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Od redakcji

Wiele razy pisaliśmy o turystyce, w któ
rej kolosalną rolę mogą odgrywać zabyt
ki, historyczne ośrodki miejskie, lokalne 
legendy i imprezy związane z tradycja
mi. Jesteśmy właśnie u progu nowego se
zonu turystycznego, po raz jedenasty ob
chodzimy 18 kwietnia Międzynarodowy 
Dzień Ochrony Zabytków, pięć lat zosta
ło do obchodów tysiącletniej rocznicy 
Zjazdu Gnieźnieńskiego i ustanowienia 
pierwszego arcybiskupstwa w Gnieźnie 
(o katedrze gnieźnieńskiej zob. na s. 24) 
— co odpowiednio przygotowane powin
no przyciągnąć turystów z zagranicy — 
i... nic się nie zmienia. Polska ma w dal
szym ciągu pięciokrotnie dłuższą histo
rię od Stanów Zjednoczonych i... dziesię
ciokrotnie mniej informacji o swojej hi
storii i zabytkach — jak pisał tygodnik 
„Wprost” w numerze 4, 1995. Nic nie 
przyciąga turystów do naszego kraju, 
chyba że... brud, ruiny obiektów zabyt
kowych, złodziejstwo, biurokracja i ku
riozalnie wysokie ceny — mogą stanowić 
o pewnej egzotyce. Skutek jest taki, że 
turyści zostawiają u nas pięciokrotnie 
mniej pieniędzy niż w krajach zachod
nich, mniej niż w Czechach i na Węg
rzech. Wszędzie tam turystyka jest do
brym interesem, bowiem system ekono
miczny i podatkowy zachęca (a nie od
strasza) do inwestowania. Zatwierdzone 
już przez rząd założenia rozwoju tury
styki do końca wieku są bardzo optymi
styczne (np. potrojenie dochodów), ale — 
jak to zwykle bywa — od założeń do rea
lizacji droga jest daleka i najczęściej ni

knie w zabłoconych koleinach, nie do
chodząc do celu.
Do tych spraw z uporem będziemy pow
racać, tymczasem od stycznia br. stara
my się krótkimi informacjami promo
wać w „Spotkaniach z Zabytkami” za
bytki mało znane i ciekawostki z nimi 
związane. Jest to oczywiście kropla w 
morzu turystycznych potrzeb. Z kolei 
dla wyjeżdżających z Polski promujemy 
zabytki pod tym samym kątem w dziale 
„Z zagranicy”.
W tym numerze ze względu na zbliżające 
się święta wielkanocne pokazujemy 
dwie kalwarie: w Wilnie (s. 12) i w ka
szubskim Wielu (s. 17), jest także o sza
leństwie na wielkanocnych stołach (s. 27) 
i o primaaprilisowych pocztówkach 
sprzed lat (okładka s. IV). Na przykła
dzie jednej wielkopolskiej wsi przypomi
namy tradycje „najdłuższej wojny cywi
lizowanej Europy” (s. 20), piszemy o za
trważającym stanie społecznej świado
mości w dziedzinie zabytków (s. 33). Ale 
przede wszystkim składamy Czytelni
kom życzenia spokojnych i ciepłych 
świąt Wielkiejnocy!

UWAGA: W czerwcu br. — razem z set
nym numerem naszegp pisma — ukaże 
się oczekiwana przez najwierniejszych 
Czytelników Bibliografia „Spotkań z 
Zabytkami” za lata 1990—1994, opatrzo
na trzema indeksami: osobowym, nazw 
geograficznych i przedmiotowym. 
Szczegóły podamy w następnym nume
rze!
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Niedoceniony 
fakt 

w historii sztuki 
i kultury 

— to styl zakopiański 
niosący 

nową koncepcję 
odczytania 

twórczości ludowej. 
Klasycznym 
przykładem 

tego stylu 
jest stuletni 

„Dom pod Jedlami” 
w Zakopanem.

Sto lat
„pod jedlami”

MAGDA MICHALCZUK-GĘDZIOROWSKA

„Dom pod Jedlami” jest willą w stylu 
zakopiańskim, zaprojektowaną przez 

Stanisława Witkiewicza w 1896 r., 
wybudowaną w roku następnym. Niedługo 

więc będzie już setna rocznica powstania 
niewątpliwie najpiękniejszego dzieła 

w stylu zakopiańskim. Warto przy tej okazji 
przypomnieć fascynującą zakopiańską 
przygodę Stanisława Witkiewicza, jaką 

była jego koncepcja stworzenia stylu 
narodowego ze sztuki góralskiej oraz 

pokazać nieco bliżej jej najbardziej 
dojrzały owoc — „Dom pod Jedlami”.

P
osadowiony jest na wzgórzu Koziniec w Za
kopanem. Na ogromny teren należący do 
domu prowadziła początkowo brama (nie ist
niejąca już), zaprojektowana przez Witkiewi
cza w stylu zakopiańskim. Była to potężna konstrukcja, 
miała bowiem wytrzymać wiatry halne. Duży dach pod

trzymywany przez cztery słupy przekrywał główny 
wjazd. Dwa boczne wejścia osłaniane były przez osobne 
daszki. Dziś jej miejsce zajmuje nowa metalowa bramka. 
Za nią, po prawej stronie, stoi dawny domek stróża zwany 
„Domem pod Jesionami”. Na wprost od wejścia wznosi 
się „Dom pod Jedlami”. W południowo-wschodnim rogu 
parceli stoi zaprojektowana przez Witkiewicza i wykonana 
w 1906 r. studnia. Jest ona tak duża, że tworzy osobny bu
dyneczek przekryty gontowym, dwuspadowym daszkiem 
z wieńczącą go wieżyczką. Sam Witkiewicz przyznawał, że 
inspiracją dla niego była forma dzwonnicy kościelnej.
„Dom pod Jedlami” jest budynkiem dwukondygnacyj
nym. Posadowienie go na wzgórzu kozinieckim o silnym 
spadku północno-wschodnim powoduje bardzo dużą i 
niezwykle malowniczą różnicę w wysokości podmurówki, 
tak że od strony elewacji wschodniej przyziemie tworzy 
dodatkową, trzecią kondygnację. Zbudowany na planie 
prostokąta, w bryle traci symetrię dzięki nieregularnym 
ryzalitom, zewnętrznym schodom, werandzie i wielkiemu 
przyłapowi (zadaszonemu tarasowi). Podmurówka ka
mienna od strony południowo-zachodniej ma około 0,5 m 
wysokości, zaś od strony wschodniej dochodzi do 4 m. 
Ściany domu zbudowane ze świerkowych płaz (czyli belek 
przepiłowanych na połowę i kładzionych w ten sposób, 
aby od wewnątrz znajdowała się strona płaska) mają kons
trukcję zrębową na węgieł z ostatkami. Węgły trzymają się 
na podwójny czop. Płazy połączone są na felc od wewnątrz 
w ten sposób, aby na zewnątrz pozostawała szpara z 
mechnikami do mszenia; wielki dach pokryty jest gontem. 
Wejście główne znajduje się od strony elewacji wschod
niej. Jest ona trzykondygnacyjna i w zasadzie symetrycz
na. Elewacją frontową jest jednak ściana południowa do
mu, z przyłapem w narożniku południowo-wschodnim. 
Najbardziej malownicza jest elewacja północna, w zasa
dzie parterowa, z piętrową nadbudówką, przekrytą dwu
spadowym dachem prostopadłym do dachu całego domu. 
Najwyżej położoną częścią domu jest jego elewacja za
chodnia.
Na parterze pomieszczenia ułożone są dwutraktowo. Każ
dy trakt tworzy amfiladę. Wszystkie pokoje są tu niezwy
kle wysokie, przekraczają bowiem 4 m. Piętro wraz z pod
daszem podporządkowane jest krzyżowemu układowi 
czterech pokoi, które ustawione są na osiach północ—po
łudnie i wschód—zachód. Reszta pomieszczeń znajduje 
się pomiędzy nimi. Na parter można się dostać jednym z 
pięciu wejść. Wejście główne jest nie używane. Już Wit
kiewicz wspominał, że schody były za strome i za jego cza
sów wchodziło się do domu przez przyłap. Obecnie wejś
ciem głównym są dawne schody służbowe od strony pół
nocnej, które łączyły niegdyś parter z kuchnią w piwnicy. 
Jadalnia oraz salon tworzą najbardziej reprezentacyjne 
pomieszczenia domu. Umeblowanie w stylu zakopiańskim 
zaprojektowane było specjalnie dla nich, a pierwotny ich 
wystrój został do dziś zachowany bez większych zmian. 
Nawet zasłony w salonie są projektu Witkiewicza, a znaj
dujący się tu wielki kominek zdobiony jest ornamentami 
kolorowych parzenic. Również pozostałe pokoje umeblo
wane zostały w stylu zakopiańskim, poczynając od umy
walni, a skończywszy na łóżkach.
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A V

1. Elewacja wschodnia z wejściem głównym
2. Fragment elewacji północnej
z galeryjką klatki schodowej wejścia głównego
3. Pazdur w balustradzie przyłapu (zadaszony taras)

Młll
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Mówiąc o „Domu pod Jedlami” trzeba pamiętać, 
że jest on nie tylko zamkniętym dziełem podlega
jącym analizie od strony formalnej, ale także głosem w to

czącej się na przełomie wieków dyskusji o świadomości 
narodowej Polaków i sposobach podkreślenia oryginalnoś
ci polskiej kultury narodowej. Styl zakopiański w za
mierzeniu Stanisława Witkiewicza stać się miał sty
lem narodowym, niósł zatem obok niezaprzeczal
nych wartości estetycznych, przede wszystkim war
tości patriotyczne. Bowiem to nie tylko piękno architek
tury wzruszyło oglądających stację kolejową w Syłgudysz- 
kach na Litwie (1902 r.) wybudowaną wedle projektu 
Witkiewicza, lecz także świadomość, że jest to budynek w 
stylu polskim, narodowym. Biorąc pod uwagę ówczesny 
odbiór stylu zakopiańskiego, wydaje się, że jego treści pa- 
triotyczno-narodowe zostały odczytane i przyjęte zgodnie 
z zamiarami twórcy. Świadczą o tym listy do Witkiewicza 
wyrażające gorące poparcie dla jego idei, pisane przez 
„zwykłych”, nie zaangażowanych w propagatorską dzia
łalność ludzi.
Witkiewicz łączył tradycję romantyczną z demokraty
cznymi pierwiastkami pozytywizmu. W stylu zakopiań
skim widział „wspólny dach” dla wszystkich klas społecz
nych. Dzięki niemu chciał wcielić w życie nie tylko ideę 
stylu narodowego, ale też realizować pozytywistyczne has
ło „podniesienia ludu na wyższy stopień uspołecznienia”. 
Ostatecznie stworzył piękną i malowniczą architekturę, 
która wprawdzie nie miała szans na zaadaptowanie się w 
innych rejonach Polski, stała się jednak typowa dla zabu
dowy Podhala. Górale zaakceptowali przetworzone moty
wy swojej sztuki — jeszcze za życia Witkiewicza, a także 
dziś stawiają domy zainspirowane stylem zakopiańskim. 
Jacek Woźniakowski słusznie określa styl zakopiański jako 

„pomyłkę teoretyczną i zarazem niezwykłą realizację prak
tyczną ocalającą po dziś dzień nasze Podhale od losów sło
wackiego Spiszą czy Orawy” (J. Woźniakowski, Czy kułtu- 
ra jest do zbawienia koniecznie potrzebna?, Kraków 1988, 
s. 120). Dostrzegł to już Jan Gwalbert Pawlikowski (właś
ciciel „Domu pod Jedlami”), jednak jego krytyczne opinie o 
stanie zabudowy Zakopanego długo pozostawały nie zau
ważane. Dopiero teraz powołują się na Pawlikowskiego ar
chitekci usiłujący przywrócić Zakopanemu jego architek
turę związaną z regionem i tradycją Podhala.

Wydaje się, że styl zakopiański jest niedocenionym 

faktem w historii sztuki i w historii kultury. 
Swego czasu wywołał burzliwą dyskusję, która wyszła po

za obręb prowincjonalnego Zakopanego tak dalece, że sta
nowczo nie należy traktować go jako problemu marginal
nego. Styl zakopiański niósł ze sobą nową koncepcję 
odczytania twórczości ludowej. Uznanie jej za sztukę i 
tworzenie pierwszych jej zbiorów nie jako kolekcji „dziw
ności”, ale jako zbioru o wartościach muzealnych, było 
niewątpliwie wydarzeniem na skalę europejską. To właś
nie jakby umknęło autorom dotychczasowych prac po
święconych badaniom stylu zakopiańskiego.
W stylu zakopiańskim oprócz wzorów ze sztuki góralskiej 
dostrzegano inspiracje ze „szwajcarszczyzny” i budow
nictwa norweskiego. Poszukiwanie zależności czy podo
bieństw stylu zakopiańskiego do stylu szwajcarskiego czy 
architektury skandynawskiej jest zupełnie naturalne i nie 
dziwi odkrywanie ich cech wspólnych. Mają one bowiem 
wspólny rodowód — miejscem ich powstania jest region 
górski, który wymusza na architekturze pewne stałe właś
ciwości: budulec — kamień i drewno, spadzisty dach i jego 
gontowe pokrycie, formę budynku chroniącą przed śnie-

Balneologia w Sopocie

Budynek ten postawiony zos
tał w 1903 r., a więc prawie 
sto lat od chwili, kiedy dr Jean 

Georg Haffner (1 777—1829) za
łożył w Sopocie uzdrowisko. Po
przedzały go: prymitywny zakład 
kąpielowy z 1819 r., następnie 
haffnerowski z 1823 r, który stał 
w pobliżu dzisiejszego; był to 
obiekt drewniany, po 1870 r. 
zamieniony na ceglany. Zwięk
szająca się liczba kuracjuszy i 
coraz szersza oferta zabiegów 
leczniczych spowodowały, że 
rozebrano gazownię i na jej 
miejscu Paul Puchmuller zapro
jektował tak charakterystyczny 
dla Sopotu i wejścia na molo 
obecny zakład, którego usytuo
wanie zamykające perspektywę 
dawnej ul. Morskiej (obecnie Bo
haterów Monte Cassino) utwo
rzyło wysokiej klasy wnętrze ur
banistyczne. Z architektem 
współpracował gdański rzeźbiarz 
Fenzloff — twórca m.in. wspania-

Budynek Zakładu 
Balneologicznego z 1903 r.

tego zachodniego portalu, w któ
rym modernizm przeplata się z 
secesją.
Budynek przetrwał ostatnią woj
nę, choć spłonęły pobliskie 
gmachy kasyna i domu zdrojo
wego. Po 1945 r. znajdowała się 
tu ogólnie dostępna łaźnia dla 
ludności ze słynnymi masowymi 
kąpielami wojska i dzieci dla wy
konania planu „kąpieloosobo- 
wego” (siei). Był też pomysł, aby 
urządzić tu wielką pralnię dla ca
łego Trójmiasta, na szczęście 
zaniechany. W 1956 r. zakład 
oddano Szpitalowi Reumatologi
cznemu, który go zmodernizował 
bez specjalnych ingerencji w 
substancję zabytkową. W Zakła
dzie Balneologicznym znajdują 
się dzisiaj m.in.: basen do ćwi
czeń wodnych, stoły do wycią
gania kręgosłupa, a przede 
wszystkim kąpiele borowinowe i 
kwasowęglowe. Na wieży urzą
dzono punkt widokowy na Zato
kę Gdańską, znajduje się tu tak
że latarnia sygnalizacyjna.

(S)
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do ludzi zamożnych, których stać było na budowę nowych 
domów. A dla nich bliższa była wizja dworu jako nośnika 
cech narodowych. Dwór zresztą do dziś kojarzony jest z 
pojęciem polskości, czego przykładem może być ankieta 
przeprowadzona przez czasopismo „Znak” w 1988 r.

