ustalić 
dokładną datę jego budo
wy. Prawdopodobny jest 
koniec XVIII lub początek 
XIX w. Budulcem jest tu 
glina zmieszana ze słomą i 
kamieniami. Dwór należał 
w XIX w. do zakonu fran
ciszkanów. W 1903 r. kupił 
go malarz Włodzimierz 
Tetmajer i do dziś pozosta- 
je w rękach jego potomków. 
Dlatego też jest to jeden z 
bardzo już nielicznych au
tentyków, z zachowanym 
wnętrzem i atmosferą pol
skiego dworu. Obok odbu
dowano pracownię malar
ską Tetmajera, którą można 
zwiedzać po uprzednim 
umówieniu się z właścicie
lami.

Maciej Rydel
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Na szlaku 
najazdu

Najazdy Mongołów, zwanych 
u nas popularnie Tatarami, ni
szczące w XIII w. znaczne po
łacie Europy środkowej, koja
rzą się nam zazwyczaj ze złu- 
pieniem Małopolski, w tym 
oblężeniem Sandomierza i 
wymordowaniem ojców do
minikanów od Św. Jakuba czy 
późniejszą, tragiczną bitwą na 
Legnickim Polu.
Mało kto jednak wie, że w tej 
fali niepowodzeń wydarzył się 
epizod, który mógł podbudo
wać wiarę w możliwość poko
nania groźnego przeciwnika, 1 
chociaż niewątpliwie nie byłby 
w stanie odwrócić losów wiel
kiego marszu Mongołów w 
głąb Europy. A wszystko wy
darzyło się w Tursku, w doli
nie Wisły pomiędzy Połańcem 
i Osiekiem, lokalnymi ośrod
kami osadniczymi średniowie
cza.

1. Najazd Mongołów na Polskę w 
1241 r. (według T. Jasiński, 
Przerwany hejnał, Kraków 1988); 
strzałką oznaczone Tursko Wiel
kie
2. Okolice Turska według Wil
helma Kolberga, Plany rzeki 
Wisły w granicach Królestwa 
Polskiego od Niepołomic do Wo- 
łuszowa (...) (Warszawa 1860—1866)
3. Fragment wschodniego od
cinka fosy i wału tzw. Zamczy
ska

(fot. Jerzy Zub)

Mongołowie w końcu 1240 r. 
po opanowaniu ziem ruskich 
stanęli u wrót ziem węgier
skich i polskich. Dowodzący 
wojskami Batu dokonał po
działu ordy i mniejszą część 
skierował na ziemie polskie. 
Wprawdzie już na przełomie 
1240 i 1241 r. jego starszy brat 
wysłał niewielki oddział, który 
spustoszył wschodnią Mało- 
polskę i dotarł do Zawichostu, 
to zasadnicze uderzenie nastą

piło w pierwszych dniach lu
tego 1241 r. w kierunku San
domierza.
Wydaje się, że Polska nie była 
przygotowana, aby wspólnie 
odeprzeć atak wroga, np. 
dzielnice sandomierska i kra
kowska nie miały planu 
wspólnej obrony. Dopiero ob
lężenie Sandomierza oraz 
przemarsz jednego z oddzia
łów mongolskich aż pod 
Skalbmierz skłoniły wojewodę 
krakowskiego Włodzimierza 
do rozesłania wici i zgroma
dzenia krakowskiego rycer
stwa. W efekcie najeźdźcy za
wrócili, działo się to według 
Jana Długosza 13 lutego, a 
więc w tym samym dniu, w 

którym Mongołowie zdobyli 
Sandomierz. Odwrót Mongo
łów spod Skalbmierza zachęcił 
wojewodę Włodzimierza do 
pościgu za wrogiem i jak poda- 
je Długosz: „już Tatarzy do
cierali do miasta Połańca, poło
żonego nad rzeką Czarną i roz
kładali się obozem we wsi zwa
nej Wielkie Tursko, kiedy do- 
padł ich wojewoda krakowski 
Włodzimierz z pozostałymi ry
cerzami krakowskimi, nader 
jednak nielicznymi”.
Tak więc pod Turskiem 13 lu
tego 1241 r. doszło do pier
wszej właściwie potyczki ry
cerstwa polskiego, głównie 
krakowskiego, choć zapewne 
także i sandomierskiego, z od
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działami mongolskimi na ot
wartym polu. Według relacji 
Długosza starcie miało dwie 
fazy. W pierwszej, wykorzy
stując zaskoczenie, oddziały 
polskie zadały wrogowi spore 
straty, może nawet zdobyto 
obóz dzieląc się łupami. Jak się 
okazało, miało to zgubne skut
ki: dano Mongołom czas na 
uporządkowanie szyków i na
tarcie na niezdyscyplinowane 
oddziały polskie (druga faza), 
wkrótce zmuszone do uciecz
ki. Rocznik kapitulny krakow
ski podkreśla klęskę poniesio
ną „przede wszystkim z chci
wości łupów, która jest Polakom 
wrodzona w bitwie”. Niemniej 
jednak Mongołowie nie odwa
żyli się na pościg za rozbitym 
rycerstwem, ale przerażeni — 
jak informuje Długosz — 
„ rzezią wielu swoich ludzi, jak
by zostali pobici i zwyciężeni, 
nie mieli odwagi pozostać dłużej 
w Polsce ani grabić, by ich nie 
zaatakowało nowe i świeże woj
sko. Pośpiesznie, porzucając po 
drodze zwłoki swoich Tatarów 
umierających z ran, przybywa
ją do Zawichostu, a stąd do Sie
ciechowa, nie wyrządzając ni
komu krzywdy”. Niezależnie 
od niewykorzystanej szansy 
faktem jest, że Mongołowie 
wycofali się, zaś właściwy na
jazd na początku marca 1241 r. 
nastąpił nie z ziemi sando
mierskiej, jak zapewne plano
wali, lecz z Rusi.
Tursko Małe i Wielkie — to 
dziś dwie niewielkie wioski, 
usytuowane w dolinie Wisły, 
w strefie intensywnego osad
nictwa o dobrych warunkach 
glebowych przy jednym z 
najważniejszych szlaków hand
lowych średniowiecza, biegną
cym wzdłuż Wisły i łączącym 
Kraków z Sandomierzem, a 
dalej z ziemiami ruskimi. Naj
bardziej interesujący jest teren 
położony na północ od Turska 
Małego, zwany Zamczyskiem, 
zajmujący skraj dużego komp
leksu tzw. lasów staszowskich. 
Aczkolwiek obszar ten, z czy
telnymi fragmentami fosy oraz 
wału, najlepiej zachowanymi 
od wschodu, tradycyjnie wią
zany jest z obozowiskiem ta
tarskim i znaleziskami broni 
pochodzenia wschodniego, 
problem daleki jest od roz
strzygnięcia wobec braku ba
dań archeologicznych.

Wątpliwe wydaje się funkcjo
nowanie tu jakiegokolwiek 
trwalszego obozowiska mon
golskiego. Po pierwsze, za
chowane konstrukcje ziemne 
nie przystają do Mongołów, 
ludu przyzwyczajonego do 
płaskich, szerokich przestrzeni 
stepowych. Budowa umocnień 
ziemnych byłaby także obca 
mongolskiej sztuce wojennej, 
gdzie naczelną dewizą strategii 
i taktyki było zaskoczenie 
przeciwnika i tylko wyjątkowo 
ludzie stepu budowali stałe 
punkty oporu. W wypadku 
potyczki pod Turskiem 
wszystko wskazuje na to, że to 
Mongołowie zostali zaskocze
ni, co wyklucza możliwość ja
kichkolwiek prac ziemnych. 
Być może właśnie w tym 
miejscu, w pobliżu zlokalizo
wanego tu wczesnośrednio
wiecznego grodziska doszło do 
potyczki.
Topografia terenu i tradycja 
nazwy sugerują funkcjonowa
nie w tym miejscu zespołu 
obronnego, zapewne centrum 
administracyjnego okolicz
nych dóbr. I chociaż brak 
źródłowego potwierdzenia ist
nienia castrum, od połowy 
XIV w. Tursko pojawia się w 
zachowanych źródłach pisa
nych. I tak król Kazimierz 
Wielki wystawia w Bełzie 23 
października 1353 r. doku
ment, w którym przenosi z 
prawa polskiego na średzkie 
wieś Tursko Małe, należącą do 
Boksy z Janowic i Jana, jego 
brata. Istotne jest podkreśle
nie w dokumencie nazwy Tur
ska Małego, zapewne w odró
żnieniu od istniejącego współ
cześnie Turska Wielkiego. W 
kilka lat później, w 1355 r. 
wzmiankowany jest Leonard z 
Turska, w drugiej połowie
XIV w. obok znanego już Bo
ksy „de parno Thursco” — 
Marek z Turska. Na początku
XV w. wzmiankowany jest 
Dersław z Turska, potem 
wdowa po nim Tekla oraz Peł
ka.
W XV w. pojawia się wiele po
staci związanych z Turskiem, 
a Długosz w Liber beneficiorum 
podaje, że dziedzicami Turska 
Wielkiego, wsi w parafii Nie
krasow, są Wierzbięta i Marek 
herbu Gryf, jest w niej 18 ła
nów kmiecych i karczma z ro

lą, a dziesięciny z folwarku na
leżą do kościoła w Niekraso
wie, z reszty wsi do wicepre- 
pozyta sandomierskiego. Na
tomiast Tursko Małe należy 
do parafii Połaniec, jego dzie
dzicami są Jan Nosek i Spytek 
herbu Janina; jest tu 9 łanów 
kmiecych i dwa folwarki, z 
których dziesięciny należą do 
kościoła w Połańcu. Na po
czątku XVI w. Tursko znalaz
ło się w obrębie wielkich dóbr 
Tarnowskich herbu Leliwa, 
wymienione jest w dziale dóbr 
z 16 lutego 1508 r. jako część 
Spytka, kasztelana żarnow- 
skiego i podskarbiego wielkie
go koronnego.
Do Tarnowskich należało za
pewne Tursko Małe, podczas 
gdy Wielkie, będące najpraw
dopodobniej dalej w posiada
niu Turskich, stało się ośrod
kiem reformacji, życia religij
nego polskiego kościoła ewan
gelicko-reformowanego, czyli 
tzw. Jednoty Małopolskiej. 
Miał tu stać zbór kalwiński, na 
stoku góry, przy trakcie. 
Właśnie w Tursku odbyły się 
m.in. synody w 1689 r., w lip- 
cu 1720 i sierpniu 1728 r. 
Ksiądz Jan Kanty Ligęza, ar
chidiakon sandomierski, na 
marginesie wizytacji parafii 
niekrasowskiej 14 maja 1765 r. 
zanotował, że „we wsi Tursko 
stał zbór kalwiński gruntownie 
wyrestaurowany, długości 18 
kroków, szerokości 12 kr., ma
jący w nawie ceglaną podłogę, 
przy ołtarzu posadzkę. Ławek 
w zborze dla wygody modlących 
się 18, cztery przy ołtarzu obok 
ścian. Mensa miała 2 łokcie 
długości. Przy głównym wejściu 
stała dzwonnica, mająca 5 kro
ków szerokości”. W 1849 r. zlik
widowano część małopolskich 
zborów kalwińskich, w tym tur- 
ski. W XIX w. Tursko stało się 
ośrodkiem dóbr z cukrownią, 
gorzelnią parową, browarem, 
olejarnią, cegielnią, młynem 
wodnym i magazynem soli. 
Niewiele czy raczej prawie nic 
nie pozostało z przebogatej hi
storii Turska. Zapewne klucz 
do rozwiązania wielu zagadek 
z przeszłości, zwłaszcza z tej 
najdalszej, średniowiecznej, 
tkwi na terenie zwanym Zam
czyskiem. Jak zwykle w takich 
wypadkach, nieodzowna bę
dzie pomoc archeologów.

Jerzy Zub

Gdy przed kilku laty 
sformułowane zostało 
hasło o stworzeniu z 
Polski drugiej Japonii, jego au

tor nie wiedział zapewne, że 
miał w tym względzie po
przednika. W 1908 r. Stani
sław Glezmer (starszy), inży
nier i przemysłowiec, członek 
Rady Państwa w Petersburgu, 
odbył podróż po krajach Dale
kiego Wschodu, interesując się 
rzemiosłem i kulturą material
ną odwiedzanych państw. 
Podróż tę podjął z patrioty
cznych motywacji, pragnął 
bowiem zbadać „pod wpływem 
jakich przyczyn w ciągu lat 
pięćdziesięciu naród japoński, 
a po części i chiński, zbudził się 
do nowego życia i wykazał 
ogromny rozwój społeczny, 
opierając się na patriotycznych 
uczuciach miłości swego kraju, 
gdy tymczasem ta sama pobud
ka w Europie, a przede wszyst
kim w naszej Ojczyźnie, spo
wodowała szereg klęsk i pow
strzymała normalny rozwój spo
łeczny narodu”.
Glezmera interesowała zarów
no sztuka japońska, jak i spo
soby organizacji życia społe
cznego, wytwórczość rze
mieślnicza i przemysłowa. 
„Zbierając wszędzie statystykę 
i wzory z różnych dziedzin ży
cia japońskiego zgromadził on 
bardzo rozmaitą i wielostronną 
kolekcyję, którą postanowił 
przywieźć do kraju jako zbiór 
przedstawiający w najogólniej
szych zarysach japońską, a po 
części i chińską, wytwórczość 
przemysłową i artystyczną wy
kazującą szczególny wykwint 
kultury japońskiej”. Po powro
cie z 9-miesięcznej podróży 
Glezmer podjął decyzję o udo
stępnieniu swojej niecodzien
nej kolekcji szerokiej publi
czności. W 1912 r. wzniesiony 
został z jego inicjatywy Pawi
lon Japoński przy pałacu w 
Strugach, w majątku będącym 
własnością Glezmera. W ten 
sposób powstała jedna z naj
oryginalniejszych budowli w 
historii architektury polskiej 
początku XX w.

Nim omówimy historię budo
wy pawilonu i charakter 
zgromadzonych w nim zbio
rów, poświęcić musimy uwagę 
nie mniej interesującym dzie
jom rezydencji w Strugach.
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Japonia
na Mazowszu

Miejscowość leży pod Socha
czewem, między Szymano
wem i Skotnikami, a zachowa
ny do dziś pałac powstał z ini
cjatywy znanego warszawskie
go finansisty, przemysłowca, 
działacza społecznego i polity
ka, Leopolda Kronenberga 
(1812—1878). Ten niepospoli
ty człowiek, urodzony w zamoż
nej rodzinie żydowskiej, syn 
Samuela i Tekli z domu Lewy, 
był twórcą wielkiej fortuny fi
nansowej i jednym z najbogat
szych ludzi swoich czasów. Je
go ojciec Samuel Eleazar po
chodził z osiadłej w Wyszko
wie rodziny rabinackiej. W 
ostatnich latach Rzeczypospo
litej prowadził w Warszawie 
kantor wymiany pieniędzy, 
pomnażając majątek i zdoby
wając coraz większe wpływy w 
środowiskach finansjery. Pod
pisywał się wówczas jako Lej- 
zor Hirszowicz, nazwiska 
Kronenberg zaczął używać w 
okresie pruskiej okupacji mia- 2 
sta, kiedy też założył własny 
dom bankowy „S.L.Kronen
berg”. Właśnie ten bank stał 
się podstawą wielkiej fortuny 
jego syna Leopolda. Po stu
diach w Hamburgu i na uni
wersytecie w Berlinie powrócił 
on do Warszawy i w 6 lat po 
śmierci ojca objął w 1832 r. 
kierownictwo rodzinnego banku. 
W ciągu kilkunastu lat dorobił 
się wielomilionowej fortuny, 
administrując monopolem ty
toniowym. Jego pozycja i do
chody osiągnęły najwyższy 
poziom od chwili, gdy zainwe
stował w rozwój sieci kolejo
wych w Królestwie Polskim. 
W końcu lat sześćdziesiątych 
został wiceprezesem zarządu 
Towarzystwa Kolei Warszaw- 
sko-Wiedeńskiej, co zapewniło 
mu bezpośredni wpływ na 
funkcjonowanie większości 
dróg kolejowych w Króle
stwie. W 1870 r. założył Bank 
Handlowy, największą tego 
typu instytucję w kraju, jedną 
z trzech pierwszych w historii 
polskiego bankierstwa, a w 
1875 r. — istniejącą do dziś 

Szkołę Handlową (SGH). 
Związany z obsługą finansową 
polskiego ziemiaństwa przej
mował chętnie wzorce życia tej 
grupy społecznej. W 1845 r. 
nabył pierwszy majątek ziem-

1. 2. Widok pałacu w Strugach 
od podjazdu (1) i od strony par
ku (2)

ski — Brzezie. Jego warszaw
ski pałac, wzniesiony w latach 
1868—1871 według projektu 
berlińskiego architekta Jerze
go Henryka Fryderyka Hitziga 

przy placu Ewangelickim (dziś 
Małachowskiego — tu, gdzie 
stoi hotel „Victoria”), był naj
bardziej luksusową siedzibą w 
Warszawie w drugiej połowie 
XIX w. W 1868 r. w uznaniu 
zasług otrzymał dziedziczne 
szlachectwo Królestwa Pol
skiego i herb Strugi od mająt
ku, w którym wzniósł swą 
wiejską siedzibę.
Nie wiemy, kiedy dokładnie 
powstał pałac w Strugach, ani 
też czy istniała w tym miejscu 

wcześniejsza budowla. Twórcą 
pałacu miał być słynny war
szawski architekt Jan Heurich 
ojciec (1834—1887) oraz 
współpracujący z nim Jan 
Hinz (1842—1902). Po śmier
ci Leopolda Kronenberga 
Strugi przejął jego syn Leo
pold Julian (1849—1937), fi

nansista i kompozytor. Pro
wadząc z powodzeniem ro
dzinne interesy, znajdował 
czas na realizację pasji swego 
życia, czyli muzyki. Jako 
kompozytor występował pod 
pseudonimem „Wojski”, stwo
rzył wiele utworów orkiestro
wych i pieśni. Dzięki posiada
nym środkom finansowym 
mógł prowadzić szeroką dzia
łalność społecznikowską i me- 
cenasowską. On to bezpośred
nio przyczynił się do budowy

Filharmonii Narodowej w 
Warszawie i podarował jej 
wielkie organy koncertowe. 
Dzięki jego pomocy wydru
kowana została także partytura 
Halki-, lista jego zasług jest 
ogromna. Drugą pasją Leo
polda Juliana — obok muzyki 
— były konie. Jedna ze stajni
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3. Pawilon Japoński od strony 
parku
4. Fragment krużganku Pawilo
nu Japońskiego
5. Pawilon Japoński z boku
6. Fragment dekoracji Pawilonu 
Japońskiego

(zdjęcia: 
Waldemar Baraniewski)

wyścigowych mieściła się 
właśnie w Strugach. Nie wie
my, niestety, kiedy i w jakich 
okolicznościach pozbył się 
Kronenberg „herbowego” ma
jątku w Strugach. Więcej 
uwagi poświęcał dwom pozo
stałym majątkom: Wieniec i 
Brzezie na Kujawach, gdzie 
osiadł na starość, już w nie
podległej Polsce.
Kolejną niepospolitą osobą 
związaną ze Strugami był, 
wspomniany już na początku, 
inżynier Stanisław Glezmer. 
Wzniesiony z jego inicjatywy 