Dom pod Jedlami” jest wyjątkowym dziełem 

stylu zakopiańskiego. Niewątpliwie był ulu
bionym „dzieckiem” Witkiewicza. Duża w tym zasługa 

pierwszego właściciela domu — ekonomisty, historyka li
teratury i taternika Jana Gwalberta Pawlikowskiego 
(1860—1939), który darzył Witkiewicza tak wielkim za-

4. Piec
z kuchnią
w jadalni
5. Drzwi 
między jadalnią 
i salonem

giem i wiatrem. Również sugestia o uleganiu przez Wit
kiewicza modnym podówczas tendencjom (np. wieżyczka 
w „Kolibie”) czy doszukiwanie się form renesansowych 
attyk w dekoracji kominów „Domu pod Jedlami” są 
uprawnione. Sam Witkiewicz nie uważał, żeby zabronione 
było korzystanie z elementów sztuki historycznej, należą
cej do „ogólnoludzkiego” dziedzictwa. Należało tylko 
dbać, aby ich użycie nie stało w sprzeczności z ogólną kon
cepcją stylu zakopiańskiego i nie zacierało czystości jego 
konstrukcji. Trudno jednak zgodzić się ze stwierdzeniem, 
że styl zakopiański — to „ nietypowy wprawdzie, ale bardzo 
interesujący przykład historyzmu” (jak twierdzi J. Sierpiń
ska w artykule: Budynek Muzeum Tatrzańskiego jako przy
kład architektury murowanej w stylu zakopiańskim, „Rocz
nik Podhalański”, t. V, 1992, s. 119). Bazując przede 
wszystkim na architekturze góralskiej i przystosowując ją 
do wymogów ówczesnego komfortu mieszkania, Witkie
wicz był raczej prekursorem regionalizmu i kontynuato
rem wywodzącego się z kręgu Morrisa i Webba angiel
skiego pomysłu na tworzenie swojskiej architektury niż 
artystą tworzącym w duchu historyzmu.
Stwierdzić można, że styl zakopiański w narodo
wym aspekcie spełnił swoje zadanie, wywołując po
trzebę otaczania się rodzimą sztuką. Konkurencję o 
miano stylu narodowego wygrała jednak koncepcja stylu 
dworkowego. Miała ona większe szanse dzięki zastosowa
niu jej w architekturze murowanej i możliwości budowy w 
tej konwencji w całej Polsce, bez zgrzytu, jaki wywoływał 
widok górskiego budownictwa na terenach nizinnych i 
miejskich. Jednocześnie pamiętać należy, że te propozycje 
adresowane były do intelektualnych sfer społeczeństwa i 

ufaniem, że pozwolił mu tworzyć wedle własnego uznania. 
Artysta ograniczył się więc do malarskich wizji domu, któ
rego plany nigdy nie powstały. Ponoć dużą rolę w wyglą
dzie domu odegrali góralscy „budorze”, których twórczej 
naturze zawierzał z kolei sam Witkiewicz. Miejsce na par
celę też wybierał twórca domu i jak znakomicie się to uda
ło, wystarczy spojrzeć idąc z Zakopanego na Antałówkę — 
wyłaniające się wzgórze kozinieckie ukoronowane 
jest pięknie posadowioną budowlą wspaniale stapia
jącą się z krajobrazem; strzeliste kontury jej dachu 
są jakby dialogiem z górującymi nad nimi pięknymi 
Tatrami. Dom w całości oddano w artystyczne władanie 
Witkiewiczowi, który zaprojektował go od fundamentów 
po zasłony w salonie. Stworzył największą i najpiękniejszą 
siedzibę w stylu zakopiańskim. „Dom pod Jedlami” jed
nak nie tylko dzięki Witkiewiczowi stał się niepowtarzal
nym i fascynującym obiektem dla badaczy i miłośników 
sztuki i historii. Budowany początkowo na letnią rezyden
cję, stał się gniazdem znakomitej rodziny Pawlikowskich z 
Medyki. Powstał dzięki zamówieniu Jana Gwalberta Paw
likowskiego i od blisko stu lat pozostaje w tej samej rodzi
nie, prawie nie zmieniony od czasów Witkiewicza. To, że 
zrobiono łazienki i doprowadzono elektryczność, cieszyć 
tylko powinno twórcę, że styl jego nie ucieka od postępu. 
W domu mieści się uratowane z Medyki Archiwum Paw
likowskich, gdzie przechowuje się oprócz bezcennych ro
dzinnych pamiątek (wśród nich np. listy Artura Grottge
ra) zbiory rękopisów m.in. Słowackiego, Kraszewskiego, 
Kasprowicza. Udostępniany badaczom „Dom pod Jedla
mi” stał się skarbcem nie tylko dla historyków sztuki, ale 
także literaturoznawców i historyków kultury. Nie zamarł
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6. Kominek 
w salonie
7. Fotele 

w salonie, 
przy oknach 

zasłony 
projektowane 

przez 
S. Witkiewicza

8. Fragment 
Pokoju 

Malowanego 
na piętrze

(zdjęcia: 
Magda 

Michalczuk 
-Gędziorowska)
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jednak jako muzealny obiekt. Dzięki rodzinie, a także 
Woźniakowskim, Tarnowskim i Łopuskim, którzy chętnie 
tam przyjeżdżają, dalej funkcjonuje jako dom, zgodnie z 
intencją jego twórcy, który mówił o nim jako o „chałupie”, 
ale architektura stylu zakopiańskiego jawiła się dlań jako 
„dom polski”. Jak stwierdzał sam Witkiewicz w książce 
Styl Zakopiański, Ciesielstwo: „szło o (...) zbudowanie do
mu, w którym by były rozstrzygnięte wszelkie wątpliwości co 
do możności pogodzenia ludowego budownictwa z wymaga
niami bardziej złożonych i wyrafinowanych potrzeb wygody 
i piękna, domu, który by z góry odpierał wszelkie zarzuty i 
rozbrajał wszystkie uprzedzenia, który by dowiódł, że mo
żna mieć dom i mieszkanie w stylu zakopiańskim, będąc pew
nym, że się nie zwali, być w nim zabezpieczonym od słot, wi
chrów i chłodów, mieć wszelkie wygody, a jednocześnie być 
otoczonym atmosferą piękna nie gorszą od innych, i w dodat
ku polską”. Jan Gwalbert Pawlikowski nazywał swoją sie
dzibę „domem”, a uzasadnieniem tego mógłby być frag
ment jego artykułu Kilka uwag polemicznych w sprawie sty
lu zakopiańskiego z 1938 r.: „zanika coraz bardziej dawne 
pojęcie domu, pojęcie nie wyłącznie architektoniczne, ale mo
ralne i socjalne. »Mój dom — moja twierdza« — mówi Ang
lik; w wielu językach słowem dom określa się pojęcie rodu al
bo rodziny. Dom jest w tych warunkach częścią naszej oso
bowości, wpływa na ukształtowanie tej osobowości, a z dru
giej strony sam od niej te cechy postaci swojej bierze. Wtedy 
dom jest czemś, co się kocha... (...) Mówił mi raz Witkie
wicz, że nie ma on poczucia własności: »dom pański cieszy 
mnie tak samo, jak gdyby był moim własnym«. Na to odpo
wiedziałem mu, że się myli; dom mój jest jego własnym w 
znaczeniu duchowem, gdyż jest jego twórcą — i dlatego go 
cieszy”. Wynika z tego jednoznacznie, że funkcjonująca 
nazwa „Willa pod Jedlami” powinna być zastąpiona przez 
bardziej prawdziwą — „Dom pod Jedlami”.

Magda Michalczuk-Gędziorowska
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Wiele 
najdawniejszych 

zabytków 
kultury żydowskiej 

zostało 
zaprzepaszczonych, 

m.in. przez brak 
zainteresowania 

archeologów 
prowadzących 

badania 
w terenie.

Archeologia 
żydowska

ZDZISŁAW SKROK

Archeolodzy polscy rzadko dotychczas 
interesowali się zabytkami kultury 
żydowskiej. Było to spowodowane 

po części faktem, że dopiero w latach 
siedemdziesiątych polska archeologia 

wykroczyła w swych zainteresowaniach 
poza wczesne średniowiecze, podczas gdy 

większość materialnych świadectw 
obecności Żydów na naszych ziemiach 

pochodzi z okresów młodszych.

N
awet jednak wówczas tego rodzaju 
obiekty nie budziły zainteresowania 
badaczy, a to przynajmniej z dwóch 
przyczyn: uznawano je za mało 
atrakcyjne pod względem poznawczym w po

równaniu z zabytkami kultury rodzimej, sło
wiańskiej, oraz za „niebezpieczne” pod wzglę
dem politycznym (pamiętać należy o swoistym 
zapisie cenzury na tematykę żydowską obowią
zującym do schyłku lat osiemdziesiątych). Dla nie
których badaczy ważny był też wzgląd na stosu
nek gmin żydowskich do swej spuścizny, w 
szczególności zaś obowiązująca w żydowskiej or
todoksji zasada nietykalności grobów i cmenta
rzy.

Z tych powodów wkraczano na te obiekty 
niejako przy okazji innych prac i zaintere
sowań. Tak było npv w wypadku badań nowo
żytnych kirkutów w Śremie, gdzie cmentarz ży
dowski z XVI w. położony był na majdanie 
wczesnośredniowiecznego grodziska stanowią
cego główny przedmiot badań. Podobnie w Lub
linie — użytkowany w XVI—XIX w. kirkut 
zlokalizowany był na terenie grodziska i poniżej, 
gdzie zniszczył starsze wczesnośredniowieczne 
warstwy osady przedlokacyjnej. Kirkuty zlokali
zowane w obrębie wczesnośredniowiecznych 
grodzisk nie należały w naszym kraju do rzad
kości. Teren ten bowiem spełniał wszelkie wa
runki, jakie według żydowskiej doktryny powin
no mieć miejsce przeznaczone na cmentarz. Mu- 
siało więc być ono położone z dala od miejskiej 
zabudowy (Talmud babiloński nakazywał, aby 
cmentarz znajdował się co najmniej 50 łokci od 
osady), jednak niezbyt daleko, aby nie utrudniać 
dostępu do niego żywym, musiało stanowić 
przestrzeń wydzieloną najlepiej rowem i wałem 
ziemnym (wały grodziska!) i — co nie bez zna
czenia — obszar ten powinien mieć w krajobra
zie położenie dominujące i atrakcyjne pod wzglę
dem estetycznym. Najlepiej, jeśli był to łagod
ny stok wzniesienia z ładnym widokiem, wynios
ły brzeg rzeki, jak w Wyszogrodzie nad Wisłą, a 
na terenach płaskich mógł to być sztuczny nasyp 
grodziska. Nie bez znaczenia był zapewne rów
nież fakt, że obszar grodziska przed XIX w., w 
którym zrodziły się pasje i sentymenty starożyt- 
nicze, stanowił teren stosunkowo tani do kupna, 
był nieużytkiem, na którym trudno było prowa
dzić działalność gospodarczą.
Żydowskie cmentarze lokalizowano niekiedy 
również na terenie starszych zapomnianych 
cmentarzysk wczesnośredniowiecznych (chrześ
cijańskich). Tak było w Lutomiersku pod Łodzią 
i w Cedyni nad Odrą. Archeolodzy zaintereso
wani tymi cmentarzyskami musieli wcześniej 
przekopać się przez warstwę pochówków żydow
skich, które choć niekiedy poddawali metody
cznym badaniom, dokumentowali, nawet publi
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kowali, to jednak traktowali je doraźnie. Najsze
rzej i najdokładniej udokumentowane zostały 
badania na cmentarzyskach żydowskich w Lu
tomiersku, Lublinie i Wyszogrodzie. Około 200 
szkieletów z podobnego, użytkowanego od XVI 
w. cmentarzyska w Brześciu Kujawskim podda
no analizie antropologicznej i stwierdzono wyso
ką śmiertelność kobiet w wieku 20—30 lat (jest 
to zjawisko typowe dla całej ówczesnej populacji 
związane z komplikacjami porodowymi) oraz 
ustalono średnią życia dla wszystkich zmarłych 
na około 40 lat.

Również przypadkowo archeolodzy polscy, 
a wcześniej niemieccy natrafiali na obec
nych ziemiach zachodnich Polski na żydowskie 

kamienne nagrobki (macewy). Najwcześniej tego 
rodzaju epitafia pojawiły się na naszych zie
miach na Śląsku. Do nich należy najstarszy za
bytek tego rodzaju (1203 r.) znaleziony we 
wrześniu 1917 r. podczas zakładania ^instalacji 
cieplnej we wrocławskiej katedrze Św. Jana 
Chrzciciela. Jest to nagrobek Dawida syna Sar 
Szaloma, który zapewne za życia, jak wskazuje 
napis na kamieniu, pełnił funkcję kantora w 
miejscowej synagodze: „ Ten kamień jest pomni
kiem/ nagrobnym rabbiego Dawida/o miłym głosie, 
syna/Sar Szałoma, który zmarł/w poniedziałek, 
w dwudziestym piątym dniu/dnia miesiąca aw, w 
roku/cztery tysiące osiemset/sześćdziesiątym trze
cim od stworzenia świata/Niech jego dusza będzie 

włączona w życie wieczne”. Obecnie nagrobek 
ten eksponowany jest na dawnym żydowskim 
cmentarzu przy ul. Ślężnej. Znajduje się tam 
również macewa z grobu córki rabina Chaijma 
Ben Levi zmarłej 25 grudnia 1246 r. znaleziona 
w czasie remontu wrocławskiego ratusza w 1848 
r., oraz niekompletna płyta z grobu rabina Jaku
ba Izaaka, syna rabina Chaijma zmarłego w 1343 
r., odkryta w 1936 r. w odrzańskiej skarpie w 
okolicach mostu Cesarskiego (obecnie Grun
waldzki). Średniowieczne nagrobki kamienne z 
grobów żydowskich znaleziono także w Nysie, 
Brzegu i Świdnicy. W innych dzielnicach Polski 
— Wielkopolsce, Małopolsce i Mazowszu — 
kamienne macewy pojawiają się dopiero w XVI 
w. i przypuszczać można, że wcześniej Żydzi 
zamieszkujący te tereny ustawiali na swych gro
bach nagrobki drewniane (nie zachowane do 
dziś), jak czynili to jeszcze w XIX w. biedni Ży
dzi zamieszkujący dawne Kresy Wschodnie 
Rzeczypospolitej, szczególnie w okolicach, gdzie 
brakowało dostępnego surowca kamiennego. W 
zamożniejszych miastach Kresów, np. we Lwo
wie, nagrobki kamienne pojawiły się już pod ko
niec średniowiecza, o czym świadczą znaleziska 
macew na starym cmentarzu żydowskim w tym 
mieście odkryte w czasie prac porządkowych 
wiosną 1914 r. Podobny porządkowy i rewalory
zacyjny charakter miały prowadzone w latach 
pięćdziesiątych prace wykopaliskowe na naj
słynniejszym cmentarzu żydowskim położonym

Lot nad Łysicę

Widoczne na zdjęciu zabu
dowania dawnego opact
wa benedyktynów na Świętym 

Krzyżu (595 m) w Górach Świę
tokrzyskich, postawione zostały 
w środku obszaru otoczonego 
kamiennymi watami. Ich długość 
wynosi około 1500 m, wysokość 
dochodzi do 2 m, usypane zaś 
zostały z bloków kwarcowych w 
VIII w., co ujawniły badania ar
cheologiczne. Według tradycji za 
czasów pogańskich na górze Ły
sicy, zwanej też Łysą Górą (dzi
siejsza nazwa od XIV w.) znajdo
wał się ośrodek kultu trzech 
bóstw: Łady, Body i Leli. Na po
czątku XII w. Bolesław Krzywo
usty, aby przeciwdziałać trwają
cym nadal praktykom pogań
skim, ufundował tu opactwo be
nedyktyńskie. Przetrwało ono — 
rozbudowywane i przebudowy
wane — do 1818 r., kiedy nastą
piła kasata zakonu; później wła
dze carskie utworzyły w klasztor
nej zabudowie więzienie, które 
istniało do 1939 r. Dzisiaj znajdu
je się tu klasztor oblatów, Mu

zeum Przyrodniczo-Leśne Świę
tokrzyskiego Parku Narodowego 
i schronisko turystyczne.

Obecny kościół Św. Krzyża 
(dawniej Św. Trójcy) zbudowany 
został w latach 1781 —1789. Od 
strony klasztoru widoczne są 
nawarstwienia murów — ka
mienny, romański z XII w. i ceg
lany, gotycki z potowy XIV w. 
Z klasztoru stawianego także w 
połowie XIV w. zachowały się 
m.in. późnogotyckie krużganki 
wokół wirydarza. Obecna zabu
dowa pochodzi z XVII w., m.in. 
kopułowa kaplica Oleśnickich z 
wyposażeniem wczesnobaroko- 
wym i część zachodnia klasztoru 
z dwoma skrzydłami (siedziba 
muzeum).
„Lecz stare bóstwa domowe, 
leśne i polne nie pomarty (...) 
Grasują wciąż jeszcze czarowni
ce, cioty i widmy latają na szczyt 
Łysicy po tajemnicze zioła, rzu
cają urok i sprowadzają nie
szczęście." — pisał Stefan Że
romski o Puszczy Jodłowej. (m)

Od lewej strony: dzwonnica z XVIII w., 
późnobarokowa fasada kościoła, 

kopułowa kaplica Oleśnickich 
i zabudowania klasztoru
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1. Los średniowiecznych 
Żydów
w chrześcijańskiej Europie
— kaźń Żydów w Kolonii 
oskarżonych o szerzenie 
zarazy
(rycina z Liber Chronicarum 
Mundi
Norymberga 1493)
2. Wesele żydowskie
w miasteczku galicyjskim 
(rys. W. Grabowskiego 
z 1877 r.)
3. Okolice Łomży
— chłopska osełka 
wykonana z żydowskiej 
płyty nagrobnej

przy synagodze Remu w Krakowie, zdewasto
wanym poważnie przez hitlerowców i znacznie 
zaniedbanym jeszcze przed 1939 r. W wyniku 
tych prac wydobyto kilkaset kamiennych płyt 
nagrobnych, będących wspaniałymi dziełami re
nesansowej i barokowej płaskorzeźby; najstarsze 
z nich pochodzą z połowy XVI w. W ostat

nich latach w związku z porządkowaniem i 
rewaloryzacją wielu żydowskich cmenta
rzy na terenie naszego kraju tego rodzaju 
odkrycia — choć nie tak cenne, jak w Kra
kowie — są coraz częstsze.