Pawilon Japoński — najwięk
sza osobliwość siedziby w 
Strugach, powstał według 
planów „Inżynierów Zdzisława 
Kalinowskiego i Czesława 
Przybylskiego”. Glezmer 
uznał, że „ budowniczowie ci, 
jako znawcy Dalekiego Wscho
du, a przeważnie Japonji, mogli 
dać najodpowiedniejsze w tym 
względzie wskazówki”. Roboty 
przy tej nietypowej budowli 
trwały aż trzy sezony i ukoń
czone zostały w 1912 r. Archi
tekci, przetwarzając motywy i 
ornamenty architektury ja

pońskiej, stworzyli orientalny 
pawilon, mieszczący muzealną 
kolekcję, będący zarazem 
częścią ziemiańskiej siedziby. 
Stanisław Glezmer wydał 
własnym sumptem w 1914 r. 
Katalog przedmiotów znajdują
cych się w Pawilonie Japońskim 
w Strugach Ziemi Sochaczew- 
skiej, skąd pochodzą cytowane 
na wstępie uwagi. W Katalogu 
został także szczegółowo opi
sany sam pawilon, co wobec 
późniejszych zniszczeń i 
przekształceń jest świadect
wem bezcennym. Wiemy 

dzięki temu, jak wyekspono
wana była kolekcja i jaki był 
charakter dekoracji wnętrz. 
Sufity zdobione były stiukami 
o motywach kwiatów lotosu 
oraz „ herbami Mikada i naro
dowym japońskim — » W scho
dzącego słońca«, a w salonie ga
łęzią kwitnącej wiśni i lecącym 
w przestrzeni ibisem — symbo
lem szczęścia japońskiego”. 
Ściany pokryte były japoń
skimi matami i wyłożone cie
mną dębową boazerią z pó
łeczkami, na których wy
stawione zostały co cenniej
sze eksponaty. „Do zewnęt
rznych osobliwości opisywanego 
budynku — czytamy w Katalo
gu — należą: ze strony fron
towej brama » Torri«, oznaczają
cą w Japonii »Tędy droga do 
Świątyni" i stylowy krużganek 
wprowadzający do wnętrza 
pawilonu. Z drugiej strony od 
parku jest również oddzielne 
wejście do pawilonu, przez mi
sterne japońskie malutkie 
ogródki i zewnętrzne schody 
kręcone ujęte w czworobok 
kratkowanych przezroczystych 
ścianek”. Katalog obejmujący 
20 obszernych działów wy-
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mienia wszystkie zgromadzo
ne przez Glezmera przedmio
ty i jest chyba jedynym śladem 
po całej kolekcji. Znajdowały 
się w niej zarówno dzieła ta
kich mistrzów japońskiej sztu
ki, jak Utamaro i Hokusai, ry
ciny, obrazy i fotografie, ale 
także japońskie zabawki, mo
nety i meble. Były tu też 
przedmioty dość osobliwe, jak 
np. „dwie kobiałki z nieznane
go łyka plecione i obręczą bam
busową wzmocnione, nabyte w 
Chinach i używane tam do 
karmienia koni, złożone jedna 
w drugą i osznurowane, służyły 
do przewiezienia dosyć ciężkiej 
kolekcyi porcelany i wszelkich 
drobiazgów nabytych w Peki
nie, prawie bez uszkodzenia do 
Strug dowiezionych” bądź też 
„kawałek materiału wełniane
go, charakterystyczny, bo uży
wany na kimona dziecinne”. 
Wspomnieliśmy na początku, 
że Stanisław Glezmer zgro
madził swą kolekcję z pobudek 
patriotycznych. Te same mo
tywy, jak należy sądzić, kiero
wały nim, gdy u progu niepod
ległości 1 lipca 1919 r. przeka
zał kolekcję Muzeum Naro
dowemu w Warszawie. Zbiór, 
niestety, nie doczekał się nigdy 
specjalnej ekspozycji. Charak
ter tej niezwykłej kolekcji, tak 
odbiegającej od muzealnych 
standardów, spowodował za
pewne, że traktowano ją bar
dziej jako zbiór osobliwości 
niż świadomy, można powie
dzieć, kulturowy model edu
kacyjnej ekspozycji, służącej 
poznaniu odległej kultury i 
sztuki. W księdze inwentarzo
wej Muzeum Narodowego odna
leźliśmy wpis o przekazaniu 
daru i numery inwentarza za
chowanych przedmiotów. Ko
lekcja Glezmera wpisana jest 
pod numerami od 21301 do 
21800, powinna więc liczyć 
500 przedmiotów.
Wspominaliśmy już, że zbiór 
zgromadzony w pałacu w 
Strugach nie był typową ko
lekcją dzieł sztuki, taką jak 
wspaniałe zbiory Mangghi-Ja- 
sieńskiego. Jednak w chwili, 
gdy po wielu dziesiątkach lat 
krakowska kolekcja Mangghi 
znajdzie się w specjalnie na ten 
cel wznoszonym gmachu, war
to przypomnieć o niezwykłym 
Pawilonie Japońskim i nieco
dziennym przedsięwzięciu 
Stanisława Glezmera. Może 
warto pomyśleć o odtworzeniu 
w Strugach muzeum, zanim 
będzie na to za późno.
Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

Pałac 
na skarpie

Nowe Miasto leży na połud
niowej krawędzi wysoczyzny 
mazowieckiej, zwanej rawską, 
w województwie radomskim, 
rozłożone na skarpie nad doli
ną Pilicy. O takim usytuowa
niu miasta w dzienniku podró
ży z 1803 r. pisał Stanisław 
Staszic „położenie rzadkie, wi

dok na kilkanaście mil oko ba
wi”.
Miasto (prawa miejskie w 
1400 r.) należało niegdyś do 
Księstwa Mazowieckiego, a po 
włączeniu Mazowsza do Ko
rony znalazło się w woje
wództwie rawskim. Była to od 
początku XVII w. siedziba

1

2

1. 2. Elewacja frontowa (1) i ogro
dowa (2) pałacu
3. Portret Jana Nepomucena Ma
łachowskiego z planem przebu
dowy pałacu w ręku
4. Jeden z pałacowych portretów 
(zdjęcia: 1,2 — Marian Paździor,

4, Jerzy Szandomirski)
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rodu Nowomiejskich. Wśród 
późniejszych właścicieli prze
wijają się znane nazwiska, 
m.in. Zebrzydowskich, Gra- 
nowskich i Swidzińskich, fun
datorów miejscowego zespołu 
klasztornego dla kapucynów, 
a następnie Małachowskich.

Lata 1810—1844 były dla 
miasta okresem pomyślnego 
rozwoju. Stało się to dzięki 
inicjatywie ówczesnego właś
ciciela dóbr Jana Nepomucena 
Małachowskiego herbu Na
łęcz, który zainicjował pow
stanie tutaj przemysłu włó
kienniczego. Niestety, po poża
rze miasta w 1843 r. przemysł 
ten całkowicie podupadł.
W 1856 r. Władysław Mała
chowski wybudował nowy 
kościół parafialny, a ważnym 
źródłem dochodów ludności 
(około 2 tys. mieszkańców) stał 
się założony przez dr. Jana 
Bielińskiego zakład wodole
czniczy usytuowany pod skar
pą, na której znajdowało się 
miasto z pałacem i parkiem 
Małachowskich. Modne to 
wówczas uzdrowisko ściągało 
elitę kulturalną i finansową. 
„Do wód” w Nowym Mieście 
jeździli m.in. Maria Konop
nicka, Eliza Orzeszkowa, Ma
ria Rodziewiczówna, Władys
ław Reymont, Henryk Sien
kiewicz i Stefan Żeromski; 
koncertował tutaj Ignacy Pa
derewski. Zakład uzdrowi
skowy przetrwał tylko do 
pierwszej wojny światowej, 
aby już nigdy się nie odrodzić. 
Murowany budynek pałacu 
wydaje się jednorodnym dzie
łem architektonicznym nie
znanego budowniczego. Mo
żna przypuszczać jedynie, że 
starszym siedliskiem — może 
jego częścią — był budynek 
położony obecnie na terenie 
parku, przebudowany następ
nie na spichrz, w dalszej kolej
ności adaptowany na internat 
szkolny. Budowę pałacu zapo
czątkował Franciszek Gra- 
nowski, który zmarł w 1735 r., 
roboty budowlane i wystrój 
wnętrz ukończono prawdopo
dobnie w 1756 r. W drugiej 
dekadzie XIX w. pałac został 
przebudowany przez Jana 
Nepomucena Małachowskiego 
— zachowany portret przed
stawia go z projektem budowli 
w ręku.

Zespół pałacowo-parkowy po
łożony jest malowniczo na skra
ju miasta, na jednym z dwóch 
najbardziej wysuniętych cyp
lów pilickiej skarpy. Punktem 
centralnym założenia jest pa
łac usytuowany równolegle do 
skarpy. Od strony miasta pro
wadzi tu wysadzana kaszta
nowcami aleja dojazdowa i 
dwie murowane bramy. Za pa
łacem, na osi założenia zapla
nowano tarasy, pod skarpą zaś 
kanał z sadzawką. Po obu 
stronach alei mieszczą się bu
dynki dawnego spichrza i staj
ni dla koni cugowych. Kom
pozycja budowli pałacowej, 
oparta pierwotnie na wzorach 
francuskich, eksponuje partię 
środkową przez wysunięcie 
ryzalitów — prostokątnych od 
strony podjazdu i półokrągłe
go od strony ogrodu — oraz 
przez jej znaczniejszą pier
wotnie wysokość w stosunku 
do horyzontalnie wydłużonego 
korpusu. Niestety, został on 
obniżony w części środkowej, 
przez co uległ deformacji. 
Piętnastoosiowa elewacja fron
towa rozczłonkowana jest lize- 
nami międzyokiennymi, wypro
wadzonymi z cokołów aż do 
zwieńczenia ścian klasycysty- 
cznym gzymsem, dekorowa
nym motywem wolich oczu. 
Nad głównym wejściem osa
dzony jest na czterech ka
miennych konsolach balkon z 
żelazną, neoklasycystyczną ba
lustradą. Ryzalit środkowy 
wieńczy fronton zamknięty 
górą odcinkiem łuku z gładkim 
tympanonem. W trzynastoo- 
siowej elewacji ogrodowej 
dominuje wydatny ryzalit na 
planie półokręgu, do niego do
stawiono taras, poprzedzony 
schodami, wsparty na czterech 
kolumnach. Zamiast lizen za
stosowano tutaj pilastry joń- 
skie, a okna parteru wzboga
cono uszakowatymi opaskami 
wykonanymi w tynku. Głów
nym akcentem wieńczącym 
ryzalit środkowy elewacji 
ogrodowej jest ścianka atty- 
kowa o wolutowych spływach 
ujęta słupkami zakończonymi 
szyszką, zdobiona girlandami 
roślinnymi. Wszystkie elewa
cje były pierwotnie malowane 
na kolor różowy, z trudno dziś 
czytelnymi ornamentami bia
łymi i czerwonymi.
Przez główne wejście pałacu 
wchodzi się do sieni, skąd re

prezentacyjne schody trójbie- 
gowe prowadzą na górną kon
dygnację. Za parawanową 
ścianą usytuowany jest duży 
salon od strony ogrodu, 
oświetlony porte-fenetrem 
i dwoma oknami. Do salonu o 
zaokrąglonych narożach wcho
dzi się przez obszerne pokoje 
po obu jego stronach — para 
po lewej i para po prawej. Na 
krańcach budynku występują 
dodatkowe podziały traktów, 
ponieważ usytuowane są tam 
boczne klatki schodowe.