Charakter przypadkowy miały także ar
cheologiczne badania żydowskich dzielnic 
polskich miast historycznych. Prace archeologi

czne prowadzone w związku z odbudową war
szawskiej starówki doprowadziły do odkrycia na 
zapleczu kamienic przy ulicach Piwnej i Piekar
skiej wyłożonej dranicami powierzchni z dru
giej połowy XIV w., identyfikowanej z pozosta
łościami występującej wówczas w źródłach ulicy 
Żydowskiej (platea Judeorum), biegnącej skoś-
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Spotkanie z książką

Architektura obronna
Ukazał się dawno oczekiwany słownik architektury 
obronnej (J. Bogdanowski, Z. Holcer. M. Kornecki 
Architektura obronna, seria Słownik terminologiczny 
architektury, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, War
szawa 1994). Jest to nowa wersja Małego słownika 
terminologicznego dawnej architektury obronnej w 
Polsce (m.in. z 1974 r.), opracowana przez tych sa
mych autorów. W porównaniu z poprzednimi wyda
niami poszczególne hasła zostały zweryfikowane i 
wzbogacone informacjami historycznymi, wiele z 
nich jest poprawionych, przybyły także nowe. Prawie 

każde hasło ilustrowane jest rysunkiem z objaśnie
niami, zaś w tabelarycznych zestawieniach np. przy 
haśle „fort" albo „strzelnica” — zawarte jest kom
pendium wiedzy na temat tych dzieł obronnych w 
ujęciu historycznym. Ta właśnie cecha — przejrzy
stość haseł i rysunków — pozwala na zainteresowa
nie słownikiem także czytelników bez podstawowej 
wiedzy o architekturze obronnej. Słownik jest do na
bycia m.in. w Wydawnictwach ODZ, Warszawa, ul. 
Mazowiecka 11,11 p., pok. 18, tel. 27-00-38.(as)

UWAGA: W tym numerze pokazujemy w krótkich no
tatkach dwie cytadele: warszawską (s. 41) i berlińską 
(s. 32).
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6. Nagrobek kabalisty 
Natana Nata Spiry 
z 1633 r.
na cmentarzu
Remu w Krakowie
(zdjęcia: 5,6
— Jerzy Langda)

nie względem dzisiejszych podziałów Starego 
Miasta od Wąskiego Dunaju do ul. Piekarskiej. 
W XIV w. Żydzi mieli na tym terenie swą dziel
nicę z synagogą i cmentarzem położonym na 
skraju Wąskiego Dunaju. Cmentarz został później 
przeniesiony — zgodnie z obowiązującym w na
szym kraju nakazem lokalizowania żydowskich 
cmentarzy poza obrębem miasta — na teren 
„przy drodze ku Czersku” (obecnie Krakowskie 
Przedmieście i Nowy Świat), gdzie dotrwał do 
połowy XVI w. Na początku XIII w. dzielnica 
żydowska była również w Płocku, o czym świad
czy wzmianka w dokumencie lokacyjnym tego 
miasta z 1237 r., informująca m.in. o studni ży
dowskiej (puteus Judeorum). Późniejsze, śred
niowieczne dokumenty płockie wymieniają już 
Vicus Judeorum (dzielnicę żydowską). Próbę lo
kalizacji tej dzielnicy podjęła w 1963 r. Zofia 
Kołos-Szafrańska, odnajdując we wschodniej 
części miasta lokacyjnego szczątki częstokołu z 

pierwszej połowy XIV w., które zinterpretowała 
jako ogrodzenie żydowskiej dzielnicy zgodnie z 
nakazem uchwalonym przez synod wrocławski z 
1267 r., nakładającym na Żydów obowiązek od
dzielania swych dzielnic od miasta chrześcijan. 
W jednym z domostw odkopanych w tym rejo
nie natrafiła na skupisko rogów kozich i bara
nich, jako świadectwo działalności jatki żydow
skiej w połowie XIV w., zaś znaleziony tu ostry 
wiór krzemienny uznała za ostrze noża służącego 
do rytualnego obrzezania, powołując się na się
gającą XVIII w. tradycję używania noży krze
miennych w tego rodzaju obrzędach. Ostatnio, 
w 1991 r. Tadeusz Poklewski przy okazji prowa
dzenia badań archeologiczno-architektoni- 
cznych średniowiecznych murów obronnych 
Kalisza natrafił w południowej części miasta na 
resztki dzielnicy żydowskiej; wyniki tych prac 
nie zostały jednak jeszcze opublikowane.

Zdzisław Skrok
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Kalwaria w Wilnie

Z obchodami Wielkie
go Tygodnia kojarzy 
się „kalwaria” — 

wzgórze pod Jerozolimą, 
miejsce ukrzyżowania Chrys
tusa. Od początku XI w. 
jest ona celem pielgrzymek 
przybywających do Ziemi 
Świętej. Trzysta lat później 
zaczęły powstawać w 
Europie liczne kalwarie ze 
stacjami Męki Pańskiej, 
które umożliwiały przeży
cie cierpień Zbawiciela bez 
konieczności długich i nie
bezpiecznych peregrynacji 
do Ziemi Świętej, zajętej w 
tym czasie przez Turków 
osmańskich.
W Rzeczypospolitej trady
cje pielgrzymowania do 
Ziemi Świętej sięgają wy
praw krzyżowych, a pier
wsza kalwaria powstała w 
1603 r., kiedy wojewoda 
krakowski Michał Zebrzy
dowski założył na Pogórzu 
Karpackim kalwarię, zwaną 
od jego nazwiska — Ze
brzydowską. Do 1670 r., w 
dobie kontrreformacji, zna
lazł wielu naśladowców — 
m.in. Andrzej Maksymilian 
Fredro założył Kalwarię 
Pacławską, biskup Jerzy 
Tyszkiewicz — kalwarię w 
województwie trockim, Ste
fan Wierzbowski — Górę 
Kalwarię pod Warszawą.
W 1664 r. biskup wileński 
Jerzy Białłozor ufundował 
kalwarię pod Wilnem jako 
wotum za uwolnienie mia
sta od wojsk moskiewskich. 
Zbudowane około 1669 r.: 
niewielki, drewniany koś
ciółek Znalezienia Krzyża 
Świętego, klasztor oraz sta
cje Męki Pańskiej — odda
ne zostały zakonnikom do
minikańskim. Od 1701 r. 
kościół pełnił funkcję para
fii dla pobliskich Werek. Po 
prawie stu latach budynki 
drewniane zastąpiono mu
rowanymi, zaprojektowa
nymi przez najwybitniej
szego architekta wileńskie

go rokoka — Jana Krzysz
tofa Glaubitza. Rozpoczęta 
w 1755 r‘. budowa zakoń
czona została po piętnastu 
latach, już po śmierci twór
cy. Dobrodziejami nowo 
wznoszonego kościoła, klasz

toru i kalwarii byli Michał 
Piotrowski i jego żona.

Zespół klasztorny, zwa
ny też Jerozolimką 
(Jeruzalemką), oddalony 

jest około 6 km od centrum 

Wilna, gdy jedziemy ul. 
Kalwaryjską od „Zielonego 
Mostu” w kierunku Werek. 
Rozciąga się malowniczo na 
wysokim wzgórzu w pobli
żu Wilii. Monumentalne, 
kamienne schody, prowa-
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Kamień Sobieskiego

W 1883 r. we Lwowie, na 
północno-wschodnim skra

ju Wysokiego Zamku, u stóp 
Kopca Unii Lubelskiej, odsłonię
to uroczyście wielki piaskowco
wy głaz z wykutym napisem: 
„R.P. 1675 dnia 24 sierpnia/na 
polach Lesienic widocznych z 
tego wzgórza/Jan III Sobieski 
/Król Polski, W. Ks. Litewski 
etc./z 6000 polskim rycer
stwem/ rozgromi! 40 000 hordę 
tatarską/idącą na Lwów. 
/Czcząc pamięć bohaterskiego 
obrońcy/Rada Miasta Lwowa w 
dwuchsetną rocznicę odsieczy 
Wiednia/12 września 1883.r. po
łożyła ten kamień". Upamiętnio
na w taki sposób bitwa pow
strzymała uderzenie na Rzecz
pospolitą wojsk tureckich pod 
wodzą Ibrahima Szyszmana. Or- (fot. Jarosław Komorowski)

da tatarska w rzeczywistości 
stanowiła straż przednią 
(10—20 tysięcy). Walka w wą
wozie pod Lesienicami trwała od 
południa do wieczora, a klęska 
Tatarów zmusiła Ibrahima do 
odwrotu.

Dziś kamień Sobieskiego znajdu
je się w dawnym miejscu, ale wi
dok na pole bitwy zasłaniają nie 
pielęgnowane p<j drugiej wojnie 
drzewa. Napis — zatarty przez 
ludzi tępiących polskie tradycje 
miasta, ale i przez wietrzenie 
miękkiego, nie konserwowanego 
piaskowca — jest już prawie nie
czytelny. Jedynie imię króla wid
nieje w miarę wyraźnie u szczytu 
głazu, niesłusznie omijanego 
przez zwiedzające Wysoki Za
mek polskie wycieczki. (jk)

13



SPOTKANIA NA WSCHODZĘ

dzące do wejścia do świąty
ni od strony rzeki, podkreś
lają dodatkowo lekkość i 
wysmukłość dwuwieżowej 
fasady, tak charakterysty
cznej dla twórczości Glau- 
bitza. Dominujący akcent 
wnętrza kościoła stanowią 
freski ze scenami Znalezie
nia Krzyża Świętego oraz 
Identyfikacji i Podniesienia 
Krzyża przez św. Helenę i 
Konstantyna Wielkiego, a 
także stiuki z przedstawie
niem narzędzi Męki Pań
skiej. Ruchome wyposaże
nie ufundowane zostało w 
drugiej połowie XVIII w. 
w stylu rokokowym. Składa 
się nań sześć ołtarzy z li
cznymi rzeźbami i obraza
mi, ambona, chrzcielnica i 
prospekt organowy. Niety
powe jest zestawienie w 
jedną całość ambony i 
umieszczonej pod nią 
chrzcielnicy z przedstawie
niem Chrztu Chrystusa. 
Od południa przylega do 
kościoła niewielki budynek 
klasztorny z mansardowym 
dachem.

Kościół kalwaryjski sta
nowił cel pielgrzy
mów z Wilna i jego okolic, 

przemierzających często 
pieszo całą trasę Kalwarii. 
Największe uroczystości re
ligijne, połączone z uzyska
niem odpustu, odbywały 
się w święta Trójcy Świętej 
i Zesłania Ducha Świętego. 
Pierwsza kapliczka z Chry
stusem niosącym Krzyż, 
zachowana już dzisiaj tylko 
na starych obrazach i foto
grafiach, znajdowała się na 
Snipiszkach, na wzgórzu 
przy kościele Św. Rafała, 
na brzegu Wilii obok „Zie
lonego Mostu”. Stacje (35) 
wybudowane na terenie 
pomiędzy Bałtupiem, Jero- 
zolimką i Trynopolem, po
święcone Męce Pańskiej i 
Tajemnicom Różańcowym, 
umieszczono w kaplicz
kach, głównie barokowych: 
19 murowanych i 7 drew
nianych. Pielgrzymi prze
chodzili pod arkadową 
bramą i przeprawiali się 
przez „most na Cedronie”.

Tak na pamiątkę rzeki jero
zolimskiej (do której opraw
cy strącili Jezusa, naigrawa- 
jąc się ze chrztu w Jorda
nie), nazwano odcinek 
rzeczki Bałtupie, przepły
wającej przez Kalwarię. 
Nowy „most przez Ced- 
ron” został wybudowany w 
1893 r.

Lwowska 
secesja

Po drugiej wojnie świa
towej zespół kalwaryj
ski był solą w oku dla władz 

radzieckich: w 1962 r. 
większość kapliczek została 
wysadzona w powietrze, 
ocalały tylko cztery położo
ne na terenie przykościel
nym. Nie zamknięto nato
miast samej świątyni i w 
każdą niedzielę odprawiana 
jest Droga Krzyżowa oraz 
kilka mszy, na przemian w 
językach polskim i litew
skim.

Na zboczu wzgórza koś
cielnego i u jego podnóża 
rozciąga się malowniczo po
łożony cmentarz parafial
ny. Na nagrobkach prze
ważają polskie nazwiska. 
Najpiękniejszy pomnik — z 
rzeźbą aniołka piszącego na 
zwoju — wystawiono sześ
cioletniemu Georgesowi 
Ledoux, zmarłemu w 1892 
r. Tutaj też znajduje się 
zbiorowa mogiła 46 żołnie
rzy Armii Krajowej poleg
łych 13 lipca 1944 r. w bit
wie pod Krawczunami i 
Nowosiółkami.

Jeszcze przed odzyskaniem 
przez Litwę niepodległości, 
w 1990 r. powołano do ży
cia Komitet Odbudowy 
Kalwarii Wileńskiej. Po 
blisko pięciu latach jego 
działalności widoczne są 
efekty: w pobliżu kościoła 
wymurowane zostały pier
wsze kapliczki, które czeka
ją na wyposażenie i pielg
rzymów odwiedzających tę 
Kalwarię od prawie trzystu 
lat.

Jolanta Kucharska

Ze względów zrozumia
łych najbardziej jest 
spokrewniona z secesją 
wiedeńską. Ale że we Lwowie 

wszystko przebiegało trochę 
inaczej, nabierało żywych

rodową, stąd też właśnie tu 
możemy obserwować dzieła 
architektury (i nie tylko) z wy
raźnymi elementami przeję
tymi z ludowej sztuki ukraiń
skiej (huculskiej), np. gmach

barw, ulegało urozmaiceniu i 
wzbogaceniu — odbiło się to 
też na rozwoju tego kierunku 
sztuki. Możemy tu zatem na
potkać także piękne i charakte
rystyczne przykłady przycięż- 
kiej nieco secesji berlińskiej 
(kamienica Zipperów) oraz 
statecznie okazałej secesji pra
skiej (budynek tzw. Czeskiego 
Banku). Lwów mieścił w sobie 
zawsze społeczność międzyna-

Zakładu Ubezpieczeń „Dni- 
ster” czy bursa przy ul. Potoc
kiego.
Secesja polska — to po prostu 
Młoda Polska: wszak „Jama 
Michalikowa” była początko
wo „Cukiernią Lwowską”, 
którą założył pod Wawelem 
przybyły ze Lwowa mistrz 
Michalik. A Młoda Polska 
(Jugendstil) kładła duży nacisk 
na elementy ludowości, czasem
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1. Budynek
tzw. Banku Czeskiego 
przy narożniku ulic 
Legionów i Jagiellońskiej
2. Kamienica Segalów 
przy narożniku ulic 
Akademickiej
i Chorężczyzny

3—6. Fragmenty fasad 
kamienic:
przy ul. Sapiehy (3), 
Stromengerów 
przy ul. Smolki (4), 
przy ul. Głębokiej (5) 
i przy ul.
Chmielowskiego (6)

wręcz „chłopomaństwa”, stąd 
motywy zakopiańskie (np. 
dom akademicki „Łoziniec”) i 
ornamentyka ludowych masek 
na kamienicach z ulic Pełczyń
skiej i Tureckiej, a także grott- 
gerowskie kucie kos na fasa
dzie kamienicy przy ul. Kuba
siewicza czy krakowskie kon
sole z ul. 29 Listopada. Oczy
wiście wszystko to poza „nor
malną” finezyjną i rozkosznie 

kapryśną linią ornamentu, 
oryginalnymi cytatami flory i 
fauny — niezwykłymi przez 
swą swojskość.

Wreszcie miał secesyjny
Lwów coś, czego nie 

dało się zauważyć w innych 
miastach Polski i Europy — 
przynajmniej w tej formie. 
Oto górne partie czynszowych 
kamienic zdobione były 

swoistymi fryzami cerami
cznymi, złożonymi z zie
lonkawych płytek, spojo
nych pozłocistymi guzami. 
Czasem przeradzały się one w 
wielobarwne mozaiki (np. 
przy ul. Asnyka). A jeden z 
domów (ul. Rejtana) błyszczy 
całą fasadą, wyłożoną wzorzy
stą ceramiką. Znane są wpraw
dzie przykłady podobnego 
stosowania wykładziny cera

micznej w krajach bałkańskich 
(np. na Węgrzech, także w 
Rumunii), ale tam ma ona 
głównie stylizowany charakter 
ludowy. Popularne są też mo
zaiki secesyjne w miastach 
czeskich, szczególnie w Pra
dze. Hojnie stosuje wymyślną 
ceramikę w swoich domach 
również Gaudi, ale ceramika 
lwowska jest jedyna w swoim 
rodzaju.
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7

7. 8. 9. Detale bram: 
kamienicy Zipperów 
przy ul. Jagiellońskiej (7), 
przy ul. Nabielaka (8) 
i zdobienie 
wykute w żelazie 
przy ul. Lenartowicza (9)
10. Fragment 
portalu kamienicy 
przy ul. Technicznej
11. Fragment 
kamienicy Rohatyna 
przy ul. 3 Maja 
(zdjęcia:
Zdzisław J. 
Zieliński)

No i druga charakterystyczna 
cecha lwowskiej secesji: piękne 
i bogate bramy wejściowe, 
wykute misternie w żelazie. 
Była na Zniesieniu fabryczka, 
która specjalizowała się w wy
robie takich właśnie mocar
nych cacek. Pojawiały się one 
także w kamienicach eklekty
cznych. Teraz są często zapu
szczone, odkształcone, bez 
klamek i zamków, z powybija

nymi szybami, zastąpionymi 
blachą i dyktą.
A są we Lwowie całe ulice za
budowane całkowicie lub w 
dużej części przez kamienice 
secesyjne, np. wspomniana już 
ul. Asnyka, Klementyny Tań
skiej, Św. Zofii, Domagali- 
czów, Potockiego, Głęboka, 
Turecka. Kamienice te oraz te 
ulice rzucają ciekawe światło 
na rozwój urbanistyczny mia

sta, w tym i jego komunikacji. 
W ten sposób powstała cała 
dzielnica Lwowa — Nowy 
Świat.
Secesja lwowska — to oczy
wiście nie tylko architektura, 
choć w tej dziedzinie kierunek 
ten określił się wyjątkowo wy
raziście i trwale. To także wspo
magająca architekturę sztu
ka dekoracyjna (np. H. Kul
czycka, I. Lewiński, J.H. 

Rożen), grafika (np. W. Wit- 
wicki, S. Dębicki, K. Sichul
ski), piękna książka (np. K. 
Mokłowski i T. Terlecki), ma
larstwo (np. F. Wygrzywalski, 
K. Sichulski, W. Jarocki), 
rzeźba (np. L. Drexlerowna, 
T. Błotnicki, A. Popiel).

Zdzisław J. Zieliński
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Kalwaria w Wielu

Nie szukajmy w
Piśmie Świętym 

wzmianki o wsi Wiele, co w 
żartobliwym wierszu „Coś 
o Wielu u Łekosza je Ewange
listę!” sugeruje urodzony 
tamże Hieronim Derdow- 
ski (1852—1902), poeta pi

ne źródła z XIV w. mówią 
o krzyżackiej metryce na
dającej wsi Wiele w 1308 r. 
prawo niemieckie, ale już 
od 1382 r. wieś miała prawo 
polskie, a społeczność Wie- 
la pozostała wierna pol
skości, walcząc o nią przez 

rodzin z Wiela i okolic 
była budowa w latach 
1915—1924 Wielewskiej 
Kalwarii. Motywem rozpo
częcia budowy, wielokrot
nie podkreślanym przez jej 
inicjatora ks. Józefa Szy- 
dzika, było uczczenie pa- 

niemieckiego projektanta 
spotykał się w późniejszych 
latach z krytyką, ale być 
może była to wówczas je
dyna pewna droga do uzy
skania zgody władz pru
skich na rozpoczęcie bu
dowy przez polskie społe-

szący w kaszubskim dialek
cie. Wiele — to jedna z 
większych kaszubskich wsi, 
położona w pobliżu trasy 
235, między Chojnicami a 
Kościerzyną. Z dużym 
neobarokowym kościołem, 
licznymi sklepami, pocztą 
(działa od 1870 r.), piekar
nią i bilardem ma; charakter 
miasteczka. Pierwsze pisa- 

wszystkie lata pruskiej nie
woli. Przejawiało się to 
m.in. udziałem wielan w li
cznych organizacjach, które 
na terenie Pomorza przeciw
stawiały się germanizacji.