Układ pomieszczeń piętra od
powiada w zasadzie rozkłado
wi parteru, bowiem z górnej 
sieni wejście prowadzi bezpo
średnio do wielkiego salonu o 
kształcie podobnym do salonu 
dolnego. Jest on jednak wyż
szy od pomieszczeń z nim są
siadujących o pół kondygnacji. 
W dolnej części salonu widnie
ją dwa okna i porte-fenetry, 
które wychodzą na balkon po
nad wejściem ogrodowym. W 
górnej partii ścian salonu, po
nad gzymsem i fasetą dodat
kowego oświetlenia dostarcza
ją trzy owalne poziome okien
ka.
O pierwotnym wystroju 
wnętrz wiemy niewiele. W 
pomieszczeniach reprezenta
cyjnych ściany były zdobione 
dekoracją ze złoconych ram 
sztukateryjnych o narożach 
wzbogaconych motywami roślin
nymi. Putta igrające wśród 
roślinności i wstęg zdobiły 
supraporty obydwu salonów. 
Duże drzwi barokowe, dwu
skrzydłowe, zdobione były fa
zowanymi płycinami. Należy 
przypuszczać, że większość 
pomieszczeń wyposażona była 
w kominki; zachowały się one 
w salonie pierwszego piętra i 
przyległym pokoju. Wykona
no je z piaskowca o zróżnico
wanym ornamencie roślin
nym.

Po przebudowie w XIX w., 
której dokonał Jan Nepomu
cen Małachowski, klatki scho
dowe wzbogacono balustradą 
o toczonych tralkach drewnia

nych, okna otrzymały drew
niane okiennice, posadzki uło
żono z drewnianych kwadra
tów o narożnikach wykonanych 
z drewna o odmiennej barwie, 
zaś pomieszczenia otrzymały 
na sufitach rozety o splątanych 
ornamentach małżowin, bu
kietów róż i liści lub też cen- 
trycznie ułożonych liści akan- 
tu, kręgów z perełek i listków. 
Były tam również motywy liści 
i kłosów w pierścieniach zdo
bionych żabkami, a także o 
formie kwadratu i półokręgu, 
zdobionych główkami i orna
mentem muszlowym. W dru
giej połowie XIX w. system 
ogrzewania w pałacu uzupeł
niono piecami z białych kafli 
o kolorowych gzymsach.

Z dawnego, ruchomego wypo
sażenia pałacowego zachowały 
się portrety: Jana Nepomuce
na Małachowskiego, malowa
ny olejno na płótnie, ze zwo
jem projektów pałacu w dłoni, 
młodego duchownego z bre
wiarzem oraz młodej kobiety 
w stroju z przełomu XVIII i 
XIX w. Jak niesie tradycja, 
w miejscowym muzeum PTTK 
znajdują się także dwa portre
ty konne słabszego pędzla z 
wnętrz pałacowych.

Park pałacowy, leżący na osi 
biegnącej od pałacu do rzeki 
Pilicy, był w swym założeniu 
ukształtowany również na 
wzór francuski, z kanałem i 
basenem wodnym na krańcu. 
Aleja obsadzona jest kaszta
nowcami liczącymi około 100 
lat, gazon zdobią tuje pirami
dalne. Po zewnętrznej stronie 
podjazdu zachowały się: dąb 
szypułkowy o średnicy 2 m, li
pa drobnolistna, grab, klony i 
dwa modrzewie, których wiek 
określono na około 200 lat i 
stanowią obecnie pomniki 
przyrody. Park ten jest częś
ciowo uporządkowany, zaś pa
łac Małachowskich oczekuje 
na spadkobiercę dawnych 
właścicieli.

Wanda Puget

Szersze omówienie dziejów pa
łacu ukaże się w kolejnym tomie: 
Materiały do dziejów rezydencji 
w Polsce. Dawne województwo raw
skie.
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Promujemy 
prahistoryczną modę!

1. Formowanie sukni z worka (a): 
suknia luźna (b) i przepasana 
krajką (c)

Strój odgrywał i nadal odgry
wa ważną rolę w życiu czło
wieka. Nie tylko chronił (i 
chroni) go przed chłodem i 
wilgocią, ale był (i jest) oznaką 
zajmowanego stanowiska spo
łecznego, ozdobą, wyraża też 
indywidualne upodobania oraz 
panującą modę. Połączenie 
tych dwóch cech: funkcji i de
koracji spowodowało powsta
wanie najprostszych rozwią
zań dających możliwości róż
norodnego zastosowania.
Odtwarzanie strojów pocho
dzących z różnych epok na
stręcza wiele trudności. W 
znaleziskach archeologicznych 
z obszaru Polski i terenów są
siednich tkaniny należą do 
rzadkości. Czasem odkrywane 
są małe fragmenty, które sy
gnalizują rodzaj splotu i su
rowca. Jedynie środowisko 
bagienne z występującymi w 
nim garbnikami korzystnie 
wpływało na zachowanie tka
nin lnianych i wełnianych, 
umożliwiając przez to pozna
nie nie tylko rodzaju splotu, 
ale również sposobu szycia i 
kroju odzieży. Innym źródłem 
informacji są figurki lub ry
sunki przedstawiające różne 
postacie ludzkie z zaznaczo
nymi elementami stroju.
Porównując znaleziska wystę
pujące na terenie Europy z te
renem Polski widzimy podo
bieństwa w kształtowaniu się 
ubiorów oraz różnice związane 
z czynnikami lokalnymi. Pro
stokątny płat tkaniny — 
60—75 cm szerokości i dłu
gości równej przeciętnej wy
sokości tkacza — narzucał te 
rodzaje kroju, które pozwalały 
na jego maksymalne wykorzy
stanie. Starano się unikać 
wszelkiego rodzaju cięć poza 
niezbędnymi, a strój wykony
wano z kilku płatów zszytych 
ze sobą.
Odpowiedni dobór natural
nych odcieni przędzy, a także 

farbowanie jej barwnikami 
roślinnymi, stwarzały możli
wości kolorystycznego uroz
maicenia stroju. Barwnych ni
ci używano do tkania wąskich 
pasków zwartych krajkami, 
stosowano je także jako oszycia 
i przepaski. Kolorowe szlaki 
na początku i na końcu tkani
ny tworzyły po jej zszyciu de
koracyjne wykończenie dołu 
odzieży.
Podstawą sporządzenia stroju

2. Przykłady sukien o różnych 
szerokościach: wąska, noszona 
z bluzką, przepasana krajką (a), 
szeroka (b) oraz bardzo szeroka, 
wywinięta do talii, przepasana 
krajką (c); wywinięcie tyłu sukni 
zarzucone na gtowę tworzy kap
tur 

kobiecego był prostokątny ka
wałek materiału, który zszy
wano ściegiem na okrętkę, 
wzdłuż krótszego boku; pow
stawał wtedy worek bez dna. 
Tak przygotowany worek wy
wijano do góry — wywinięcie 
mogło mieć szerokość od 10 do 
40 cm (wtedy sięgało do talii). 
Następnie zszywano je na ra-

2
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mionach, ewentualnie sznu
rowano rzemykiem lub wełną, 
lub spinano fibulą. W ten spo
sób powstawała prosta suknia 
z łódkowatym wycięciem pod 
szyją.
Innym elementem stroju była 
bluzka krojona z prostokątne
go kawałka materiału razem z 
rękawami. Materiał przycina
no tak, aby tworzyło się łód- 
kowate wycięcie pod szyją, 
boki zaś zszywano. Prostokąt
ny kawałek materiału owinięty 
wokół bioder i związany mógł 
tworzyć spódnicę lub część 
sukni.
Do ubrania noszono ozdoby 
wykonane z metalu, szkła, skó
ry, kości i nasion. Nie można 
wykluczyć używania haftu czy 
przewlekania kolorowych nici 
przez tkaninę. Wzory ich być 
może przypominały motywy 
ornamentacyjne występujące 
na ceramice. Naczynia swoim 
kształtem przypominają zresz
tą ludzki tors, a sposób roz
mieszczenia na nich ornamen
tu odpowiada w przybliżeniu 
miejscom noszenia ozdób 
przez człowieka: ozdoby ra
mion odpowiadają ornamen
towi u nasady szyjki naczynia, 
ozdoby pasa — zdobieniu na 
brzuścu.

Zmienna ówczesna aura po
wodowała, że ubieranie się „na 
cebulkę” mogło być stosowane 
z powodzeniem. Zapewne na
kładano jedną warstwę odzie
ży na drugą, okrywano się 
wełnianymi chustami lub skó
rami, które tworzyły rodzaj pe
leryny na ramionach i plecach, 
z przodu spiętej lub związanej. 
Buty ze skóry, łyka lub drewna 
osłaniały nogi.
W upalne letnie dni z przyje
mnością docenia się uroki 
chłodnej, nie krępującej ru
chów lnianej odzieży, która 
długo pozostaje czysta. Do
świadczyły tego demonstra- 
torki dawnych technik na te
renie zrekonstruowanego 
osiedla kultury łużyckiej w Bi
skupinie, gdzie prezentują 
rzemiosło w ramach archeolo
gii doświadczalnej.

3. Przykłady bluzek i spódnic: 
wąska bluzka ze spódnicą i ba- 
skinką (worek podciągnięty 15 
cm powyżej talii, związany i owi
nięty wokół bioder tworzy ba- 
skinkę) (a), bluzka z krótką spód
nicą o dłuższym wywinięciu (b) i 
bluzka oraz prostokątna chusta 
owinięte wokół ciała (koniec 
chusty widoczny z przodu); prze
pasana krajką tworzy suknię 
dwuczęściową (c)

4. Rekonstrukcja ubrań z epoki 
brązu na podstawie znalezisk 
bagiennych w Danii

(rys. Ewa Pazyna)

Wzory sprzed wielu wieków 
— proste i funkcjonalne, a 
jednocześnie dające możliwoś
ci indywidualnego kształtowa
nia stroju — mogą i powinny 
także obecnie znaleźć zastoso
wanie.

Wiesława 
Gawrysiak-Leszczyńska

UWAGA:

Od następnego, sty
czniowego numeru 
zaczynamy publi
kować ilustrowany 
słownik ubiorów w 
Polsce. „Serial” ten 
zamierzony jest na 
kilkanaście odcin
ków — od czasów 
piastowskich do lat 
trzydziestych nasze
go stulecia. Autorką 
jest dr Anna Sie
radzka — specja
listka w tym zakre
sie, pracownik In
stytutu Historii 
Sztuki UW i nasza 
autorka.
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TO TEZ SĄ ZABYTKI

Wołoskie 
relikty

Zabytki — to wszelkie 
świadectwa minionych epok 
i wydarzeń, szeroko rozu
miane pamiątki przeszłoś
ci. Osobliwymi, bo niema
terialnymi pamiątkami prze
szłości są zabytki językowe. 
Wyjątkowość ich wyraża 
się także w tym, że z nie
zwykłą skutecznością opie
rają się, mówiąc słowami 
Szekspira — „zębowi cza
su”. Nie dosięga ich ogień, 
woda czy też ręka najeźdź
cy. Giną, ulegają zatraceniu 
tylko przez niepamięć. Stąd 
ochronić je można jedynie 
przez świadomość ich ist
nienia.
Dawna Rzeczpospolita była 
krajem wielu ludów i naro
dów. Z owej wielości i róż
norodności, z umiejętnego 
łączenia rzeczy różnych 
wynikały siła i bogactwo 
kultury staropolskiej. Śla
dem owego pluralizmu są 
m.in. językowe zabytki wo
łoskie, które, co ciekawe, 
daleko wykraczają swą hi
storią poza dzieje Rzeczy
pospolitej, są bowiem 
świadectwem prawie dwu 
tysięcy lat przeszłości Wo
łochów — przodków be
skidzkich górali.
Wołosi, zwani również Wa
łachami — to pasterski, 
prowadzący koczowniczy 
żywot lud romański, który 
w czasach Cesarstwa 
Rzymskiego zamieszkiwał 
tereny obecnej Albanii. 
Stamtąd we wczesnym 
średniowieczu Wołosi roz
poczęli wielowiekową węd
rówkę. Przemieszczając się 
przez Siedmiogród, dotarli 
do Niziny Naddunajskiej 
(dzisiejsza południowa 
Rumunia), gdzie znaczna 
ich część osiadła i skoloni
zowaną przez Wołochów 
krainę zwano odtąd Woło
szczyzną. W XIV w. Woło
si stworzyli tu własne pań
stwo — Hospodarstwo Wo
łoskie. W XV w. prowadzi
liśmy z nim wojny — wy
prawa rycerstwa polskiego 

i litewskiego na Wołoszczy
znę za panowania króla Ol
brachta (1492—1501) za
kończyła się klęską i stąd

wzięło się przysłowie: „za 
króla Olbrachta wyginęła 
szlachta". Warto zazna
czyć, że wcześniej Wołosi 
brali udział w wyprawie Ja
giełły przeciw Krzyżakom. 
W XV w. Wołosi wędrowa
li dalej na północ i zachód 
wzdłuż Karpat. Osiedlali 
się w granicach dawnej 
Rzeczypospolitej na tzw. 
prawie wołoskim. Zorgani
zowani byli w grupy, na 
czele których stali kniazio
wie zwani w narzeczach 
romańskich wojewodami 
bądź wajdami. Jedna grupa 
osiedlając się tworzyła wieś, 
gdzie kniaziowie pełnili pó
źniej funkcję sołtysów. W 
XVI w. Wołosi dotarli tak
że na Śląsk i Morawy. Na
leży podkreślić, że Beskid 
Mały przed kolonizacją wo
łoską był terenem prawie 
zupełnie nie zamieszka
nym, porosłym pierwotną 
knieją. Wołoscy osadnicy 
na ziemiach polskich zaj
mowali się, podobnie jak 
ich przodkowie, głównie 
wypasem owiec (w lecie za
puszczając się wysoko w 
góry, na zimę schodząc w 
doliny) oraz wyrobem se
rów.

Od XVI do XVIII w. 
Rzeczpospolita posiadała 
wołoskie oddziały zbrojne. 
Zygmunt Gloger w Ency
klopedii staropolskiej tak o 
nich pisze: „ W XVI wieku 
pojawiła się w Polsce lekka 
jazda wołoska, organizowa
na jak polska z pocztów to
warzyskich, uzbrojona w lu
ki i rohatynę bez zbroi”. Ce

fali zaś w XVII w. tak 
wspominał: „ Wołosi są jaz
dą złożoną z ludu wołoskie
go, używani są do podjaz
dów, niepokojenia nieprzy
jaciela i dostawania języka, 
lekko są uzbrojeni: łuk, pisto
let i pałasz są ich bronią. 
Niektórzy z nich opatrzeni 
bywają w karabin, przed- 
niejsi noszą pancerze. Są 
wielcy rabusie, ale bitni. ” 
Górali, którzy są potom
kami m.in. wołoskich osad
ników zwykło się dzielić na 
cztery grupy: Hucułów, 
Bojków, Łemków i grupę 
górali zachodnich. Wołosi 
w czasie swych wędrówek 
łączyli się z ludnością sło
wiańską (ruską i słowacką) 
bardzo szybko zatracając 
swój język, zaś kultura wo
łoska przyniesiona na nasze 
ziemie była przedziwnym 
amalgamatem wpływów 
romańskich, węgierskich, 
ruskich, słowackich, nawet 
tureckich.
Dalekim echem wędrówek 
Wołochów są zabytki języ
kowe, które podzielić mo
żna na cztery grupy.
1) Słowa, które weszły do 
języka polskiego: czartak (z 

Rodzina 
książąt 
wołoskich 
w XVII w. 
na ma
lowidle w 
klasztorze 
Cetatuia 
w Rumunii

tureckiego czerdak-strażni- 
ca), czekan (z węgierskiego 
— csekany-duży młot), ma
czuga (dakorumuńskie mat, 
Hgu-broń pasterska), koliba 
(dakorumuńskie coliba-sza- 
łas pasterski), ostrężyna (ze 
słowackiego: ostruzina-\e- 
żyna), wojewoda (dakoru
muńskie wojewoda-kniaź)',
2) Nazwy gór (np. Magura, 
Wajdów Groń, Gałuszko- 
wa);
3) Nazwy miejscowości 
(Ponikiew, Rzyki, Pracia- 
ki);
4) Nazwiska Polaków (np. 
Wajda, Baca, Pindel, Da
nek, Fila, Kuźma, Madej, 
Ramza, Rajda, Kassolik, 
Serwin, Tyrała, Walas, 
Tomulik, Jafernik, Gałusz
ka, Mika, Siuda, Batko). 
Nazwiska wołoskiego po
chodzenia mają etymologię 
bądź romańską (np. nazwi
sko Jafernik pochodzi od 
słowa;a/er, co w języku da- 
korumuńskim oznacza za
rośla borówki czarnej, na
zwisko Gałuszka od galusz- 
^u-kładziona kluska) bądź 
węgierską (np. Gajda od 
^ayrźu-dudy, instrument 
muzyczny) czy ruską (Siuda 
od siudy czyli nosidła na 
wodę). Doktor Józef Putek, 
prawnik i polityk, a z za
miłowania badacz dziejów 
beskidzkich w swojej książ
ce O zbójeckich zamkach, 
heretyckich zborach i oświę
cimskiej Jerozolimie wyda
nej w 1938 r. tak pisał: 
„Nazwa wojewoda urobiona 
została z wołoskiej nazwy 
wajda lub wojda, która 
oznaczała dowódcę paster
skiej gromady. Z nazwy 
wojda powstały nazwy baj
da, bajtko, batko i baca; na
zwy te również utrzymały 
się w nazwiskach ludzi, ta
kich jak Wajda, W aj dzik, 
Wojda, Wojdyła. Istnieje 
hipoteza, że nazwisko Woj
tyła jest formą uboczną od 
nazwiska Wojdyła”. Tak 
więc w nazwisku najbar
dziej dziś znanego Polaka, 
zdają się pobrzmiewać 
dźwięki odległej przeszłości 
polskich górali, „późnych 
wnuków” wołoskich paste
rzy.

Krzysztof 
Krajewski-Siuda
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Niegdysiejszy świat kuchni (3)

Przyjmowanie 
gości

Staropolska gościnność była 
powszechnie znana i stanowiła 
naszą narodową chlubę, ale 
niestety coraz smętniej pre
zentuje się ona w czasach 
obecnych i to nie tylko dlate
go, że trudniej jest nam żyć 1 
czy podejmować gości w nie
wielkich mieszkaniach, ale 
przede wszystkim dlatego, że 
nie umiemy przyjmować gości 
i nie potrafimy należycie przy
gotować się do tego. Zatraci
liśmy — niestety — zdolność 
spędzania czasu przy dobrze 
„skomponowanej” i bardzo 
smacznej biesiadzie we włas
nym domu, kiedy jedzenie nie 
ogranicza się do „spożywa
nia”, a rozmowa nie ma wyłą
cznie „konsumpcyjnego” cha
rakteru (czyli nie dotyczy licz
by i jakości posiadanych sa
mochodów, dywanów i dom- 
ków na wsi).
Wizyta nie powinna budzić w 
nas uczucia lęku czy przygnę
bienia i choć nieco archaiczne 
wydaje się nam dziś przysło
wie „gość w dom... ”, to jednak 
postarajmy się je sparafrazo
wać i dopowiedzieć... Z takiej 
właśnie okazji dawne książki 
kucharskie oraz przeróżne po
radniki domowe mogą okazać 
się niezwykle przydatne i do
starczyć nam wielu, jakże ins- 
truktywnych informacji. Nie
które są dziś jedynie ramotą, 
ale miłą i zabawną. Przestrze
gam przed traktowaniem tych 
porad z nonszalancją, jeżeli 
bowiem pragniemy przyjmo
wać gości z należnym im sza
cunkiem, znajdziemy tam wie
le ciekawych i twórczych spo
strzeżeń.
A zatem, jak przyjmować goś
ci: „Każde przyjęcie powinna 
przezorna pani domu obmyślić 
wcześniej, a zwłaszcza przy 
nielicznej służbie rozłożyć sobie 
zajęcia, aby wszystko było do
kładnie i na czas przygotowane 
i by się sama zbytnio nie zmę
czyła. W tym celu należy zrobić 
następujący plan:
1. Naznaczenie dnia przyjęcia
2. Kogo i wiele osób zaprosić
3. Rozesłanie zaproszeń
4. Ułożenie »menu« — oblicze
nie kosztów”.