Jednym z większych 
przedsięwzięć zrealizo
wanych siłami miejscowego 

polskiego kleru oraz polskich

mięci polskich żołnierzy 
poległych w pierwszej woj
nie światowej oraz myśl o 
złożeniu Bogu ofiary na 
rzecz odrodzenia Rzeczy
pospolitej. 16 lipca 1915 r. 
wielewski proboszcz podpi
sał umowę na projekt i nad
zór nad realizacją z mona
chijskim architektem Theo
dorem Mayrem. Wybór

1. Kaplica 
nad Cedronem 
z rzeźbą
Otto Koppa 
z 1916 r.
2. Dom Kajfasza 
z 1916 r.
3. Kaplica
Grobu Pana Jezusa 
z 1922 r.
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4. Chrystus 
przybijany 
do krzyża 
— rzeźba 

w sztucznym 
kamieniu 

wykonana 
w 1925 r. 

przez 
Ignacego 

Zelka 
z Torunia 
5. Kościół 

Ukrzyżowania 
z 1916 r.

czeństwo. Nie był to chyba 
zły wybór, skoro zespół 24 
stacji ulokowanych na Bia
łej Górze nad brzegiem 
Wielewskiego Jeziora do 
dziś intryguje swoją kon
sekwentnie utrzymaną sty
listyką oraz bezbłędnym 
wpisaniem w ciekawie 
ukształtowany, zaskakująco 
górzysty na tym obszarze 
teren. Wędrówka Drogą 
Męki Pańskiej zaczyna się 
przy Kaplicy Ogrójca usy
tuowanej we wsi na koś
cielnym cmentarzu. Jest to 
jedna ze znajdujących się w 
tym zespole prostych, nie
wielkich kaplic na planie 
prostokąta, zróżnicowanych 
jednak detalami, formą da
chu, wprowadzeniem bądź 

6. Fragment 
ołtarza 

z Kościoła 
Ukrzyżowania 

z rzeźbami 
monachijczyka 

Ichingera 
z 1916 r. 
7. Witraż 

z Kościoła 
Ukrzyżowania 

projektu 
Theodora 

Baierla 
z Monachium 

z 1916 r.
8. Kaplica 
Trzeciego 

Upadku 
Pana Jezusa 

z 1924 r. 
(zdjęcia: 

Magdalena 
Plaże wska)

niewielkich absyd, bądź 
ganków z różnie ukształto
wanymi szczytami. Autor 
wyraźnie nawiązuje formą 
architektoniczną budowli 
do baroku, unikając jed
nak dosłowności, a przy 
tym z dużą swobodą wpro
wadza charakterystyczne 
dla tamtych lat nowości sty
listyczne świadczące o ins
piracji europejskim mo
dernizmem. Widać to 
szczególnie w bardziej zło
żonych obiektach omawia
nego zespołu. Szczególnie 
oryginalna jest pochodząca 
z 1923 r. Kaplica Biczowa
nia. Jej konstrukcję stanowi 
wsparty na trzech filarach

trójspadowy dach z okapem 
mocno wysuniętym poza 
rzut wytyczony przez fila
ry. Stanowi on osłonę dla 
figury biczowanego Chry
stusa. Jest to dzieło Woj
ciecha Durka, krakowskie
go artysty rzeźbiarza działa
jącego w tym czasie w To
runiu (źródło, z którego ko
rzystam, zwraca uwagę na 
fakt mylnego podania au
torstwa rzeźby w Katalogu 
Zabytków Sztuki w Polsce, 
przypisującym jej wykona
nie monachijczykowi Józe
fowi Franciszkowi Hube- 
rowi). Tuż za Kaplicą Bi
czowania usytuowany jest 
Dom Piłata — duży obiekt 
z asymetrycznym arkado
wym dziedzińcem, fronto
wym tarasem i umieszczo
nymi na nim postaciami 
Chrystusa i Piłata, wyko
nanymi również przez 
Wojciecha Durka.

Największą budowlą 
zespołu, stojącą na 

szczycie Białej Góry, jest 
Kościół Ukrzyżowania (z 
1916 r.). Jego półkolista 
partia centralna, zwieńczo
na wysoką wieżyczką, oto
czona jest od strony fron
towej dwoma półkolistymi 
krużgankami tworzącymi 
spory podwórzec. Na fasa
dzie, nad wejściem znajdu
je się ambona ozdobiona 
symbolem św. Ducha. 
Wewnątrz, na ołtarzu znaj
duje się drewniana, poli
chromowana Grupa Uk
rzyżowania, dzieło mona
chijczyka Ichingera. Szcze
gólnie ciekawe tematycznie 
są tu witraże zaprojektowa
ne przez Theodora Baierla 
z Monachium i tamże wy
konane, nie tylko nawiązu
jące do polskich tradycji, 
lecz zawierające również 
podobizny fundatorów. W 
lewym witrażu dominuje 
wizerunek Matki Boskiej 
Częstochowskiej, są rów
nież herby miejscowych 
polskich rodzin oraz data 
„1914”, jako symbol upa
miętniający ofiary wojny.
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Warto jeszcze wspo
mnieć o Kaplicy nad 

Cedronem (1916 r.), skons
truowanej w formie mostu 

przerzuconego nad wąskim 
kanałem łączącym Jezioro 
Wielewskie z Jeziorem 
Ciepłym. Jej środkowa 

partia jest przykryta fanta
zyjnym wielospadowym 
dachem, rozpostartym po
nad lukami przejścia. Mo
stu strzegą rzeźbione sym
bole Czterech Ewangeli
stów, których autorem jest 
Otto Kopp z Monachium. 
Pośród autorów rzeźb, ma
lowideł i witraży pojawiają 
się nazwiska licznych arty
stów monachijskich. Nie 
brak jednak polskich, anga
żowanych głównie w okre
sie po odzyskaniu niepod
ległości. Są to rzeźbiarze: 
Ignacy Zelek i wspomniany 
już Wojciech Durek — au
torzy licznych wolno stoją
cych rzeźb przy Kalwaryj- 
skiej Drodze i niektórych 
rzeźb we wnętrzach kaplic 
— oraz pochodzący z Pelp
lina artysta malarz Leon 
Drapiewski.

Zachęcam do odwiedzenia 
Kalwarii w Wielu, ukrytej 

za ścianą lasu i tak mało 
spopularyzowanej w piś
miennictwie poświęconym 
turystyce. Dziś można tam 
dojechać samochodem, ko
leją dochodzącą do pobli
skiego Karsina lub komu
nikacją autobusową. Na 
tym terenie nie powinno 
być trudno o nocleg. W 
Wielu jest pole namiotowe 
oraz nowy zajazd, a okolice 
jezior, zarówno Wielew- 
skiego, jak i pobliskiego 
Wdzydze, obfitują w oś
rodki wypoczynkowe, nie 
zawsze dziś wypełnione po 
brzegi i mogące służyć noc
legiem. Radzę odwiedzić 
przy okazji Muzeum Ka
szubskie w Wielu oraz zro
bić wypad do Wdzydz Ki
szewskich (30 km na pół
noc), aby zobaczyć piękny i 
rozległy kaszubski skansen.

Magdalena Płażewska

Lubelscy muratorzy w Leżajsku

Gdy będziemy na koncercie 
wykonywanym przez świa
towej klasy artystów na leżaj

skich organach (o ich zagrożeniu 
piszemy na s. 43), zwróćmy tez 
uwagę na świątynię, w której ten 
znakomity instrument się znajdu
je.
Kościół, będący częścią zespołu 
klasztornego bernardynów (spro
wadzeni w 1608 r.), zbudowany 
został w latach 1618—1628 
przez Włocha Antonia Pellaci- 
niego; fundatorem był marszałek 
Łukasz Opaliński. Budowniczy 
kościoła należał do grupy mura
torów lubelskich, którzy w XVII w. 
rozwinęli w centralnych rejonach 
Rzeczypospolitej dynamiczną 
działalność budowlaną. Leżajski 
kościół, zdaniem Adama Miło- 
będzkiego, należy do najokazal
szych dziel sakralnych murato
rów lubelskich w drugiej ćwierci 
XVII w. W jego architekturze wi
doczne są związki z kolegiatą 
zamojską oraz z kościołem ber
nardynów w Lublinie, który zapo
czątkował rozkwit architektury 
środowiska lubelskiego w XVII w. 
Specyficzne dla nurtu lubelskie
go formy wykazuje w leżajskim 
kościele m.in. typ fasady z na-

1. Widok 
od południa 

na kościół 
bernardynów 

i fragment 
obwarowań 

klasztornych 
2. Kruchta 

kościoła 
dobudowana 

w XVIII w. 
od strony 

południowej

rożnymi, przyszczytowymi wie
życzkami, prezbiterium, gzyms 
konsolowy, szczyty i dekoracja 
sklepienna wnętrz.
Kościół jest trójnawową bazyliką; 
w XVIII w. od zachodu i południa 
dostawiono kruchty. Elewacja 
zachodnia — frontowa w części 
środkowej jest dwukondygna
cyjna, ujęta niskimi, czworobocz
nymi wieżyczkami, a wieńczy ją 
również dwukondygnacyjny, us
kokowy, podzielony pilastrami 
szczyt. Nawa główna, prezbite
rium i wschodnie przęsła naw 
bocznych mają sklepienia koleb
kowe, natomiast pozostałe przęs
ła tych naw — żaglaste.

Wystrój i wyposażenie kościoła 
obfituje w liczne zabytki, wśród 
których szczególnie cenne są 
dzieła snycerki i stolarstwa z 
XVII w., częściowo wykonane 
przez warsztat zakonny (stalle, 
prospekt organowy, ambona). 
Godny również uwagi jest słyną
cy cudami obraz Matki Boskiej 
Leżajskiej z końca XVI w., wypeł
niający główne pole ołtarza kap
licy Matki Boskiej w zachodniej 
części prezbiterium. . ..(az)
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Tradycje „najdłuższej wojny”

Marcinkowo Górne
— niewielka wieś 
przy lokalnej dro

dze Gąsawa — Rogowo. Od 
XI w. panował tu ród Nałę
czów, z którego wywodził się 
Dobrogost, biskup żniński w 
latach 1394—1402 — oraz te
go samego imienia wójt Żnina. 
W XIV w. dziedzicami Mar
cinkowa byli także bracia obu 
tych Nałęczów: Sędziwój, Mi
kołaj i Wincenty. Po śmierci 
dwóch pierwszych żniński 
wójt Dobrogost w 1396 r. po
dzielił Marcinkowo na dwie 
części: dla siebie i brata Win- 

XVIII w. jako skromna, pro
wincjonalna siedziba, został 
rozbudowany przez dodanie 
przybudówki, oficyn i wielu 
elementów zdobniczych. Jed
nocześnie zmianie uległa za
budowa wsi.

Wiek XIX w Wielko- 
połsce pod zaborem 
pruskim — to okres „najdłuż

szej wojny nowoczesnej Euro
py”, jak brzmi tytuł serialu te
lewizyjnego. Wśród polskich 
właścicieli ziemskich walka ta 
wyrażała się w pracy organicz
nej, jako alternatywy nie- 

cinkowie Górnym. Przede 
wszystkim pojawił się wtedy 
okazały dwór i nowa zabudo
wa gospodarcza, zaś dla dwor
skiej służby na przełomie 
XIX i XX w. powstały wzdłuż 
głównej drogi wiejskiej solid
ne, murowane budynki w sty
lu dworkowym. Dzięki bu
dowie mleczarni, gorzelni i 
produkcji ziemniaków Mar
cinkowo Górne — gdzie w 
polskich rękach znajdowało się 
około 500 ha ziemi — było 
jedną z bogatszych wsi w tym 
rejonie. Tego dorobku nie zni
szczyły niemieckie organizacje 

(np. Hakata od 1894 r.) prze
znaczone do ograniczania pol
skiej aktywności, przede 
wszystkim gospodarczej, i 
ogólna polityka antypolska w 
zaborze pruskim.
Otoczony parkiem (o po
wierzchni około 5 ha) dwór 
zamieszkuje obecnie kilka ro
dzin i oprócz pewnych zmian 
we wnętrzu na ogół jest dobrze 
utrzymywany, podobnie jak 
jego oficyny. Najstarsza, baro
kowa część środkowa dworu 
pochodzi z XVIII w. Wznie
siona z cegły na planie prosto
kąta ma dwutraktowy układ

centego; zapewne od tego cza
su istnieje Marcinkowo Górne 
i Dolne.
Rozwój Marcinkowa Górnego 
rozpoczął się w XIX w., kiedy 
właścicielami byli Karscy, 
następnie Gozimirscy. Muro
wany dwór, postawiony w

podległościowych dążeń przez 
zbrojne powstania. Świadoma, 
codzienna i żmudna praca nad 
rozwojem gospodarczym oraz 
utrzymaniem polskiej włas
ności ziemi — były głównymi 
celami tej drogi. Ślady tego 
procesu widoczne są w Mar-

1. Dwór od frontu, 
z prawej strony oficyna z portykiem

2. Wolno stojąca oficyna 
z toskańską kolumnadą, dawna stajnia

3. Jeden z kilku dworków
— mieszkań oficjalistów

4. Być może dawna stajnia oficjalistów
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5. Budynek 
mleczarni, 

na wysokości 
piętra widoczny 

łeb krowy 
6. Próba 
rozbicia 

lokalnej tradycji 
— blok dla 

pracowników 
PGR, 

w głębi dworki 
oficjalistów

wnętrz z zachowanymi deta
lami, np. balustrada schodów 
zdobiona rozetami z XVIII w. 
czy stiukowe rozety na sufi
tach z połowy XIX w. Przy
budówka przy tylnej elewacji 
dworu zwieńczona została ta
rasem z balustradą zdobioną 
dwoma obeliskami, a we fryzie 
szczytu północnego zachował 
się piękny napis: NAS I PO
TOMSTWU, nawiązujący 
właśnie do pracy organicznej. 
Interesujące są trzy klasycy- 
styczne oficyny, z których 
jedna została w połowie 
XIX w. dobudowana do dwo
ru od strony południowej. 
Wykonano dla niej portyk z 
czterema kolumnami toskań
skimi, zaś zwieńczona jest at- 
tyką ze ślepą balustradą tral- 
kową. Podobne zwieńczenia 
znajdują się na pozostałych 
oficynach, z których dawna 
stajnia ozdobiona jest toskań
ską kolumnadą. Balustrada 
tralkowa pojawia się także w 
zwieńczeniu jednego z domów 
we wsi; przypuszczalnie była 
to stajnia na konie oficjalistów, 
później przerobiona na miesz

kania. Cała murowana zabu
dowa Marcinkowa Górnego 
powstała zapewne według pro
jektu tego samego architekta. 
Dziś szpeci ją przede wszyst
kim widoczny z daleka miesz
kalny blok pracowników PGR 
z lat siedemdziesiątych, gdy 
budowaliśmy „drugą Polskę”. 
„Pegeerowski styl życia” wy
warł wpływ na wygląd wsi i 
otoczenia dworu — pełno tu 
prowizorycznych dobudówek, 
garaży, magazynów. Mimo te
go zespół nie został zniszczo
ny, co tak często oglądamy w 
innych rejonach kraju. Widocz
na jest przede wszystkim dba
łość o tradycję i chęć utrzyma
nia jej materialnych pozosta
łości; jakby owa „najdłuższa 
wojna” rozpoczęła się po raz 
drugi w 1945 r. i trwała przez 
następne półwiecze. Wynika 
to z głęboko zakorzenionego u 
mieszkańców szacunku dla 
osiągnięć minionych pokoleń, 
dla ich gospodarności, tak do
skonale widocznych w wielu 
innych wsiach i miasteczkach 
Wielkopolski.

Antoni Strzembosz

Biały pomnik

Jak wszyscy wiemy z naszej 
historii, po podziale dzielni

cowym kraju, dokonanym testa
mentem Bolesława Krzywouste
go w 1138 r, rozpoczęły się walki 
między książętami o tron kra
kowski, czyli krakowsko-sando- 
mierską dzielnicę senioralną. W 
wyniku elekcji zwołanej przez 
możnowładców w 1202 r. tron 
ten objął Leszek Biały 
(1186—1227), syn poprzedniego 
seniora Kazimierza Sprawiedli
wego; warto przypomnieć, że to 
właśnie Leszek Biały na począt
ku XIII w. nadał Krakowowi pier
wszy przywilej lokacyjny.
W listopadzie 1227 r. wielkopol
ski książę Władysław Laskonogi 
zwołał zjazd wszystkich książąt 
do Gąsawy. Chodziło o podjęcie 
wspólnej wyprawy przeciw Wła
dysławowi Odonicowi władają
cemu północną Wielkopolską, a 
także o stopniowe jednoczenie 
państwa. O sprawie tej szpiedzy 
donieśli Odonicowi, który razem 
z gdańskim Świętopełkiem na
jechał Gąsawę. W tym momencie

Leszek znajdował się w łaźni, 
wybiegł z niej i nie ubrany sko
czył na konia. Wojowie Święto
pełka dogonili go po kilku kilome
trach na polu pod wsią Marcin
kowe i tu zamordowali.
Tragedia ta stała się tematem 
opery {Leszek Biały Józefa Els
nera), wierszy (np. sonet Stanis
ława Helsztyńskiego) i obrazów 
(m.in. Jana Matejki). W 1927 r., w 
700-lecie tego wydarzenia, w 
pobliżu dworu w Marcinkowie 
Górnym, z fundacji ówczesnego 
właściciela Kazimierza Gozimir- 
skiego, postawiony został po
mnik. Twórcą był krakowski 
rzeźbiarz Jakub Juszczyk. Mo
nument przedstawia nagiego 
księcia na koniu ze strzałą wbitą 
w plecy. Mimo tego, że pomnik 
został odlany w rzadko do tego 
celu służącym betonie, zni
szczono go w czasie okupacji nie
mieckiej. Dopiero w 1973 r. byd
goski artysta Rudolf Rogatty wyko
nał wierną kopię poprzedniego 
dzieła i została ona postawiona 
na poprzednim miejscu. (s)
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Akcja dwory

Mało znany
teczny dokonany został 3 
czerwca 1820 r. Wynika z nie
go, że Helena Suska stała się 
również właścicielką części ma
jątku należnej jeszcze jednemu 
bratu Antoniemu Żółtow
skiemu, którego spłaciła w 
1818 r. Stanisław Żółtowski 

Żółtowskiego. W tym samym 
roku 1833 Machnatka w dro
dze dość skomplikowanych 
działów przeszła w ręce rodzi
ny Suskich. Helena z Żółtow
skich Suska miała, poza 
wspomnianym przed chwilą 
Wiktorem, sześcioro dzieci. 23

Dobra Machnatka, 
według dawnej wersji 
Machnatki, leżą w 

jednej z najbardziej urodzaj
nych części Mazowsza, pod 
Grójcem, w pobliżu Rębowoli 
i Trzylatkowa. Gdy dziś wy
bieramy się do odwiedzenia 
miejscowego dworu, mijamy 
po drodze ogromne sady owo
cowe, dobrze utrzymane, 
ogrodzone i — co widać jesie- 
nią — wspaniale owocujące.