„Nieliczną służbę” możemy 
zastąpić małżonkiem i ewen
tualnie dorastającymi dziećmi 
(panienki winny bardzo 
wcześnie rozpoczynać eduka

cję kulinarną!!!), zamiast wy
syłać zaproszenia pocztą, za
praszamy dziś gości telefoni
cznie. Pozostałe porady wyda
ją się jak najbardziej aktualne. 
Jeśli mamy przyjąć gości, 
choćby to były jedynie dwie- 
trzy osoby, winniśmy czynić 
to z radością, okazując im sza
cunek przez staranne przygo
towanie i wykonanie całego 
„przedsięwzięcia”. Błagam 
panie domu — zrezygnujcie z 
jaj w majonezie i smętnej kup
nej szynki układanej bez fan

tazji na niegustownych półmi
skach! Przyjęcie dla gości — to 
okazja do zaprezentowania 
własnych umiejętności kuli
narnych; dania nie muszą być 
nadmiernie wyszukane, liczy 
się natomiast ich umiejętny 
dobór, wykonanie i oprawa — 
owo kulinarne decorum. Ma
ria Monatowa słusznie zauwa
żała, że „cały trud, który gos
podyni ponosi, tylko wtedy się 
opłaca, jeśli goście są dobrze us
posobieni i bawią się wesoło. 
Również nie należy zapraszać 
zbyt wielu osób na raz, lecz tyle 
tylko, wiele się w mieszkaniu 

rodzinnego” i tylko czasem 
Szymon Kobyliński bije na 
alarm i przypomina o potrze
bie przywrócenia mu odpo
wiedniej rangi. Niechaj więc 
nie zniechęca nas skromność 
mieszkań, bo przy prawdzi
wym stole możemy przyjąć 
kilku przyjaciół i stworzyć 
wspaniałą atmosferę. „Gospo
dynie rozporządzające skro- 
mnemi środkami, powinny naj
pierw obliczyć wiele mogą wy
dać i odpowiednio do swego bu
dżetu »menu« zastosować”. 
Bardzo to trafna uwaga, sfor
mułowana przed sześćdziesię-

zarówno jak i przy stole swo
bodnie pomieścić może. Ciasno
ta wpływa deprymująco na lu
dzi”. I tu każdy powie, że w 
takim razie większość ludzi w 
naszym kraju nie powinna 
przyjmować gości, bo nie dy
sponuje odpowiednimi miesz
kaniami. Myślę jednak, że nie 
to jest główną przeszkodą. 
Problem, że się tak wyrażę, 
„tkwi” w stole. Ten niezwykle 
ważny mebel stracił swą funk
cję integrującą, gdzieś w mro
ku dziejów zniknął etos „stołu 

1. Zalecane na początku stulecia
artystyczne układanie serwetek; 
górna kompozycja nosiła nazwę 
bukietu ,
2. Przykład ubrania stołu kwia
tami w latach dwudziestych
3. „Przykład prawdziwie este
tycznego stołu" — głosi podpis 
pod tym rysunkiem z lat trzydzie
stych
4. 5. Różne wyroby szklane z XIX 
w.: kieliszki i karafki stojące na 
tzw. pomocniku (4) i kieliszki oraz 
karafka w kształcie chłopa gra
jącego na bałałajce (5)
(zdjęcia: 4, 5 — Andrzej Zborski)
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ciu z górą laty. Podejmowa
nie gości pociąga zawsze za so
bą koszta, ale nie chodzi o to, 
aby „zaimponować”, tylko że
by przyjąć gości, a to zasadni
cza różnica. Wszystkim nuwo
ryszom ku przestrodze, a po
zostałym ludziom ku „pokrze
pieniu serc” przypominam za 
wiekową księgą: „Miło jest 
mieć dobrego lokaja, ale 
strzeżmy się wszelkiej blagi i 
śmiesznej pozy. O ile nie mamy 
dobrej męskiej służby, nie pró
bujmy przebierać za służącego 
stróża lub ogrodnika, który us
ługiwać nie umie”. Ta uwaga 

wiednie podanie, ustawienie 
zastawy, dekoracja stołu.
Obrus powinien być „śnieżnej 
białości” (tu oczywiście dziś 
wprowadzamy liczne modyfi
kacje, jednakże przy stole wigi
lijnym doradzałabym pozosta
nie przy tym kanonie) i winien 
„spływać” ze stołu na 40—50 
cm. „Po rozpostarciu obrusa 
należy ustawić nakrycia na sa
mym brzegu stołu w odstępach 
(...) Obok talerzy ustawia się z 
prawej strony srebrne podstawki 
na nóż, widelec i łyżkę. Po lewej 
zaś stronie złożoną zgrabnie 
serwetę, do której można we- 

ryb, nożyczki i widelczyki dese
rowe”. I jeszcze jedna uwaga 
na marginesie: sztućce ukła
damy tak, aby wykorzystywa
ne były przez gościa zgodnie z 
kolejnością podawanych po
traw, od strony zewnętrznej 
nakrycia. W ten sposób przy 
ostatnim daniu będzie on ko
rzystał z położonych najbliżej 
talerza i nie pogubi się w tej 
operacji. To jednakże uwaga 
raczej dla osób, którym przyj
dzie zmierzyć się z menu na 
wielkim przyjęciu. „Kieliszki 
ustawiamy przed talerzami w 
gatunkach, ile win ma się poda

runkach może być realizowa
ny i polecam go ze wsze- 
chmiar, jako bardzo użytecz
ny: „ Wszelkie przybory do 
stołu, naczynia do zmiany, so
sy, sałaty, powinny być przy
gotowane i ustawione na boku 
na osobnym stole przykrytym 
białym obrusem, a służba ma 
je podawać we właściwym cza
sie”. Jeśli pominiemy passus o 
służbie, to funkcja stohi-po- 
mocnika jest bardzo cenna.

A teraz kilka słów na temat 
menu — czyli o przydatności 
przedstawiania gościom ukła-

odnosi się do różnych sytuacji, 
niekoniecznie przy stole. Tak 
więc nie o homary i kawiory 
chodzi przy podejmowaniu 
gości, ale o dania dopasowane 
do pory roku, możliwości fi
nansowych (co nie zwalnia nas 
z obowiązku bardzo staranne
go ich doboru i wykonania) i 
typu wizyty. Poza wspaniałym 
jedzeniem — bo tylko takie 
nas tu interesuje — nieodzow
nym elementem udanego przy
jęcia jest jego oprawa, odpo- 

tknąć chleb lub bułeczkę, albo 
ustawić z niej artystyczną fi
gurę na talerzu i włożyć wią
zankę świeżych kwiatów”. 
Podstawki do sztućców, tzw. 
koziołki, wyszły dość dawno 
temu z użycia i nawet w książ
kach z lat trzydziestych poda
wane były następujące zalece
nia: „Nóż i łyżkę kładziemy z 
prawej strony, widelec z lewej, 
łyżeczkę w poprzek nad tale
rzem (...) Do wykwintnych 
przyjęć podaje się przy nakry
ciu specjalne noże i widelce do 

wać. Wielkości ich są różne: 
największy do win lekkich, pos
politych, mniejszy do bordeaux 
lub burgunda, najmniejszy do 
madery; do reńskiego — zielony 
lub różowy specjalny. Do szam
pana — szerokie czarki lub 
szklaneczki, do tokaju — ma
leńkie kieliszeczki. Do wód mi
neralnych szklanki różnych 
form. Butelki z winem i piwem 
nie są stawiane na stole”.

I jeszcze jeden bardzo istotny 
szczegół, który w naszych wa

du dań na przyjęciu. Ten cał
kowicie dziś zarzucony w wa
runkach domowych zwyczaj 
(czasem stosuje się go na bar
dzo ekskluzywnych przyję
ciach) miał swoją dobrą, ba, 
nawet bardzo dobrą stronę. 
Na ozdobnych kawałkach kar
tonu umieszczano spis potraw 
— menu, co pozwalało goś
ciom na „obliczenie” własnych 
możliwości, poskramiało cza
sami nadmierny apetyt i regu
lowało swobodne prowadzenie 
konwersacji w rytm zmieniają
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cych się półmisków. „Gościo
wi, który jeść kończy, podaje się 
półmisek raz jeszcze, ale po raz 
trzeci nie należy tej samej po
trawy proponować”. Tak więc 
mając przed sobą menu można 
było w dobrej kondycji spę
dzić czas jakiś przy stole delek
tując się smakołykami i jedno
cześnie nie popadać w przesa
dę lub — co gorsza — nie po
zostawiać przeznaczonych dla 
siebie kolejnych dań.
Bardzo istotnym elementem 
przygotowania stołu jest za
stawa. Winna być przede 
wszystkim elegancka, czyli 
niekrzykliwa w kolorystyce i 
wzorach. Pstrokate i wymyśl
ne wzory na talerzach nie 
harmonizują z jedzeniem i 
stwarzają wrażenie bałaganu. 
Nie bez znaczenia jest także 
podkładanie pod obrus flaneli 
i to nie tylko dla ochrony 
drewna stołu, ale przede 
wszystkim, jak mówi pani 
Ćwierczakiewieżowa, „należy 
unikać hałasu przy stole”. 
Półmiski — to także bardzo 
ważny element, bodaj czy 
nie najważniejszy, albowiem 
„ każdy półmisek powinien 
ZA WSZE wyglądać apety
cznie. Nie pozwalamy brać za 
małych półmisków stosownie do 
ilości danej potrawy, ani też 
przepełniać ich, co naraża na 
niewygodę przy nabieraniu, ob
lewanie i jest nieapetyczne”.
I kwestia ostatnia — usadzanie 
gości przy stole. „Przed zapro
szeniem gości do stołu obmyślmy 
kto i gdzie i przy kim usiądzie ”. 
Ta zasada — z pozoru wszyst
kim znana — niestety nie za
wsze jest praktykowana, co w 
rezultacie prowadzi do zamie
szania i często psuje urok 
konwersacji. A zamęt — to 
wróg udanej wizyty, wróg ele
ganckiego posiłku. O zacho
waniu się przy stole gospoda
rzy wspomniałam już poprzed
nio, teraz jedynie przypomnę, 
że zawsze należy zachować 
spokój i nawet w karkołomnej 
walce z obowiązkami w kuchni 
i przy stole (na co dziś skazane 
są na ogół panie domu) należy 
zawsze być damą. „Dlatego też 
należy się wielkie uznanie pa
niom domu, które umiejętnie 
organizując gospodarstwo i bu
dżet, znajdują możność pod
trzymywania stosunków towa
rzyskich i gromadzą u siebie 
przyjaciół i znajomych”.
Magdalena Gumkowska

W artykule wykorzystano następujące 
książki: M. Ochorowicz-Monatowa, 
Uniwersalna książka kucharska, War
szawa 1930, A. Tarnawski, Kuchnia jar
ska, 1929, L. Cwierczakiewieżowa, Je
dyne praktyczne przepisy.