Najstarszy dokument dotyczą
cy Machnatki, na jaki udało się 
nam natrafić, pochodzi z 1741 
r. Jest w nim mowa o skompli
kowanym procesie dotyczą
cym majątku, który toczyli 
między sobą niejaki Aleksan
der Dunin Szpot i rodzina 
Modzelewskich oraz Żółtow
skich. Prawdopodobnie w tym 
czasie — co ze wspomnianego 
dokumentu jasno nie wynika 
— Machnatka stała się ostate
cznie własnością Żółtowskich.

Pierwszym właścicielem z tej 
rodziny był Walenty Michał 
Żółtowski, opat benedykty
nów płockich. W 1741 r., w 
związku z toczącym się postę
powaniem o ustalenie praw 
własności dóbr, sporządzony 
został obszerny inwentarz, 
dzięki któremu z grubsza 
wiemy, jak wyglądał dawny 
dwór w Machnatce, pocho
dzący być może z końca XVII 
w. Jak się zdaje, była to bu
dowla murowana. Jej opis daje 
nam pewne pojęcie o kształcie 
i wewnętrznym rozplanowa
niu pomieszczeń, czytamy w 
nim bowiem, co następuje: 
„Dwór do którego wchodząc 
drzwi na Zawiasach Żelaznych 
y hakach, w Sieni Kumin na 
Stolcu, z Sieni wchodząc do Iz
by (...) w którey Izbie podłoga, 
kominek murowany, piec z zie
lonych Kafli, okien trzy w ołow 
oprawnych, (...) szyb stłuczo
nych Jedenaście, Stółieden, ko
ło niego ław dwie, stołkow dwa; 
z ley Izby do Izdebki wchodząc 
(...) w tey Izdebce Kumin mu
rowany, piec biały, z prostych 
Kafli, okien dwa (...) z tego 
Alkierza wychodząc do Sieni 
('...) przez tę sionkę przeszedł
szy ex opposito komora (...) z 
drugą stronę Kuchni także Ko
mora druga (...). Z Dworu wy

chodząc, na lewy ręce Browarek 
nowo postawiony (...) ten bro
warek y dwór snopkami poszy
ty; przy tym browarku wrota z

zmarł 23 sierpnia 1827 r., a na
leżną mu część dóbr Mach
natka odziedziczyły jego córki 
— „Brygida z Żółtowskich Jó-

marca 1833 r. całe rodzeństwo, 
wraz z Wiktorem, sprzedało 
Machnatkę Janowi Kazimie
rzowi Suskiemu za sumę 125

tarcic, przy nichfortka, także z 
tarcic ex opposito tego browarku 
Szpichlerz z tartego drzewa 
(...) za tym Szpichlerzem 
Staynia w słupy z drzewa tar
tego (...) Za tą Staynią chlewy 
dwa (...) stodoły dwie pod ied- 
nem przykryciem (■■■)”■ 
Szczegółowy inwentarz, z któ
rego pominęliśmy skrupulatne 
wyliczenie klamek, skobli, 
zamków i „antab”, wymienia 
dalej poddanych, którzy pra
cowali dla dworu, ich listę ot
wiera „Matyasz Krzywołepek 
z Zoną, ma Syna iednego małe
go, założny, robi dni trzy Ko
bieta ”.

W 1763 r. dobra Mach
natka odkupuje od W. 

M. Żółtowskiego jego brata
nek Aleksander Żółtowski, 
starosta troszyński. Jak przy
puszczamy, nie dokonał on 
istotnych zmian w kształcie 
miejscowego dworu, który po 
jego śmierci w 1788 r. przy- 
padł w spadku ab intestato — 
czyli bez testamentu — jego 
dzieciom Stanisławowi i Mi
chałowi Żółtowskim i ich sio
strze Helenie Suskiej, już wó
wczas wdowie. Podziały ro
dzinne ciągnęły się wiele lat, 
bowiem ostateczny wpis hipo

zefa Szczepańskiego małżonka, 
Julianna z Żółtowskich Walen
tego Konrada Osuchowskiego 
małżonka” — jak czytamy z 
wpisu do księgi hipotecznej z 
1829 r.

W 1833 r. Julianna z Żółtow
skich Osuchowska „część swą 
iaka dla niey z tych dóbr wy- 
padnie sprzedała Wiktorowi 
Suskiemu za sumę Zł. Pol. 20 
tysięcy” — przypomnijmy tyl
ko, że Wiktor był synem He
leny Suskiej, córki Aleksandra 

tys. złotych polskich. W kilka 
miesięcy później, 8 czerwca, 
stał się on właścicielem całości 
dóbr, gdy odkupił ostatnią 
część od Brygidy z Żółtow
skich Szczepańskiej, która do
tąd „przy swych dawnych pra
wach pozostawała ”.

Jan Kazimierz Suski gos
podarował w Machnatce 

niemal 30 lat. Gdy zmarł 5 
marca 1861 r., dobra przeszły 
na własność jego córki Ludwi
ki Salomei, żony Aleksandra

22



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Ginetta. Skomplikowaną dro
gę działów rodzinnego mająt
ku z tego czasu znamy dzięki 
listowi p. Tadeusza Olszew
skiego, syna Ewy z Pszczół- 
kowskich Olszewskiej, dziś 
mającej 94 lata i mieszkającej 
wraz z synem w Kanadzie. Jej 
relację przesłał nam z Kanady 
p. Tadeusz Olszewski. Czyta
my w niej: „Maleszewska wy
szła za Suskiego, a po rozejściu 
się, wyszła za Pszczółkowskie- 
go. Z Suskim miała Ludwikę 
(powszechnie nazywaną w ro

dzinie «Ciocia Baba»), a z 
Pszczółkowskim miała Fran
ciszka. Ciocia Baba wyszła za 
Ginelta i jako wiano dostała 
Machnatkę. Po śmierci Ginetta 
Ciocia Baba poprosiła Fran
ciszka Pszczółkowskiego (przy
rodniego brata) o pomoc w pro
wadzeniu majątku. Franciszek 
wysłał syna swego Władysława, 
a Ciocia Baba obiecała, że 
sprzeda Władysławowi Mach
natkę za umówioną sumę, którą 
Władysław będzie spłacał Cioci 
Babie i jej rodzinie. Władysław 

już przed swoim ślubem spłacił 
majątek i został właścicielem 
Machnatki, a Ciocia Baba mia
ła zapewnione dożywocie i 
umarła około 1903 roku”.

Formalnie Władysław Pszczół- 
kowski kupił Machnatkę od 
Ludwiki Ginett 7/19 maja 
1891 r. za sumę 45 tys. rubli. 
Władysław wziął za żonę Ewę 
Kubicką, wnuczkę architekta 
Jakuba Kubickiego i miał z nią 
pięcioro dzieci — Tadeusza, 
Zygmunta, Ewę z Pszczółkow- 
skich Olszewską, Zofię z 
Pszczółkowskich Korkozowi- 
czową i Zbigniewą, który zgi
nął w Powstaniu Śląskim jako 
ochotnik ze szkoły kadeckiej we 
Lwowie. Oni to wraz z matką 
odziedziczyli po śmierci Wła
dysława Pszczółkowskiego w 
1916 r. majątek podzielony na 
80 równych części. Czworo 
dzieci dostało po 19/80 części, 
a wdowa 4/80. Machnatka sta
ła się własnością Tadeusza, a 
pozostali otrzymali Ginetów- 
kę, Smolarnię oraz Nowinę i 
Las.

Dwór w Machnatce w 
swym obecnym kształ
cie zawiera zapewne fragmenty 

wcześniejszej budowli, tej, o 
której wspomina cytowany na 
początku inwentarz. Jak pisał 
w liście do nas pan Tadeusz 
Olszewski: „Przed pierwszą 
wojną światową dwór składał 
się z głównego trzonu, oraz z 
dwóch drewnianych przybudó
wek. W 1915 r. Rosjanie wyco
fując się przed Niemcami, grana
tami rozbili przybudówki, ale 
choć zniszczyli, to nie zdołali 
rozbić trzonu. W 1918 r. (dwa 
lata po śmierci męża) Ewa 
Pszczółkowska zrobiła ogólny 
plan odbudowy. Projekt wyko
nał pan Migulski, a inżynier 
Adam Radłowski nadzorował 
zakładanie centralnego ogrze
wania i kanalizacji. Ewa 
Pszczółkowska, po śmierci męża 
Władysława i zniszczeniu ma
jątku, wyciągnęła Machnatkę z 
ruiny, a Tadeusz Pszczółkow- 
ski po powrocie z wojska w 1921 
r., doprowadził majątek do 
rozkwitu Dwór przebudo
wano, nadając mu cechy tzw. 
stylu dworkowego. Otrzymał 
nowy portyk kolumnowy, fan
tazyjny, barokizujący szczyt i 
pełne wdzięku kolumnowe 
podcienia na narożach. W rę
kach rodziny Pszczółkowskich 
Machnatka pozostawała do 
1945 r. W okresie okupacji by
ła ważnym ośrodkiem akow
skiej konspiracji i oparciem dla 
leśnych oddziałów.

Gdy po raz pierwszy trafiliś
my przed laty do Machnatki, 
naszą uwagę zwrócił kamienny 
obelisk, stojący przy drodze do 
Lipia, z trudnym już dziś do 
odczytania napisem. Dowie
dzieliśmy się z niego, że został 
poświęcony „Tadeuszowi 
Pszczółkowskiemu właścicielowi 
dóbr Machnatka, który zginął 
w obronie cudzego mienia z ręki 
złoczyńców dnia 7 maja 1936 r. 
Społeczeństwo gminy Lipie”.

Dopiero list z Kanady od pana 
Tadeusza Olszewskiego wy
jaśnił nam okoliczności śmier
ci dziedzica Machnatki. „W 
nocy 5 maja 1936 roku — tak 
datuje owo tragiczne wyda
rzenie nasz informator — wra
cał T adeusz Pszczółkowski 
konno z wizyty i napotkał na
ładowany wóz. Ponieważ nor
malnie w nocy nie przewożono 
rzeczy, spytał się skąd jadą i co 
wiozą? Gdy powiedzieli nazwę 
wsi, której w okolicy nie było, 
zorientował się, że to prawdo
podobnie złodzieje i kazał za
wrócić i jechać do sołtysa wsi 
Machnackiej. Wtedy jeden z 
bandytów wyciągnął rewolwer i 
strzelił trafiając Tadeusza w 
brzuch, po czym bandyci zos
tawiwszy wóz, uciekli. Tadeusz 
widząc, że do dworu nie doje- 
dzie, zszedł z konia i pognał go 
do domu mając nadzieję, że za
uważą konia i będą go szukać. 
Nie czekając pomocy, powlókł 
się do domu i dopiero koło zabu
dowań usłyszał go ktoś i pomógł 
dojść do dworu. W szpitalu po 
operacji już prawie wyzdro
wiał, ale urwał się skrzep i Ta
deusz zmarł 3 czerwca. Ponie
waż był doradcą i dobroczyńcą 
w okolicy, gmina w dowód jego 
pracy społecznej postawiła mu 
ten obelisk. Bandyci byli złapa
ni i okazało się, że to właśnie 
oni obrabowali sklep sołtysa ” — 
kończy swój opis wydarzeń 
sprzed lat p. Tadeusz Olszew
ski.

Dziś dwór w Machnatce ode
brany prawowitym właścicie
lom mieści biura i mieszkania 
pracowników zbankrutowanej 
Rolniczej Spółdzielni Produk
cyjnej im. Władysława Bro
niewskiego (sic!). Mimo że wy
bitny poeta patronuje tej spół
dzielni, niewiele pozostało do 
dziś z niegdysiejszej świetnoś
ci tego miejsca.

Waldemar Baraniewski
Tadeusz S. Jaroszewski
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Pomniki Historii

Katedra w Gnieźnie

1. Rekonstrukcja Gniezna 
z X—XI w.; widoczny jest gród 

z trzema podgrodziami, na 
pierwszym wznosi się bazylika 
2. Odkryte przez archeologów 

relikty murów romańskich 
z kryptą grobową

Gniezno po raz 
pierwszy wzmian
kowane było w po

łowie X w. W miejscu tym 
znajdował się gród z pala- 
tium oraz podgrodzie. 
Przed 977 r. na tzw. Wzgó
rzu Lecha wzniesiona zos
tała przez Mieszka I kated
ra. Po zamordowaniu św. 
Wojciecha złożono w niej 
jego szczątki. W 1000 r. 
odbył się Zjazd Gnieźnień
ski i utworzono arcybi- 
skupstwo. Katedra odbu
dowana po pożarze w 1018 r. 
przez Bolesława Chro
brego była miejscem jego 
koronacji w 1025 r. W 1038 r. 
katedra i gród zostały 
zniszczone w czasie najaz
du Czechów, którzy wy
wieźli z niej wyposażenie i 
relikwie św. Wojciecha. Po 
odbudowie w formie ro
mańskiej została konsekro
wana w 1064 i 1097 r.
Gród gnieźnieński rozwi
jał się jako ośrodek polity
czno-administracyjny, sie
dziba stolicy Wielkopolski i 
kasztelanii.
W 1236 r. Gniezno otrzyma
ło miejskie prawa magde
burskie — jako pierwsze z 
dużych miast Wielkopolski, 
jednak z czasem nastąpił 
spadek jego znaczenia na 
korzyść Poznania.
Arcybiskup (1342—1374) 
Jarosław Bogoria Skotnicki 
rozpoczął w 1342 r. budo
wę kościoła gotyckiego, za 
jego czasów powstało prez
biterium z obejściem oraz 
koncepcja części nawowej; 
dalsze prace przy korpusie 
prowadzone były przez ar
cybiskupów: Janusza Su- 
chywilka (zm. 1382 r.) i 
Bodzantego (zm. 1388 r.).

Katedra z reliktami 
budowli romańskiej, 
w obecnej formie należy do 

najbardziej monumental
nych budowli gotyckich. 
Murowana z cegły, nie tyn-
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3. Plan katedry:
1 — stary kapitularz,
2 — wieże,
3 — kruchty,
4 — kaplica Potockiego,
5 — kaplica Bożego Ciała,
6 — kaplica Doktorów,
7 — zakrystie,
8 — kaplica Św. Wincentego,
9 — kaplica Św. Krzyża,
10 — kaplica Gembickiego,
11 — kaplica Kołudzkich,
12 — kaplica Olszowskiego,
13 — kaplica MB Częstochowskiej,
14 — kaplica sutragańska,
15 — kaplica Baranowskiego,
16 — kaplica Dzierzgowskiego,
17 — kaplica Św. Józefa,
18 — kaplica Lubieńskich
4. Fragment katedry
i pomnik Bolesława Chrobrego 
(z 1929 r., po zniszczeniu 
odtworzony w 1985 r.)
5. Srebrna trumna z relikwiami 
św. Wojciecha
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

6. 7. Fragmenty 
Drzwi 

Gnieźnieńskich 
ze scenami: nadania 

godności biskupiej 
św. Wojciechowi (6) 

i wykupywania 
ciała św. 

Wojciecha 
z rąk Prusów 

przez Bolesława 
Chrobrego (7); 

na ii. 7 widoczna 
bordiura 

ze spiralnej 
wici palmetowej 

i winorośli 
(zdjęcia: 1, 2, 4, 5 

— Wiesław 
M. Zieliński,

6, 7 — Zygmunt
Malinowski)

kowana (z wyjątkiem kaplic). W prezbiterium i 
ambicie filary, arkady, służki i gzymsy z piaskowca, w kor
pusie nawowym detal architektoniczny ze sztucznego ka
mienia. Świątynia jest trzynawową bazyliką, z wydłużo
nym, obejściowym chórem zamkniętym siedmioma bokami 
dwunastoboku, z wieńcem kaplic promienistych; korpus 
pięcioprzęsłowy z kaplicami. W partii zachodniej znajdu
ją się dwie wieże z emporą oraz kryptą. Przęsła prezbite
rium i nawy głównej mają plan prostokąta, w nawach bo
cznych — plan kwadratu. Sklepienia krzyżowo-żebrowe, z 
żebrami jarzmowymi i przyściennymi, arkady między- 
nawowe o wykroju ostrołukowym. System konstrukcyjny 
ze skarpami oraz lukami przyporowymi ukrytymi pod da
chami naw bocznych.

Choć budowana w dwóch etapach (najpierw prezbiterium, 
później nawy), katedra w Gnieźnie wyraża dość jednolitą 
koncepcję architektoniczną, za twórcę której uważa się ar
cybiskupa Jarosława Bogorię Skotnickiego.

W okresie nowożytnym, w czasie arcybiskupstwa Macie
ja Łubieńskiego (1641—1652) nastąpiła przebudowa wielu 
kaplic i barokizacja wnętrza. Po pożarze w 1760 r. kated
ra została częściowo przekształcona w stylu barokowo-kla- 
sycystycznym według projektu architekta Efraima Szrege- 
ra. W okresie drugiej wojny światowej zamieniona przez 
Niemców na salę koncertową, w 1945 r. nastąpiło znisz
czenie hełmów wież, dachów, częściowo sklepień. Katedra 
została odbudowana i zregotyzowana w latach powojen
nych (do 1953 r.).

O wartości katedry gnieźnieńskiej świadczą także ele
menty wyposażenia. Drzwi Gnieźnieńskie — z 

około 1170 r. (warsztat nadmoząński) są brązowym odle
wem z 18 kwaterami przedstawiającymi sceny z życia św. 
Wojciecha i unikatowym w skali europejskiej dziełem ro
mańskim. Trumna św. Wojciecha — ze srebrnej blachy, 
barokowa, dzieło gdańskiego złotnika Piotra Rennera z 
1662 r., z przedstawieniami scen z życia świętego, we
wnątrz trumny relikwiarz skrzynkowy z XIII w. (?), drew
niany z okuciami żelaznymi. Fragmenty stall kanoni
cznych — gotyckie, fundowane w 1478 r. przez arbpa Ja
kuba z Sienna, wykonane w warsztacie opactwa cystersów 
w Oliwie, z płaskorzeźbionymi postaciami Matki Boskiej, 
św. Wojciecha i Jerzego oraz licami maswerkowymi.

Oprócz tych dzieł sztuki w katedrze znajdują się liczne 
rzeźbione nagrobki, np. nagrobek arbpa Zbigniewa Oleś
nickiego (zm. 1493 r.), wykonany przez Wita Stwosza w 
1495 r., oraz cenne wyroby złotnicze, np. tzw. kielich św. 
Wojciecha (kubek z agatu z X w., oprawa, nodus i stopa 
złote z XIV w.), inne kielichy, pateny i monstrancje ro
mańskie, gotyckie i nowożytne.

Wyjątkowe wartości historyczne, artystyczne i religijne 
gnieźnieńskiej katedry Wniebowzięcia NMP i Św. Woj
ciecha — to przede wszystkim fakt przechowywania tu re
likwii św. Wojciecha, status Gniezna jako siedziby pier
wszego polskiego arcybiskupstwa oraz miejsca koronacji 
królów, a także miejsce Zjazdu Gnieźnieńskiego w roku 
1000. Relikty kościoła romańskiego są świadectwami ro
mańskiej architektury sakralnej, zaś kościół gotycki — to 
przykład architektury katedralnej, w sensie zastosowania 
planu katedralnego (jednakże bez ęranseptu) o oryginal
nym programie architektonicznym. Dużą wartość ma wy
jątkowa w skali europejskiej dekoracja architektoniczna 
kościoła ze sztucznego kamienia, wykonana prawdopo
dobnie przez warsztat pomorski oraz cenne zabytki wypo
sażenia wnętrza.

Należy zwrócić uwagę, że katedra gnieźnieńska przecho
wuje ciągłość pamięci historycznej — żywy pozostaje tu 
kult św. Wojciecha i zawsze była symbolem tradycji kró
lewskiej państwa polskiego.

W położonym na Szlaku Piastowskim Gnieźnie 
znajduje się hotel i schronisko turystyczne.
GŁÓWNE MUZEA: Początków Państwa Polskiego 
(ul. Kostrzewskiego 1).
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WOKÓŁ TRADYCJA

Wielkanocne szaleństwo

Niewiele jest dziś 

osób, które potrafi
łyby sprostać biesiadzie 

przy polskim stole wielka
nocnym; święcone — jedy
ne w swoim rodzaju w 
Europie — było w naszej 
rodzimej kulturze zawsze 
czymś więcej niż wyrazem 
hołdu dla rodzącej się po 
smutku radości czy aprobaty 
dla ożywającej po zimo
wym śnie przyrody. W 
niemal pogański sposób 
oddawano cześć „dobroby
towi”, życiu dostatniemu.

Niemal wszystkie przysło
wia związane z Wielkanocą 
mówią o urodzaju, dobrych 
plonach i tęgich zapasach.
Dlatego też polski stół za
stawiony święconym był 
dowodem wiary i zarazem 
obrazem zamożności, pre
zentowanej dla najbliż
szych, sąsiadów czy podda
nych. We wszystkich 
wspomnieniach dawnych 
staropolskich świąt wielka
nocnych obok majestatycz
nych opisów uroczystości 
religijnych pojawiał się 
wspaniały obraz kuszący 
woniami i kolorami: „Po 
dworach wiejskich i za
możniejszych mieszczan już 
w Wielką Sobotę od rana za
stawiają stół ciastem, zi
mnem mięsiwem i jajami do 
poświęcenia. Po twardym 
poście jadło było pożądane, a 
przepych w niem i dostatek 
wiełki (...) Na pieczeniu 
bab, jajeczników i mazur
ków wysilał się kunszt gos
podyń (...) Zwykle — w poś
rodku stołu — powiada Kra
szewski — stał baranek z 
chorągiewką z cukru lub 
masła (...) w końcu stołu 
głowa dzika z chrzanem w 
pysku i półmiski jaj otoczo
nych wędzonemi kiełbasa
mi. ” Otóż to! Mazurki, 
dziki i prosięta pieczone, 
baby wielkanocne — kwinte-

1. 2. Wielkanocne 
kłopoty z wypiekami 
w połowie XIX w. 
na rysunku
Elwiro Andriollego (1) 
i na pocztówce 
z ok. 1915 r. (2)

sencja polskiego stołu świą
tecznego! Nazwa mazurek 
wedle Encyklopedii Orgel
branda wywodzi się z Ma
zowsza: „Tak się nazywa 
placek z mąki pszennej, jaj, 
cukru, migdałów, w kształ
cie płaskim, podłużnym, 
który na każdym stole za
stawionym święconym w cza
sie świąt Wielkanocnych 
znajdować się musi. Gatunek 
taki placków, pierwiastko
wa wypiekany tylko na Ma
zowszu przez skrzętne i pra
cowite Mazurki, później 
upowszechniony we wszyst
kich ziemiach Rzeczypospoli
tej, nazwę pochodzenia swe
go zachował”.

Białe kiełbasy i pasztety 
stawiane przez dzisiejsze 
gospodynie — to jedynie 
smutne „podzwonne” da
wnym świetnym i przeraża
jącym (tak, tak!!!) zarazem 
wyczynom naszych pra
dziadów. Opis święconego 
u Sapiehów w Dereczynie 
w czasach panowania króla 
Władysława IV może nieco 
nas stropić, bo trzeba było 
nie lada siły i tęgiej głowy, 
aby dotrzymać kroku 
współbiesiadnikom. Stół 
zdobiły cztery upieczone w 
całości dziki w środku wy
pełnione szynkami, kiełba
sami i prosiętami. Dalej — 
dwanaście jeleni — również 

upieczonych w całości — 
ale tylko do „admirowa- 
nia”, które wypełniały dla 
odmiany zające, cietrzewie, 
pardwy i dropie. Nie był to 
jednak koniec: na stole 
ustawiono 52 gatunki ciast 
(tyle, ile tygodni w roku), a 
dalej „cudne placki”, „ma
zury” i „żmudzkie pie
rogi”. Wspaniałą ozdobę 
stanowiło 365 bab — sym
bolizujących dni w roku. A 
teraz następuje iście lukullu- 
sowy opis: „Co zaś do bi- 
bendy — pisał kronikarz 
tej biesiady — były 4 pu
chary, exemplum czterech 
pór roku, napełnione winem 
jeszcze od króla Stefana.
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WOKÓŁ TRADYCJA

3. Tragedia 
na wielkanocnym stole — 

tak można zatytułować ten 
obrazek z początku 

stulecia
4.5. Święcone: 

w połowie XIX w. 
na rysunku 

Elwiro Andriollego (4) 
i na pocztówce 

z lat trzydziestych XX w. (5)

(zdjęcia: 2, 3, 5 — Andrzej
Zborski)

Tandem 12 konewek srebr
nych z winem po królu Zyg
muncie, te konewki exem- 
plum 12 miesięcy. Tandem 
52 baryłek także srebrnych 
in gratiam 52 tygodni, było 
w nich wino cypryjskie, 
hiszpańskie i włoskie. Dalej 
365 gąsiorków z winem wę
gierskim, alias tyle gąsior
ków iłe dni w roku. A dla 
czeladzi dworskiej 8700 
kwart miodu robionego w 
Brezie, to jest ile godzin w 
roku ”.

Uffff... jeśli ktoś teraz 
wątpiłby w polską 

gościnność i zamożność, to 
z pewnością byłby wielkim 
niedowiarkiem. Ale dość o 
tak wyszukanych biesia
dach. „Skromne” święcone 
w ziemiańskim domu prze
de wszystkim było świętem 
rodziny, miłym, radosnym, 
ciepłym. Zygmunt Gloger, 
najwytrawniejszy bodaj 
znawca polskiego obyczaju, 
tak pisał o swoim domu ro
dzinnym: „ Więc najprzód 
widziałeś jak Brzozosia z 
niewiastami dźwigała ostro
żnie wysokie na łokieć, wal
cowego kształtu baby szaf
ranowe, przybrane w białe 
czepce z lukru, różnobarw
nego maku i konfitur domo
wych (...) U ich stóp leżały 
pokotem (...) niby wasale, 
placki pulchne a grube jak 
poduszki, wysadzane rzę
dami białych migdałów i 
czarnych, wielkich rodzyn
ków. Dalej szły słodkie ma
zurki jak kwadratowe ko-

bierczyki, przybrane w lu
kier, mak kolorowy i agrest 
smażony”. Autor tych 
wspomnień z ogromną 
czułością wspomina jedy
ny i niezapomniany klimat 
przygotowań świątecznych, 
gdy strach przed przecią
gami — największym 
wrogiem bab wielkanoc
nych — niemal przyprawiał 
o spazmy wytrawne panie 

domu. Młodzież i czeladź 
pomagała przy malowaniu 
jajek, z utęsknieniem wy
glądano baranka przystro
jonego w chorągiewkę. W 
czasie takiego bogatego 
święconego na mięsa prze
znaczano osobny stół: 
„ Obok baranka czarna gło
wa potężnego wieprza z 
uszami postrzępionymi nieco 
za jego życia przez kundle, 

trzymała w rozwartej pasz
czy białe jajko, przypomi
nając zdała głowę negra z 
białemi zębami. Para ru
mianych prosiąt z zamrużo- 
nemi oczami i pozakręcane- 
mi kokieteryjnie ogonkami, 
trzymającymi korzenie chrza
nu w zębach, świadczyła, iż 
ofiarą tej rzezi wielkanocnej 
padli nie tylko ojcowie ale i 
niewinna ich dziatwa. In
dory, które za życia tyle 
sprawiały na naszym dzie
dzińcu harmidru (...) leżały 
teraz cicho, wykazując tyl
ko, że były przed śmiercią 
przemocą tuczone, a po 
śmierci nadziane”.

Karmienie indyka z myślą 
o podaniu go w tym uro
czystym dniu jest sprawą 
wcale niełatwą. Wedle 
przepisu Praktycznego ku
charza warszawskiego z 
1924 r. należało dawać mu 
codziennie orzechy, poczy
nając od jednego, a skoń
czywszy na 27 (oczywiście 
mowa jest o orzechach wło
skich). Po zakończeniu tego 
etapu liczba podawanych 
codziennie orzechów mala
ła aż do jednej sztuki. Mo
żna się w ostateczności pod
jąć takiej roli, ale gorzej z 
wypełnieniem kolejnego za
lecenia — otóż „indyk nie 
powinien siedzieć, ale cho
dzić swobodnie”. Zalecano 
karmienie go poza tym 
pszenicą, „hreczką” — ale 
zawsze z rana! Jeśli brak 
komu cierpliwości, może 
„ukarmiać” ptaka następują
cym sposobem: „zgotować 
jaglanej kaszy na mleku na 
gęsto, porobić gałki i temi 
napychać indyka, aby pełne 
było gardło, nie pierwej jed
nak drugi raz karmić, aż te 
gałki strawi, że ich nic w 
gardle nie będzie. Dobrze ro
bić gałki z pszennej mąki ra
zowej wysianej, a także dob
rze grysem zamieszanym z 
wodą. Na stół Wielkanocny 
bierze się do karmienia indyk 
dwuletni, bo taki lepiej się 
tuczy, a chcąc aby indyk 
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był tłusty, trzeba zaczynać 
karmić od pierwszego dnia 
postu”. Te praktyczne 
uwagi nie powinny nikogo 
zniechęcać. Jeśli nie mo
żemy popisać się indykiem, 
to przecież zrobienie ma
zurka czy nawet baby jest mo
żliwe. Oczywiście, że sławne 
receptury — „ weź dwie kopy 
jaj i posadź dziewkę, niech 
kręci cały dzień” — mo
żna jedynie przypominać z 
rozrzewnieniem, lecz jesz
cze dziś wiele pozostało 
tradycyjnych dań i potraw, 
które — ku uciesze domo
wników i gości — dumnie 
prezentujemy na wielka
nocnym stole.
„Porównując to co dziś jest, 
z tem co było, przekonamy 
się, że z każdym dniem 
ubywa to jakiś zwyczaj, to 
obrzęd, to pamiątka... Tak 
pisał sto z górą lat temu 
Lucjan Siemieński i wspo
minał z melancholią nie
powtarzalny urok ŚWIĘ
CONEGO: „ Wszak to pa
miątka z duszy słowiańskiej 
wypróta, bo jej nie obchodzą 
w żadnym innym kraju jak u 
nas: a jednak często usłyszeć 
można owych propagatorów 
cywiłizacji spogłądających 
krzywem okiem na wszystko 
co swoje (...) Nie ma co od
powiedzieć, bo jeśłiby ktoś 
chciał dowodzić symbołiki ja
ja wielkanocnego, baranka i 
owych tajemniczych kołaczy 
w tak rozmaitych kształtach 
pieczonych (...) stracona by
łaby twoja erudycja, a raczej 
naraziłbyś na żart tę całą 
poezję wielkanocnego obcho
du ze wszystkimi zabiegami, 
trudami, wysileniami na
szych gospodyń ”.

Tradycja — to wspa
niałe słowo i jakże 

wspaniała jest jego treść. 
Jeśli tylko starcza nam 
wyobraźni, to właśnie stoły 
świąteczne winny tejże 
tradycji się pokłonić. Niech 
nasz dom będzie tradycyj
nie, po polsku — z fantazją 
i smakiem — przystrojony i 

przygotowany na przyjęcie 
świątecznej atmosfery. Sar
macki w swym rodowo
dzie opis ŚWIĘCONEGO 
autorstwa Lucjana Sie- 
mieńskiego niech doda nam 
sił i animuszu przy sporzą
dzaniu listy dań i wiktua
łów potrzebnych do przy
gotowania świątecznego 
stołu: „Środek zajmują 
szynki, ozory, nadziewane 
prosięta, pieczone baranki, 
niby to stara gwardia, fa
langa, o którą rozbijają się 
najzuchwalsze apetyty, wszy
stko to kupi się w spokojnej 
powadze dokoła Agnus Dei, 
misternie wyrobionego z mas
ła, trzymającego jak hetman 
tego dnia, chorągiew zmar
twychwstania. Na skrzyd
łach tego taboru, stoją po
dobne wieżom baby, zadzi
wiające ogromem, a jeszcze 
więcej lekkością (...) Dalej 
na brzegach stołu podobne 
rzymskim mozaikom placki, 
mazurki z najfantasty- 
czniejszemi wzorami, pełne 
kokieterii i smaku; a wszę
dzie zielenieją się kity 
bukszpanu, niby to laur 
wieńczący bohaterów dnia 
tego; a wszędzie rozrzucone 
jaja, podobne do piramid kul 
i granatów leżących na wa
łach twierdzy... ”

Trawestując powiedzenie 
„mazurek jaki jest, każdy 
widzi”, ale nie każdy miał 
możność przyjrzenia się tak 
pięknym, osobistym i zara
zem serdecznym opisom 
wielkanocnego stołu. Pie
czołowitość, z jaką ich au
torzy traktują obyczaj pol
ski, zasługuje na wnikli
wość i uznanie. Może i po 
naszych współczesnych 
świętach wielkanocnych 
pozostanie jakiś ślad...

Magdalena Gumkowska

W tekście wykorzystano prace: 
Z. Gloger, Rok polski w ży
ciu, tradycji i pieśni, Warszawa 
1900, Praktyczny Kucharz 
Warszawski, Warszawa 1924, 
Encyklopedia Orgelbranda.

To już jest zabytek!

Turyści oglądają ten 
budynek z konkret
nym nastawieniem — 

oto dzieło architektury, godne, 
aby spędzić przed nim dłuższy 
czas, pokontemplować nastrój, 
jaki wytwarza wokół siebie. W 
programie krótkiej nawet wy
cieczki do Wiednia mieści się 
on na równi z gmachem ope
ry lub katedrą Św. Stefana.

Hundertwasserhaus został za
projektowany w 1977 r. przez 
malarza i grafika Friedensrei- 
cha Hundertwassera, zwanego 
„ mistrzem fantastycznego rea
lizmu”, urodzonego w 1928 r. 
w Wiedniu jako Fritz Stowas- 
ser. Budynek ten, zawierający 
50 apartamentów mieszkal
nych, zrealizowano w latach 
1983—1985 z inicjatywy Leo
polda Gratza — ówczesnego 
burmistrza Wiednia. Zaskaku
je on przede wszystkim baje
cznym kolorytem i różnorod
nością elementów tworzących 
rzeźbiarską bryłę. Całość daje 
obraz kompozycji architekto
nicznej przeniesionej ze świata 
fantazji. Widza oglądającego 
Hundertwasserhaus po raz 
pierwszy dezorientuje począt
kowo odczucie — pozornego 
przecież — chaosu.

Budowla usytuowana jest w 
narożu ulic Lówengasse i Ke- 
gelgasse, a odbierane wrażenia 
potęguje jeszcze sąsiedztwo 
starych, w większości dzie
więtnastowiecznych kamienic o 
spokojnych, stonowanych ele
wacjach. Nierównej wielkości 
okna, wielobarwne tynki są
siadujące z czerwoną cegłą, 
„szklana ściana”, uskoki i wy
cięcia muru, ceramiczne obłe 
kolumny wspierające taras 
umieszczony w narożu bu
dowli, cebulaste kopułki cer
kiewne itp. — sprawiają w 
pierwszej chwili wrażenie 
bezładu i rozedrgania. Jest to 

jednak tylko pierwsza impresja 
odbiorcy nie przyzwyczajone
go do tak plastycznie interpre
towanej architektury.