Bibliofilskie
„Proszę powstać. Idzie Wielki 
Mistrz udzielnego, suweren
nego, Rycerskiego Zakonu 
Białego Kruka. I niechaj za
siądzie na Wysokim Krześle 
w Gnieździe Białego Kruka, 
aby z jego wysokości rządził 
nam sprawiedliwie i miłości
wie panował”. Taką tradycyj
ną formułką wypowiadaną 
przez Brata Kanclerza rozpo
czynają się uroczyste spot- 1 
kania członków Kapituły Or
deru Białego Kruka. „Wielki 
Mistrz uderza trzykrotnie 
drewnianym młotkiem ksią- 
żników w stół kapitulny pokry
ty suknem czarno-niebieskim 
ze stojącymi na nim trójdziel
nymi drewnianymi lichtarza
mi każdy z białym krukiem 
pośrodku i rozpoczyna bie
siadę bibliofilską". W czasie 
biesiad prowadzone są oży
wione dysputy na temat wy
branych ksiąg i druków, któ
rym przyznawane są albo za
szczytne tytuły „Księgi Białe
go Kruka”, albo „Księgi Cie
mniaków" (Liber Obscurantis). 
Snują się także opowieści, ja
rzące się niekiedy wybprnym 
dowcipem, o przygodach z 
księgami, o radościach i 
smutkach, które niesie z nimi 
obcowanie. Kiedy opadają 
oratorskie emocje, dostojni 
Bracia zajmują się „klejno
tami z królestwa jadła i napo
ju kunsztu Sióstr Kapitatek, 
cymesów z ciast i napojów 
zagrzewających do zapału 
bibliofilskiego". Powagi i do
stojeństwa a zarazem taje
mniczości dodają czarne to
gi, birety i insygnia Członków 
Kapituły.
Jedyny na świecie, działają
cy do dzisiaj zakon bibliofilski 
mający regułę-konstytucję, 
godności, przywileje i skody- 
fikowane odznaczenia — jak 
przystało na zakon rycerski 
— powołany został do życia 
w Krakowie 13 lutego 1930 r. 
Inicjatorem i pierwszym 
Wielkim Mistrzem zakonu był 
Kazimierz Wojciech Witkie
wicz, malarz, grafik, profesor 
Akademii Sztuk Pięknych, 
długoletni dyrektor Państwo
wego Muzeum Przemysłu Ar
tystycznego w Krakowie, ale 
przede wszystkim znakomity 
bibliofil, prezes Krakowskie
go Towarzystwa Miłośników 
Książki, które powstało jako 
jedno z pierwszych w Odro
dzonej Polsce w 1922 r. Po
wołanie zakonu odbyło się — 

tradycje
jak twierdzą niektórzy — w 
krakowskiej restauracji „Grand", 
gdzie spotykało się grono 
przysięgłych bibliofilów zło
żone z samych „doktorów 
nauk wszelkich" i gdzie pijało 
czerwone wino czy nawet 
może żytniówkę. Tak przy
najmniej suponuje Olgierd 
Terlecki w pięknie napisanej

historii zakonu zatytułowanej 
Piękna Polaków zabawa czyli 
Kapituła Orderu Białego Kru
ka, wydanej w 1979 r. (dzisiaj 
już rzadkość bibliofilska). 
Symbolem zakonu stał się 
biały kruk (łac. corvialbi, franc. 
merle blanc), którego wize
runek opracowany graficznie 
przez Wielkiego Mistrza zdobi 
rytualne precjoza oraz ordery 
nadawane przez kapitułę. Jak 
każdy ptak, tak i biały kruk 
ma swoje gniazdo. Mieści się 
ono dzisiaj przy ul. Smo
leńsk 9, na parterze budynku 
dawnego Muzeum Techni- 
czno-Przemysłowego im. dra 
Adriana Baranieckiego, obec
nie Akademii Sztuk Pięknych. 
I chociaż jest to miejsce nie
typowe dla gniazda białego 
kruka, trwa ono dzięki tradycji 
i ma olbrzymią siłę przycią

gania „księgolubów", którzy 
po 30 latach złych dla Zako
nu postanowili go reaktywo
wać w 1992 r. dzięki inicjaty
wie i niezmordowanej pracy 
Tadeusza Eugeniusza Wit
kiewicza, syna założyciela i 
pierwszego Mistrza Zakonu. 
Jak dawniej znakomici bi
bliofile „zmyszają się” (a nie 
spotykają) w Gnieździe Bia
łego Kruka, zasiadają według 
starszeństwa i godności wo
kół stołu, w miejscu, które

1. Portret Kazimierza Witkiewi
cza — pierwszego Wielkiego Mi
strza Zakonu Bibliofilskiego w 
stroju i z insygniami (obraz olejny 
T. Grotta)
2. Członkowie Zakonu Bibliofil
skiego i Kapituły Orderu Białego 
Kruka (marzec 1993 r.)
3. Uroczyste wręczenie tytułu 
Księgi Białego Kruka mgr. Hen
rykowi Babralowi, właścicielowi 
oficyny drukarskiej „Secesja" 
(6 marca 1994 r.)

przepełnione jest pamiątkami 
niezwykłymi, jedynymi na 
świecie, niepowtarzalnymi. 
Wśród tych pamiątek są: 
wielki zwój papierowy o dłu
gości 25 m rozwieszony pod 
sufitem ze stosownym tek
stem przyjaciół bibliofili, styli
zowane ordery, gwasze, ak
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warele o motywach związa
nych z książką, Krakowem i 
działalnością zakonu. W sza
fach znajdują się archiwalia, 
książkowe „białe kruki”, czyli 
wydawnictwa zakonu i Towa
rzystwa Miłośników Książki, 
ekslibrisy, druki ulotne i dzie
siątki innych cennych eks
ponatów. To tylko część olb
rzymich zbiorów zgromadzo
nych przez rodzinę Witkiewi
czów, resztę — m.in. zbiór fo
tografii, druków, archiwaliów

tutem Dostojny Sygillant, jest 
Brat Jałmużnik, czyli Dostoj
ny Kustosz Pecuniae, Orator 
Zakonu, czyli Dostojny Zło- 
tousty, Dziejopis Zakonu z ty
tułem Dostojny Foliant, Pie- 
czętarz z tytułem Dostojna 
Paginacja. Do Wielkiego Mi
strza zwracać się należy 
„Wasza Kontynuacjo” lub 
„Dostojny Woluminie”. Są 
Bracia Suplemenci, Siostry 
Kapitałki, a kandydaci do Za
konu rekrutujący się z „wy

— zabezpieczono do czasu 
powstania Muzeum Książki w 
Krakowie.
W działaniu Zakonu obecny 
jest również element twórczej 
i pięknej zabawy, nieco hu
moru, którego nie brakowało i 
nie brakuje Dostojnym Bra
ciom i Siostrom. To również 
tradycja Zakonu i Kapituły. 
Bo dzisiejszy Zakon i dzisiej
sza Kapituła jest kontynuacją 
tej wcześniejszej z jej ustawą 
konstytucyjną złożoną z 5 ar
tykułów oraz godnościami i 
odznaczeniami ustanowio
nymi w latach trzydziestych 
przez Wielkiego Budowni
czego Piękna, Mądrości i Mi
łości do Ksiąg. Pozostała tak
że tytulatura i znaczna część 
insygniów. Wśród Dostoj
nych Braci jest zatem Kanc
lerz z przysługującym mu ty- 

bitnych smakoszy piękna 
zawartego w księgach i drukach" 
nazywani są Makulaturą.
Dostojni Bracia, Siostry, Ma
kulatura pamiętają o swoim 
pierwszym Wielkim Mistrzu i 
każdego roku 21 październi
ka składają wiązankę kwia
tów na jego grobie, przygo
towują także uroczyste spot
kanie w Gnieździe Białego 
Kruka. Najdostojniejsza jed
nak biesiada organizowana 
jest każdego roku około św. 
Kazimierza, która nazwana 
została Imieninami Książki. 
Nazwa ta wymyślona przez 
redaktor Ewę Zagórską 20 lat 
temu przyjęta się, stwarzając 
okazję obchodów święta nie
zwykłego, jakby na przekór 
czasom, w których króluje 
niepodzielnie telewizja.

Jerzy Duda

Nowe stowarzyszenie
30 czerwca 1994 r. odbyło 
się zebranie założycielskie, 
na którym powstał Zespół 
Opiekunów Kulturowego Dzie
dzictwa Warszawy (ZOK). 
Zespół stworzyli społeczni 
opiekunowie zabytków, któ
rzy w marcu wystąpili na 
znak protestu z Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy. Decyz
ja ta była reakcją na postawę 
Zarządu Głównego organi
zacji, który — wbrew opinii 
Zespołu Ekspertów ds. Archi
tektury, Urbanistyki i Krajo
brazu Kulturowego Ośrodka 
Dokumentacji Zabytków oraz 
wbrew stanowisku własnej 
Komisji Ochrony Zabytków — 
poparł dyrekcję Mennicy 
Państwowej, dążącą do zbu
rzenia zabytkowej stajni 
dawnego browaru Junga przy 
ul. Pereca 14. Zabytek wybu
rzono przy aprobacie Zarzą
du TPW, co jest bezpreceden
sowym wydarzeniem w trzy
dziestoletniej historii tego 
stowarzyszenia!
5 sierpnia 1994 r. ZOK uzy
skał możliwość legalnego 
działania. 15 września odbyło 
się zebranie wyborcze i pro
gramowe nowego stowarzy
szenia. Przewodniczącym 
ZOK wybrano Tomasza Mar
kiewicza, publicystę i varsa- 
vianistę z zamiłowania, wice
przewodniczącym został stu
dent, Tomasz Lerski, sekreta
rzem — Magdalena Żóraw- 
ska, etnograf. Konsultantami 
zgodzili się zostać: dr Woj
ciech Fijałkowski, prof. Ju
liusz Wiktor Gomulicki, Jan 
Jagielski, inż. arch. Janusz 
Matyjaszkiewicz, prof. And
rzej K. Olszewski, dr Małgo
rzata Omilanowska oraz inż. 
arch. Maciej Szwedziński. 
Zespół jest zrzeszeniem in
dywidualnie działających spo
łecznych opiekunów zabyt
ków: Przewodniczący i jego 
zastępca pełnić będą funkcje 
reprezentantów i koordynato
rów działań stowarzyszenia. 
Celem ZOK jest szeroko rozu
miana ochrona zabytków 
znajdujących się na terenie 
Warszawy i stołecznego wo
jewództwa, przede wszystkim 
dzieł budownictwa, urbani
styki i architektury, niezale
żnie od stanu ich zachowa
nia, pamiątek historycznych 
oraz obiektów techniki i kultu
ry materialnej. Zespół prag
nie pełnić funkcję „społe
cznej policji konserwator
skiej”, tzn. zbierać informacje 

o zagrożeniach dóbr kultury i 
niezwłocznie przekazywać je 
wojewódzkiemu konserwato
rowi zabytków w Warszawie. 
Zamierza również kierować 
wnioski do konserwatora za
bytków, władz samorządo
wych i państwowych w spra
wie ochrony dóbr kultury. 
Chętni będą mogli także włą
czyć się do akcji prowadze-