Elewacje kryjące funkcjo
nalnie rozplanowaną bry

łę mieszkalnego bloku tworzą 
wraz z nią logicznie skons
truowaną całość, a wszystkie 
jej składniki oraz ich rozmie
szczenie mają swoje uzasad
nienie. Poszczególne elementy 
kompozycji nie są zawieszone 
w próżni, mają swoje analogie, 
a nawet dosłowne powtórze
nia. Zauważmy więc, że dwa 
skośne „wykusze” — spełnia
jące funkcję obudowanych 
zewnętrznych klatek schodo
wych — współgrają ze sobą, 
bowiem ich rozmieszczenie 
jest wyważone w całej bryle, a 
zasada równoległości tworzy 
rytm bliźniaczych elementów. 
Wysoki człon gmachu, akcen
tujący pion i dominujący nad 
całością, przeszklony niczym 
współczesne biurowce — 
„drapacze chmur” (kryjący 
klatkę schodową), ma swój 
odpowiednik usytuowany od 
strony podwórka. Obie kons
trukcje wieńczą cebulaste ko
pułki (typowe dla budownic
twa cerkiewnego), różniące się 
jedynie kolorem.

Kolejna reguła rządząca 
kompozycją elewacji 

odnosi się do faktury i kolory
styki. Wszystkie szczytowe 
krawędzie zarówno całości 
budynku, jak i tarasu na pier
wszej kondygnacji narożnika, 
wykonano w cegle. Łukowate 
„wycięcia” w murze również 
powtórzono w kilku miejs
cach. Także stylizowaną w 
pewnym stopniu arkadową log
gię w elewacji frontowej (wy
chodzącej na Lówengasse) 
powtórzono jakby w zwier
ciadlanym odbiciu w elewacji
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1. Widok ogólny 
na Hundertwasserhaus

2. 3. Elewacja od strony 
Kegelgasse

4. Przejście na podwórko
5. Narożny taras 

z widocznymi kolumnami

budowli od strony podwórza. 
Dobrana kolorystyka bieli, 
szafiru, żółci, odcienia ciepłej 
czerwieni i beżu oraz rozłożo

nych gdzieniegdzie akcentów 
zieleni (np. kolumny) nie czyni 
bynajmniej wrażenia bez
myślnej pstrokacizny. Plamy 

barwne, oddzielone od siebie 
liniami, są harmonijnie rozło
żone — także według przyję
tego klucza. W ich ramach ar

chitekt stworzył wyważoną 
kompozycję okien o różnej 
wielkości otworach i zróżnico
wanych kolorach obramień.

„Antygona”... Bofilla
Podobnie jak do Hundert

wasserhaus w Wiedniu, tu
ryści przebywający na południu 
Francji w Cap d'Agde czy Sete, 
znużeni juz oglądaniem w okoli
cznych miasteczkach naprawdę 
wspaniałych zabytków dawnej 
architektury, ciągną do Montpel
lier, aby zobaczyć współczesną 
dzielnicę mieszkaniową LAnti- 
gone,
Montpellier jest starym, pocho
dzącym z wczesnego średnio
wiecza miastem o burzliwej hi
storii. Dziś dynamicznie rozwija 
się i stąd w centrum, na południe 
od pl. Komedii, na wolnych tere
nach po obiektach wojskowych 
postanowiono na przełomie lat sie
demdziesiątych i osiemdziesią
tych wznieść dużą dzielnicę o 
funkcji administracyjno-miesz- 
kaniowej. Zadanie to powierzono 
katalońskiemu architektowi Ri
cardo Bofillowi i jego grupie Tal
ler de Arquitectura, autorom 
podparyskich osiedli Les Arca
des du Lac i pałacu Abraxas, 
W latach osiemdziesiątych pow
stało więc w Montpellier — roz
budowywane zresztą do dzisiaj 
— kontrowersyjne dzieło post
modernistycznej architektury, 
które już polecają turystom wa
żniejsze przewodniki. Zdaniem 

jego twórcy „odnośniki klasy
czne w masowym budownictwie 
mieszkaniowym są mniej obrzyd
liwe niż corbusierowska machine 
a habiter..." W realizacjach Bot il
ia widzimy więc nawiązanie do 
form klasycznych oraz masowo 
produkowany element fasad. In
ne niż klasyczne jest zastosowa
nie tych form i skala — np nie
proporcjonalnie wielkie gzymsy, 
często nie wspierające niczego 
kolumny — ale to właśnie sta
nowi cały urok postmodernizmu. 
Osiedle w Montpellier jest też ze
społem urbanistycznym w daw
nym, historycznym pojęciu. Za
budowa tworzy tradycyjną prze
strzeń miejską — skwery dla pie
szych, place o różnorodnych 
funkcjach użytkowych. Nie ma 
natomiast nigdzie balkonów, bo 
podobno zdaniem Bofilla pow
szechne ich użycie jest wymys
łem prądów lewicowych.
Jednym L’Antigone w Montpel
lier podoba się, innym — nie. Nikt 
nie pozostaje jednak obojętny,-a 
większość turystów traktuje ją na 
równi z historyczną architekturą 
zabytkową.

(ab)
1. 2. Fragmenty dzielnicy 
L’Antigone w Montpellier

1
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6. Fasada 
budynku 
od 
strony 
Lówengasse
(zdjęcia:
Anna 
Szkurłat)

A więc — gdy przyjrzymy się 
uważniej — widzimy, że 
Hundertwasserhaus nie jest po 
prostu zlepkiem elementów 
nie pasujących do siebie i za
pożyczonych z różnych trady
cji architektonicznych, czy też 
— kilku odmiennych tenden
cji kształtowania bryły, lecz — 
nowym wyrazem syntezy 
sztuk: malarstwa, rzeźby i ar
chitektury. Ze względów eko
logicznych do jego budowy 
użyto jedynie cegły i drewna. 
Zieleń zasadzona na budynku 
świadczy o pominięciu przez 
projektanta naturalnych cech 
tego „tworzywa” — są to ga
tunki normalne, nie karłowate, 
i w pewnym momencie albo 
rozsadzą mury, albo trzeba je 
będzie usunąć.

Spółka architektoniczna „Pe
likan”, która zrealizowała ten 
budynek, ma w swoifn dorob
ku więcej podobnych budowli 
— o urozmaiconych bryłach, 
zaprojektowanych z dziecięcą 
fantazją. W samym Wiedniu 
są to: inny dom mieszkalny, 
gazownia-ciepłownia i stacja 
benzynowa. W latach 
1987—1988 powstał kościół 
Św. Barbary w Barnbach oraz 
przedszkole w Heddernheim 
koło Frankfurtu nad Menem. 
W 1990 r. spółka „Pelikan” 
zbudowała piwnice win w Na
pa Valley w Kalifornii.

Z tych wszystkich budowli 
jednak tylko Hundertwas
serhaus możemy uznać za 
zabytek, bo takim uczynili 
go turyści, przybywający, 
aby nieco powybrzydzać, 
lecz nie bez fascynacji, nad 
bogactwem jego formy i bar
wy.

Anna Szkurłat
Bożena Wierzbicka

Cytadela w Spandau

W tym miejscu Hawela łączy 
się ze Szprewą, a z zieleni 

drzew wyłaniają się wysokie 
czerwone mury. To cytadela 
Spandau w berlińskiej dzielnicy o 
tej samej nazwie. Walor obron
ności tego miejsca docenili naj
pierw Słowianie budując tu gród 
drewniano-ziemny. W XIII w. 
Askańczycy — niemiecka dyna
stia książąt saskich, którzy pa
nowali w Brandenburgii w latach 
1157—1320 — stworzyli w 
Spandau cały obronny system 
do pilnowania szlaku handlowe
go w kierunku Polski. Budowa 
nowożytnej cytadeli rozpoczęła 
się w 1560 r. na podstawie pro
jektów znakomitego włoskiego 
budowniczego Francesco Chia- 
ramelli de Gandino. Stąd cytade
la reprezentuje nowowłoską 
szkołę fortyfikacji.
Ukończoną w 1594 r. czworobo
czną zabudowę otacza fosa i

wody Haweli, na czterech na
rożach znajdują się potężne ba
stiony. Najwyższym — 30 m — i 
najstarszym — z XIII w. — ele
mentem jest Wieża Juliusza (Ju- 
liusturm). Z XIV w. pochodzi go
tycki budynek (Palas), gdzie 
eksponuje się obecnie różne wy
stawy. Natomiast stała wystawa 
poświęcona dziejom twierdzy 
mieści się w dawnym budynku 
komendantury. Tu można się 
dowiedzieć m in., że w cytadeli w 
XIX—XX w. znajdowało się wię
zienie, a w czasie drugiej wojny 
Wehrmacht produkował trujące 
substancje bojowe, z czego 
skutkami ekologicznymi walka 
trwa do dzisiaj.

(kas) 
Budynek bramny
i główne wejście do cytadeli, 
z lewej strony
wystaje Wieża Juliusza
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Stan świadomości

Ośrodek Ochrony
Zbiorów Publi

cznych w Warszawie 
gromadzi wycinki pra
sowe informujące o 
współczesnych losach 
zabytków. Niestety, nie 
są to na ogół opisy dzia
łań konserwatorskich, ale 
dziennikarskie relacje o 1 
zagładzie różnych obiek
tów. Ostatnie miesiące 
przyniosły kilka kurio
zalnych wręcz wypad
ków. We wsi Szczutowo 
w województwie toruń
skim drewniany kościół z 
XVIII w. został obudo
wany murami nowej 
świątyni i następnie ro
zebrany. Podobny wypa
dek miał miejsce we wsi 
Wielgie w województwie 
radomskim. Z relacji 
prasowych wynika, że za 
zniszczenie zabytkowych 
obiektów pełną odpo
wiedzialność ponosi lo
kalna społeczność i pro- 2 
boszczowie. Sprawą koś
cioła w Szczutowie na 
wniosek wojewódzkiego 
konserwatora zajęła się 
prokuratura. Nie wyrok 
sądowy — jeśli taki za
padnie — jest tu naj
istotniejszy. Prawdziwym 
problemem, ujawnionym 
przez te rozbiórki, jest 
bowiem stan świado
mości społecznej w odnie
sieniu do zabytków i ich 
ochrony.
W obu wypadkach sy
tuacja była z pozoru kla
rowna. W swoim natu
ralnym otoczeniu prze
trwały dawne obiekty o 
niewątpliwej wartości hi
storycznej, które nadal 
mogłyby pełnić swoje 
pierwotne funkcje. Nie
stety, zabrakło elementu 
współcześnie najistot
niejszego, a mianowicie 
ludzi, którzy doceniliby 

ich rzeczywistą wartość. 
Często obiekty zabytko
we nie mają cech czy 
wartości „gatunkowych”, 
gwarantujących im prze
trwanie niezależnie od 
sytuacji, środowiska i 
miejsca. Łatwiej wybu-

roli zabytku przez lud
ność miejscową. Jeżeli 
ten warunek nie jest 
spełniony, to zabytek 
będzie traktowany jako 
kłopotliwy, niefunkcjo
nalny i niereprezenta- 
cyjny relikt przeszłości.

była niejako zadekreto
wana. Konserwator — 
państwowy urzędnik, 
dysponujący państwo
wymi funduszami, decy
dował o państwowym 
obiekcie, przeznaczonym 
najczęściej dla państwo-

1. 2. Szczutowo, 
woj.
toruńskie: 
tyle 
pozostało 
z zabytkowego 
kościoła (1), 
na którego 
miejscu 
postawiono 
nowy (2) 
(zdjęcia: 
Stanisław 
Jasiński)

dować solidny nowy 
obiekt niż remontować z 
uwzględnieniem zaleceń 
konserwatorskich starą, 
popadającą w ruinę bu
dowlę. Aby istniało spo
łeczne przyzwolenie na 
tego typu działania, ko
nieczne jest rozumienie 

Wbrew obiegowym opi
niom nasze społeczeń
stwo nie jest bowiem w 
sposób wystarczający 
wyczulone i przygoto
wane do ochrony zabyt
ków. W Polsce, w po
przedniej formacji ustro
jowej ochrona zabytków 

wego użytkownika. Układ 
ten miał wiele oczywi
stych wad, ale też nie 
wymagał nieustającego 
zabiegania o społeczną 
akceptację dla poczynań 
konserwatorskich. Opie
ka nad zabytkami i for
my jej sprawowania op
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racowane na szczeblu 
centralnym były już tylko 
lepfej lub gorzej realizo
wane.

W obecnych realiach 
polityczno-gospodar

czych znacznemu wzmo
cnieniu ulega pozy
cja właściciela zabyt
ków w relacji z pań
stwem reprezentowanym 
przez służbę konserwa
torską. Wynika to z pod
staw budowanego obec
nie ustroju, którego fun
damentalną zasadą ma 
być nienaruszalne prawo 
do dysponowania swoją 
własnością. W praktyce 
będzie to oznaczało ogra
niczenie możliwości 
ingerencji konserwato
ra w sposób postępowania 
właścicieli z obiektami 
zabytkowymi. Przykłady 
potwierdzające te proce
sy są już widoczne w 
obiektach adaptowanych 
do nowych funkcji (np. 
kamienice mieszczańskie 
na siedziby banków). 
Konsekwencje opisanych 
procesów będą dwojakie. 
Trzeba będzie od nowa 
ustalić zasady postępo

wania konserwatorskie
go, tj. określić dopu
szczalne zmiany i inge
rencje w tzw. substancję 
zabytkową. W rzeczywi
stości można uznać, że 
zmiany te już się dokona
ły, gdyż trudno dzisiaj o 
przykłady prac przy za
bytkach, które pozosta
wałyby w zgodzie z zasa
dami określonymi w 
Karcie Weneckiej. Ko
nieczne jest więc do
prowadzenie do zgod
ności pomiędzy teorią 
i praktyką. Po drugie, 
wobec przeniesienia funk
cji właściciela, inwestora 
i użytkownika obiektów 
zabytkowych na osoby i 
instytucje prywatne, ko
nieczne jest przeprowa
dzenie bardzo szerokiej i 
skutecznej akcji infor
macyjnej, aby przekonać 
nowych właścicieli do 
należytego traktowania 
swojej własności. Oczy
wiście odpowiednie prze
pisy powinny wymusić 
pożądane działania i spo
soby postępowania z za
bytkami. Jednak równie 
ważne będzie przekona

nie nowych dysponen
tów zabytków o celowoś
ci ich zachowania, o ko
niecznych kosztach i 
ograniczeniach, wynika
jących z zabytkowego 
charakteru obiektu. Pod
stawowym warunkiem 
ochrony zabytków jest 
aktywny udział właści
cieli w ich ratowaniu. 
Zadecydowały o tym 
przemiany, które doko
nały się w naszym kraju. 
Dawne modele rozwią
zywania problemu będą 
już nieaktualne.

Haussmann w XIX w. 
przebudowując Paryż 
zburzył około 27 000 
domów, co stanowiło 
prawie połowę budyn
ków miasta. Zbudowano 
domy i mieszkania dla 
350 000 osób z odpo
wiednią liczbą sklepów, 
biur i gmachów publi
cznych. Jest to przykład 
bardzo już egzotyczny, 
ale przypomina, jak je
szcze 100 lat temu silna 
władza mogła realizować 
swoje wizje i plany. 
Współcześnie o losach 

pojedynczego obiektu 
będzie decydowała prze
de wszystkim wola właś
ciciela lub lokalnej spo
łeczności.

Doświadczenia państw 
zachodnich wskazują, że 
nigdzie nie zrezygnowa
no z ochrony zabytków, 
różna jednak jest skala 
ich ochrony i różne są — 
uznane za właściwe — 
sposoby działania kon
serwatorskiego. W Pols
ce również zostanie 
wypracowany model o- 
chrony zabytków do
stosowany do nowych 
realiów. Jeżeli jed
nak nie znajdzie on 
solidnego oparcia w 
odpowiedniej świadomoś
ci społecznej, któ
rą trzeba zbudo
wać, to w najbliż
szym czasie archiwum 
Ośrodka Ochrony Zbio
rów Publicznych napę- 
cznieje od wycinków 
prasowych opisujących 
wypadki podobne do 
tych ze Szczutowa czy 
z Wielgich.

Bogusław Szmygin

Loszki

Likwidowane są po 
wsiach ziemne piwnice 

budowane w obrębie wiej
skich zagród w okolicach, 
gdzie przeważało budownic
two drewniane, m.in. na Lu- 
belszczyźnie. Te loszki miały 
najczęściej prymitywne for
my — był to po prostu dół ze 
sklepieniem ułożonym z be
lek, przysypanych ziemią i 
najczęściej z byle jakim ot
worem wejściowym. Zdarza
ły się jednak obiekty, przy 
których budowie właściciele 
starali się wykazać nieco in
wencji. Na przykład w niere
gularnych stożkach nałożo

nych na „fasadę” piwniczki 
we wsi Bytyń, w gminie Wola 
Uhruska, woj. chełmskie, 
można się przy odrobinie do
brej woli dopatrzyć dekoracji 
w formie naszczytnika, czyli 
akroterionu (z języka grec
kiego). Mimowolny lub roz
myślny zamiar upiększenia 
loszku podkreśla jeszcze da
ta „1926" wyskrobana nad 
drzwiami. Wieś polska traci 
coraz więcej dóbr kultury 
stanowiących o jej swojskim, 
polskim charakterze.

Andrzej Piwowarczyk
(fot. Andrzej Piwowarczyk)
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I 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 wy
mienionym adresem.

Kradzież w nocy z 16 
na 17 kwietnia 1992 r. 
z kościoła Nawiedze
nia NMP w Goście- 
szynie (woj. bydgo
skie)

1. SZYLING JAN (?), 
Obraz, Madonna w ogro
dzie (Ogród mistyczny), 
1480-1490 r.
Tempera na płótnie nakle
jonym na deskę. 80 x 120 
cm (?).
Kat. PA-381-324.

Kradzież w nocy z 21 
na 22 czerwca 1992 r. 
z katedry Św. Mikoła
ja w Gdańsku Wrze
szczu

2 2. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona, Św. Mikołaj, 
k. XIX w.
Tempera (?) na desce, 
koszulka z blachy wycina
nej i trybowanej. 25 x 30 cm. 
Kat. PA-383-326.

3. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona, Chrystus Pantokra- 
tor, k. XIX w.
Tempera (?) na desce, 
koszulka z blachy wy
cinanej i trybowanej. 
20 x 25 cm.
Kat. PA-384-327.

4. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona, Matka Boska (Bla- 
cherniotissa), k. XIX w.
Tempera (?) na desce, ko
szulka z blachy wycinanej i 
trybowanej. 30 x 40 cm. 
Kat. PA-385-328.