Znak nowego stowarzyszenia (proj. 
Jarosław Zieliński) przedstawia war
szawską studnię z XVIII w. tzw. Grubą 
Kaśkę

nia drobnych prac zabezpie
czających i konserwatorskich 
w niszczejących obiektach 
zabytkowych (oczywiście nie
odpłatnie i po uzyskaniu ze
zwolenia konserwatora za
bytków).
Członkowie ZOK chcą roz
budzać społeczne zaintere
sowanie ochroną zabytków. 
Będą utrzymywali stały kon
takt z właścicielami lub ad
ministratorami zabytków; za
prosili też do współpracy 
dziennikarzy. W razie potrze
by społecznicy przewidują 
organizowanie akcji protes
tacyjnych. Uczestnicy zebra
nia założycielskiego zadekla
rowali współpracę z Oddzia
łem Warszawskim Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami i orga
nizacjami ekologicznymi.
Osoby pragnące rozpocząć 
społeczną pracę w ZOK mo
gą napisać pod adresem: 
Zespół Opiekunów Kulturo
wego Dziedzictwa Warszawy, 
ul. Raszyńska 15 m 43, 
02-026 Warszawa.

Janusz Sujecki
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Warunki prenumeraty

Cena 1 egz. — 20 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: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można 
nabywać w Firmie AMOS, Wydawnictwach ODZ (00- 
052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 18) w 
godz. 9.00—14.00 (tel. 27-00-38) oraz w księgarniach 
warszawskich: „Artystycznej” (ul. Mazowiecka 11 A, 
I p.), „Naukowej im. Bolesława Prusa” (ul. Krakows
kie 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, Dubiec
ko—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, ul. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WAŁBRZYCH: Okręgowe, ul. 1 Maja 9 
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20-go Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 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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JSerbum JNnłrile
PISMO ŚRODOWISKA SZLACHECKIEGO

Otrzymaliśmy z Sopotu nr 8 czasopisma VERBUM 
NOBILE, „pisma środowiska szlacheckiego" — jak 
głosi podtytuł, które chcemy pokazać na naszych 
łamach z różnych względów. Po pierwsze idea 
pisma — kultywacja tradycji (w tym wypadku zie
miańskiej) zawsze była i jest nam bliska. Po drugie 
— tematy zawarte w nadesłanym numerze powin
ny zainteresować naszych Czytelników. Chodzi tu 
przede wszystkim o stale odwlekaną reprywatyza
cję, o której nieraz już pisaliśmy. W VERBUM NO
BILE temat ten porusza obszerny list otwarty skie
rowany do władz RP, podpisany przez p. K. Karn- 
kowskiego ze Szwajcarii, który domaga się anulo
wania ustawy o reformie rolnej i podaje sposoby 
zadośćuczynienia dawnym właścicielom. Z wielką 
atencją i poklaskiem przeczytaliśmy w tym nume
rze „o dawnej przodków naszych obyczajności”, 
tym razem o szacunku dla starszych oraz inne ar
tykuły na temat obyczajowości polskiej. Redakcja 
rozpoczyna cykl o zakonach rycerskich, publiko
wany jest poczet kasztelanów Rzeczypospolitej 
i szkic o szlachcie tatarskiej.

Redakcja mieści się w Sopocie (skrytka pocztowa 
79, Sopot 1), redaktorem naczelnym jest Ireneusz 
Stanisław Osiński, a wydawcą Biuro Usług Archi- 
wistycznych PROKLAMA. (n)

Akcja cmentarze

Nadal skazany?
W lecie 1991 r. zawiązany 
został w Łęczycy Komitet 
Ratowania Cmentarza Ewan
gelicko-Augsburskiego. W 
jego skład weszli: Andrzej 
Wdowiak, ówczesny wi
ceprezes Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Ziemi 
Łęczyckiej, Krzysztof Go- 
win, dyrektor muzeum w 
Łęczycy, obecnie woje
wódzki konserwator za

bytków w Płocku i niżej 
podpisany. Celem działal
ności Komitetu było za
trzymanie degradacji za
bytkowej nekropolii. Komi
tet nawiązał współpracę z 
miejscowymi szkołami i ku 
zaskoczeniu wszystkich 
projekt akcji najbardziej 
zafascynował młodzież ze 
Szkoły Podstawowej nr 2. 
Po uzyskaniu niezbęd-
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nych zezwoleń rozpoczęto 
prace porządkowe. Wyci
nanie samosiejek, oczy
szczanie grobów z chwa
stów i nieczystości, od
twarzanie układu alej — za
jęło prawie dwa lata. Dzię
ki miejscowej kopalni i za
kładom przemysłu wełnia
nego „Watina” wywieziono 
w tym czasie kilkanaście 
przyczep nieczystości.

Działalność Komitetu za
trzymała proces degrada
cji, lecz po jego rozwiąza
niu nikt nie interesuje się 
dalszym utrzymaniem nekro
polii. W Łęczycy mieszka 
zaledwie kilku ewangeli
ków, którzy nie są w stanie 
opiekować się cmenta
rzem. Cmentarz ten zało
żono prawdopodobnie na 
początku XIX w. Szcze
gólną uwagę zwraca spo
ro zachowanych wyrobów 
metalowych w postaci 
ogrodzeń i krzyży. Najbar
dziej monumentalną bu
dowlą jest mauzoleum ro

Fragment kwatery z 1914 r. na 
cmentarzu w Łęczycy

dziny Boetticherów z koń
ca XIX w. o rzadko spoty
kanej formie rozległego ta
rasu. Najstarszym obiek
tem jest piaskowcowy, 
neoklasycystyczny pomnik 
podpułkownika Adama 
Szuberta, dowódcy Bry
gady Artylerii Lekkokonnej 
Wojska Polskiego, zmar
łego w 1844 r. Zachowały 
się jedynie dwie rzeźby fi
guralne, z których szcze
gólnie piękna jest oparta o 
krzyż płaczka z piaskow-

ca, wykonana w łódzkiej 
pracowni Fiebigera. Inte
resująca jest kwatera żoł
nierzy poległych w 1914 r. 
pod Łęczycą.
Czy po zaprzestaniu dzia
łalności Komitetu cmen
tarz w Łęczycy skazany 
jest na zagładę?

Mirosław Pisarkiewicz

Pan Tadeusz Mikołajew
ski z Poznania proponuje, 
aby stworzyć bank informacji 
o kolekcjach różnych przed
miotów. „Wiele z nich ma 
wartość unikatową — pisze. 
— Niestety, bardzo często po 
śmierci zbieracza są one 
bezpowrotnie zaprzepaszczo
ne." Celem gromadzenia ta
kich informacji byłoby „stwo
rzenie katalogu-informatora 
o nieznanych zasobach kul- 
turalno-historycznych". Sam 
autor listu zbiera wszystko, 
co dotyczy miejscowości 
Dobrzyca w woj. kaliskim i 
chętnie opracuje swoje zbio
ry pod kątem katalogu.

Napisali do nas uczniowie 
VII klasy szkoły podstawo
wej w Paarach, gm. Susiec, 
woj. zamojskie: „Jesteśmy 
stałymi czytelnikami »Spot
kać z Zabytkami" i wiado
mości, których się z pisma 
dowiadujemy wykorzystuje
my na lekcjach plastyki i hi
storii.” Z wychowawcą klasy 
p Robertem Ślusarczyń- 
skim uczniowie wybrali się 
na rowerową wycieczkę do 
Narola: „Celem naszego wy
jazdu było zebranie jak naj
więcej wiadomości na temat 
historii tej miejscowości, a
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ROZMAITOŚCI
Reklama rzetelna i tania 

— tylko w „Spotkaniach”!

Pałac z XVIII w. w Naroluw szczególności — wiadomoś
ci o pałacu, który z dnia na 
dzień popada w coraz to 
większą ruinę." I dalej: „wa
żne jest dla nas to, aby bar
dzie/ zainteresować się tą 
miejscowością" i załączają 
zdjęcie pałacu w Narolu.

W nawiązaniu do paździer
nikowego numeru naszego 
pisma otrzymaliśmy kilka li
stów z propozycjami konty-

nuowania artykułów na temat 
polskich malarzy; taki artykuł 
ukazał się w cytowanym nu
merze na temat Olgi Boznań- 
skiej. „To była wspaniała, 
przystępna lekcja z historii 
polskiego malarstwa — pisze 
p Zofia Ołtarzewska z Miń
ska — czekam na dalsze o 
innych polskich malarzach."

Sztukaterie, rekonstrukcje, 

modelowanie, produkcja, montaż 

Katowice, te. 585-404

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 koldmny 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 5 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 
USŁUG!
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(fot. Marian Kornecki)

W 1965 r. spłonął drewniany kościół w Pisarzowicach. Z ognia udało się wynieść zdobią
cy ołtarz obraz Matki Boskiej stanowiący środkową część tryptyku. Według oceny specja
listów nie przedstawiał on specjalnej wartości. Kiedy jednak dostał się w ręce konserwa
torów z Pracowni Konserwacji Zabytków w Krakowie, stwierdzili oni, że obraz ma trzy 
warstwy przemalować, spod których ukazał się wysokiej klasy zabytek cechowego ma
larstwa małopolsko-śląskiego z przełomu XV i XVI w. Do fachowej literatury przeszedł on 
pod nazwą „Święta rozmowa”.



Etykiety
1. Katalog płyt wydany przez firmę Adama Klimkie
wicza w latach 1906-1914

2-5. Etykiety opakowań różnych płyt: z pierwszych 
lat XX w. (2,3), z ok. 1910 r. (4) i z lat dwudziestych (5)

(zdjęcia własnych zbiorów: Andrzej Zborski)
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