3
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5. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona, Chrystus Pantokra- 
tor, k. XIX w.
Tempera (?) na desce, ko
szulka z blachy wyci
nanej i trybowanej. 
20 x 25 cm.
Kat. PA-386-329.

6. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona, Matka Boska z Dzie
ciątkiem, k. XIX w.
Tempera (?) na desce, 
koszulka z blachy try
bowanej. 30 x 40 cm. 
Kat. PA-387-330.

7. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona, Chrystus Pantokra- 
tor, k. XIX w.
Tempera (?) na desce, 
koszulka z blachy try
bowanej i wycinanej. 
30 x 40 cm.
Kat. PA-389-332.

8. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona, Matka Boska (Bla- 
cherniotissa), XIX w.
Tempera (?) na desce, 
koszulka z blachy wyci
nanej i trybowanej. 
30 x 40 cm.
Kat. PA-388-331.

9. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona, Matka Boska z 
Dzieciątkiem, k. XIX w. 
Tempera (?) na desce, ko
szulka z blachy trybowanej 
i wycinanej. 35 x 40 cm. 
Kat. PA-390-333.

Kradzież w maju 1993 r. 
z molenny staroobrzę
dowców w Suwałkach

10. AUTOR NIEZNANY, 
Krucyfiks, XIX/XX w.
Mosiądz, odlew. Wys. 38,5 
cm, szer. 20 cm.
Kat. RL-57-39.

Kradzież 2 sierpnia 1993 
r. z kościoła Bożego 
Ciała w Pręgowie (woj. 
gdańskie)

11. WARSZTAT POMOR
SKI, Krzyż relikwiarzowy, 2 
pot. XVIII w.
Blacha mosiężna, sreb
rzona, trybowana, gra
werowana. Wys. 48,5 cm, 
śr. stopy 24 cm,
Kat. RH-52-41.

Dział prowadzony 
jest przez Ośrodek 
Ochrony Zbiorów 
Publicznych, Zespół 
Działu Dokumenta
cji: Monikę Barwik i 
Agnieszkę Pawlak.
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Malowany świat na starej fotografii

Fotografia i malarstwo
— te dwie dziedziny 
sztuki zaczęły w Polsce 

współistnieć w pierwszej po
łowie XIX w., gdy otwierali 
swoje zakłady pierwsi dagero- 
typiści.
Związki między działalnością 
mistrzów obiektywu i mi
strzów pędzla od początku by
ły bardzo silne. Sam charakter 
zawodu fotografa powodował, 
że nie wszyscy mogli go upra
wiać. Konieczne było duże 
wyrobienie plastyczne i po
czucie estetyki. Często pierwsi 

wierzano młodym studentom 
Akademii Sztuk Pięknych: Ju
liuszowi i Wojciechowi Kos
sakom, Józefowi Szermentow- 
skiemu i innym. Własne za
kłady fotograficzne mieli także 
litografowie, np. Maksymilian 
Fajans, Maurycy Pusch w 
Warszawie czy Bernard Fihle- 
ne w Poznaniu. Fakty te po
wodowały, że fotografia polska 
stała w XIX w. na bardzo wy
sokim poziomie, a zakłady 
zdobywały liczne medale na 
wystawach krajowych i zagra
nicznych.

grupowych „zapożyczał” z 
prac malarskich Grottgera.

W drugiej połowie XIX w. 
powszechne było foto

graficzne reprodukowanie dzieł 
malarskich i masowa sprzedaż 
odbitek. Działalność taką 
prowadzili m.in.: Karol Beyer, 
Konrad Brandel, Maksymilian 
Fajans i Grzegorz Sachowicz 
w Warszawie oraz Walery 
Rzewuski (reprodukcje obra
zów Matejki) i Avit Szubert w 
Krakowie. Malarze często 
podpisywali umowy z fotogra- 

osoby. Należało to, podobnie 
jak dobranie odpowiedniego 
oświetlenia, do obowiązków 
pozera, od którego umiejęt
ności i poczucia piękna zależa
ła w dużym stopniu jakość 
zdjęć. Najsłynniejszym pol
skim pozerem lat sześćdziesią
tych XIX w. był baron kur- 
landzki Ferdynand Kloch de 
Kernitz. Do 1866 r. współpra
cował on z warszawskim za
kładem Giwartowskiego, spe
cjalizującym się w wykonywa
niu dużych, często kolorowa
nych zdjęć portretowych, a

1 2

1. Winieta reklamowa zakładu 
Piotra Pawłowskiego, 
artysty malarza
z Płocka (1877 r.)
2. Winieta reklamowa zakładu 
malarza i fotografa 
Stanisława Rodeckiego
ze Lwowa
(lata siedemdziesiąte XIX w.)

fotografowie byli absolwenta
mi uczelni artystycznych, 
głównie malarzami. Fakt ten 
podkreślano w reklamowych 
winietach pracowni, podobnie 
jak i artystyczną wartość wy
konywanych zdjęć. Malarzami 
z wykształcenia byli m.in.: 
Henryk Filipowicz i Grzegorz 
Sachowicz w Warszawie, Wa
lery Eliasz Radzikowski i Józef 
Sebald w Krakowie, Józef 
Czechowicz i Stanisław Fleury 
w Wilnie, Józef Pohlman i Sta
nisław Rodecki we Lwowie 
oraz Jan Nepomucen Seyfried 
i August Zeuschner w Pozna
niu. W pracowniach znanych 
firm warszawskich i krakow
skich retuszowanie zdjęć po-

Prawie od początku fotografia 
była źródłem inspiracji do ma
lowanych obrazów i to źród
łem bardzo pomocnym. Foto
grafowie otrzymywali zlecenia 
na wykonanie portretów lub 
tematycznych zdjęć zwierząt, 
budynków, krajobrazów itp., 
które stanowiły następnie mo
dele malarskie. Z takich mate
riałów korzystali np. Wojciech 
Gerson, Maksymilian Gie
rymski, Juliusz Kossak, Fran
ciszek Kostrzewski, Henryk 
Siemiradzki i Wandalin Strza- 
łecki. I odwrotnie — obrazy 
stawały się inspiracją dla wy
konywanych zdjęć, np. znany 
krakowski fotograf Walery 
Rzewuski układ kompozycji 

fami na reprodukcję swych 
prac, np. Artur Grottger 
współpracował w ten sposób z 
Angererem w Wiedniu i Avi- 
tem Szubertem w Krakowie. 
Głównym produktem zakła
dów fotograficznych były jed
nak zdjęcia portretowe, na 
które istniało największe spo
łeczne zapotrzebowanie. Wy
pierały one stopniowo drogą i 
zmuszającą do częstego pozo
wania miniaturę malarską. 
Można przypuszczać, że fakt 
ten stał się jednym z powodów 
zainteresowania części mala
rzy fotografią profesjonalną. 
Wykonanie zdjęcia portreto
wego wymagało starannego 
upozowania fotografowanej 

także z Karolem Beyerem. 
Następnie razem z Meletiu- 
szem Dutkiewiczem założył 
nowy zakład fotograficzny. 
Zdjęcia firmy Kloch i Dut
kiewicz szybko zyskały zasłu
żoną sławę. Te pełne artyzmu 
dzieła sztuki przyniosły obu 
fotografom już rok później 
srebrny medal na wystawie w 
Paryżu.
Wypierana stopniowo przez 
fotografię miniatura malarska 
miała silny wpływ na wygląd i 
oprawę zarówno dagerotypów, 
jak i odbitek na papierze. Po
dobna wielkość malowanych 
portrecików oraz zdjęć i jed
nocześnie duże zapotrzebowa
nie na miniatury spowodowało 
próby zmniejszenia różnicy
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3

między jednym i drugim wy
robem. Pojawiły się zdjęcia 
owalne, wcześniej dageroty- 
pom nadawano ten kształt 
oprawą. W wypadku fotografii 
na papierze owal uzyskiwano 
przez odpowiednie jej przycię
cie lub stopniowe rozmycie 
obrazu na brzegach przez jego 
niedoświetlenie. Takie odbitki 
umieszczano na prostokątnych 
kartonikach firmowych lub 
oprawiano w owalne ramki za
bezpieczając samo zdjęcie 
szkłem. Czasem miniatury fo
tograficzne przechowywane 
były w niewielkich ozdobnych 
pudełkach, podobnie jak ich 
odpowiedniki malarskie.

Już w najwcześniejszym 
etapie fotografii pojawiły 
się dagerotypy, a później zdję

cia kolorowane. Jak wynika z 
dawnych ogłoszeń zakładów 
fotograficznych, stosowano 
dwa rodzaje barwienia odbitek 
(za wykonanie ich obowiązy
wały różne ceny). Tańsze były 
zdjęcia tzw. kolorowane, na 
których przeprowadzano je
dynie delikatny barwny retusz 
pozytywowy. Odbitki tzw. 
kolorowe — to całkowicie po
kryte farbami portrety bar
dziej przypominające dzieło 
malarskie niż fotografię. Ma
lowanie zdjęć przeprowadzano 5 
w pracowniach retuszerskich, 
a moda na nie utrzymała się 
praktycznie aż do wprowadze
nia prawdziwej fotografii kolo
rowej. Sporządzona przez au
tora lista zakładów, których 
kolorowane zdjęcia lub zawia

damiające o ich wykonywaniu 
reklamy udało się odszukać, 
obejmuje 34 pracownie (17 z 
nich to firmy warszawskie) i 
wymaga jeszcze uzupełnienia. 
Najstarsze barwione zdjęcia 
portretowe pochodzą z zakła

dów: Karola Beyera, Rudolfa 
Flecka, Klocha i Dutkiewicza, 
Jana Giwartowskiego, Wale
riana Twardzickiego, Grzego
rza Sachowicza w Warszawie 
oraz Antoniego Bajatsha, Flo
riana Gautenbeina, Walerego

3. Malarskie studium 
kostiumowe „Tatar" 

z kolekcji zdjęć 
modelowych malarza 

Wandalina Strzałeckiego 
(fot. H. Max w Monachium, 
lata siedemdziesiąte XIX w.)

4. W pracowni malarskiej 
— malarz siedzący w środku 

to prawdopodobnie 
Wandalin Strzałecki 

(zdjęcie L. Kowalskiego 
z 1901 r.)

5. Aniela z Zamojskich 
Potocka (zdjęcie Klocha 

i Dutkiewicza 
w Warszawie, 

lata osiemdziesiąte XIX w.)
6. Portret mężczyzny 
z rodziny Skibińskich 

(zdjęcie Michała Greima 
w Kamieńcu Podolskim, 

koniec XIX w.)

Rzewuskiego w Krakowie. 
Karol Beyer rozprowadzał 
dwa przyrodnicze albumy fo
tograficzne: Zbiór ptaków kra
jowych i Zbiór ryb krajowych, 
oba starannie kolorowane.
W latach osiemdziesiątych i 
dziewięćdziesiątych zeszłego 
wieku nasiliło się zaintereso
wanie fotografią barwioną. W 
tym okresie bardzo zwiększyła 
się liczba zakładów fotografi
cznych, które zaczęli prowa
dzić ludzie nie zawsze do tego 
przygotowani. Pogorszyła się 
jakość zdjęć czarno-białych, 
najczęściej także mniej staran
ne było ich kolorowanie. Z te
go okresu pochodzą popularne 
w całej Europie, masowo pro
dukowane zestawy zdjęć (np. 
stroje ludowe, kwiaty itp.), 
których nakłady rozprowa
dzane były przez same zakłady 
fotograficzne i księgarnie. W
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7. „Sitarz", kolorowane 
zdjęcie wykonał 
Ignacy Krieger w Krakowie 
(lata osiemdziesiąte XIX w.)

8. Albin Świrski, 
kolorowana miniatura 
fotograficzna (autor 
nieznany, lata 
sześćdziesiąte XIX w.)

(reprod.: 
Stanisław
Ulatowski)

nowymi i temperami. Farby 
olejne miały zastosowanie 
głównie w fotografii „koloro- 
'wej”. Delikatny barwny retusz 
zdjęć „kolorowanych” prze
prowadzano najczęściej akwa
relami. Stosowane były dwie 
zasadnicze metody barwienia 
odbitek. Prostsza z nich pole
gała na częściowym (zdjęcia 
„kolorowane”) lub całkowitym 
(zdjęcia „kolorowe”) pokryciu 
powierzchni fotografii farba
mi. W ten sposób powstawały 
portrety wielkości „cartes de 
visites” i dużo większe. Kolo
rowane zdjęcia najbardziej 
przypominające miniatury ma
larskie były barwione w inny 
sposób. Cienki papier, na któ
rym wykonywano odbitkę, nie 
był naklejany na kartonik. Ma
lowano zarówno samo zdjęcie, 
jak i karton stanowiący jego tło 
(podkreślano na nim szczegóły 
portretu). Dodatkowo na zdję
ciu znajdowała się cienka bi
bułka także podkolorowywa- 
na. Dopiero powstająca w ten 
sposób kombinacja barw na
dawała miniaturom fotogra
ficznym specyficzny, pełen 
uroku charakter. Tak koloro
wane fotografie z ubiegłego 

tym czasie w pracowni Krie- 
gerów w Krakowie kolorowa
no wspaniałe zdjęcia etnogra
ficzne wykonane w okolicach 
miasta i w Karpatach.
Odbitki retuszowano akware
lami, farbami olejnymi, anili

wieku — to prawdziwe dzieła 
sztuki. Na ogół oprawiane z 
wielkim smakiem, stanowiły 
ozdobę domu nie ustępującą w 
niczym portrecikom malowa
nym.

Andrzej Piotrowski

Bojowe i okrężne

W centrum Warsza
wy, kilkanaście me
trów przed wejś

ciem do siedziby „Metalex- 
portu” (ul. Mokotowska 49) 
wystaje z ziemi tajemniczy 
obiekt. Nieliczni przechodnie, 
którzy go w ogóle dostrzegają, 
sądzą zapewne, że mają przed 
sobą studzienkę lub resztki 
fundamentu. Mało kto zdaje 
sobie sprawę, że jest to jeden z 
wielu w stolicy, wkopany w 
ziemię niemiecki schron bo
jowy o nazwie ringstand, czyli 
po polsku: stanowisko bojowe 
okrężne.

W Warszawie pojawiły się pod 
koniec 1944 r. Wchodziły w 
skład systemu umocnień zbu
dowanych przez Niemców po 
upadku Powstania Warszaw
skiego dla obrony przed ra
dzieckim natarciem (rozkaz 
Hitlera z 23 sierpnia 1944 r.). 
Nieliczne polskie artykuły o 
ringstandach ukazały się przed 
laty w niskonakładowej prasie 
fachowej. Nic dziwnego, że 
przeciętny obywatel nic nie 
wie o tych zabytkach, rewe
lacją zaś jest fakt, że w 
Warszawie budowano typ 
ringstanda nigdzie indziej 
nie występujący w Polsce 
ani na świecie.
Schron ten miał wiele odmian, 
jak wyglądała podstawowa, 
najczęściej spotykana wersja, 
najłatwiej przedstawić na ry
sunku. Jego bryła całkowicie 
zakopana była w ziemi. Żoł
nierz wychylony przez otwór 
w stropie, znajdujący się rów
no z powierzchnią gruntu, 
mógł prowadzić ogień obraca
jąc się o 360 stopni. Było to 
niemożliwe w tradycyjnych 
schronach, w których kąt 
ostrzału ogranicza wąski otwór 
strzelniczy.

Typowy ringstand miał ściany 
grubości 40 cm. Wyjątkowość 
stołecznych zabytków polega 
m.in. na tym, że ich ściany w 
części bojowej mają 80 cm 
grubości, a w części tylnej — 
60 cm. Wytrzymałość ring- 
standów zwiększono, ponie

waż Warszawa była miastem 
frontowym. Sporadycznie wy
stępuje w Warszawie inny, je
szcze bardziej unikatowy typ 
schronu, różniący się od in
nych tym, że strzelającego 
żołnierza z trzech stron chro
niły ściany, od góry zaś strop. 
W związku z tym, że znacznie 
ograniczyło to pole ostrzału, 
ringstandy tego typu budowa
no zwykle parami lub obok 
zwykłych, żeby mogły się na
wzajem wspomagać ogniem.

Z moich terenowych usta
leń wynika, że w stolicy 

ocalały co najmniej 23 ring
standy. Mimo swej rzadkości 
nie są wpisane do rejestru za
bytków ani zinwentaryzowane 
przez odpowiednie służby 
konserwatorskie. Najlepiej za
chowane obiekty znaleźć mo
żna w okolicach Dworca Za
chodniego, przy ul. Tunelowej 
w pobliżu warsztatu remon
towego. Jeden z nich jest 
szczególnie interesujący, gdyż 
ma z boku dobudowane 
schodki prowadzące na po
wierzchnię. W gorszym stanie 
znajduje się ringstand, który 
dostrzegamy na tle torów kole
jowych, stojąc u zbiegu ul. 
Kopińskiej z Al. Jerozolim
skimi.
Kolejne tego typu schrony 
występują wzdłuż linii kolejo
wej od Dworca Zachodniego 
do Gdańskiego. Pierwsza zi
dentyfikowana przeze mnie 
grupa ringstandów znajduje 
się na odcinku między ulicami 
Wolską i Górczewską, na wyso
kości zakładów mięsnych. W 
rejonie wiaduktu nad ul. Obo
zową, po zachodniej stronie, 
odnaleźć można pięć ringstan
dów — trzy wzdłuż ogrodze
nia baz transportowych, a dwa 
po przeciwnej stronie wiaduk
tu. Warto zwrócić uwagę na 
jeden z nich, gdyż jest całko
wicie odkopany i pełni funkcję 
domku letniskowego na dział
ce. Jest to jedyny w Warszawie 
przykład zagospodarowania
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1. Przekroje ringstanda —
pionowy u góry 

i poziomy na dole: 
a — otwór 

do prowadzenia ostrzału, 
b — schodki, 

c — komora wejściowa, 
d — wejście

2. Jedyny w Warszawie
całkowicie odkopany 

ringstand na działce przy 
ul. Obozowej

3. Otwór do 
prowadzenia ostrzału 

— ringstand przy 
ul. Górczewskiej 

w Warszawie
4. Wykopany 

i przywrócony 
ringstand w Grudziądzu

(rys. i zdjęcia: 
Juliusz W. Miliszkiewicz)

3

ringstanda. Idąc dalej torami 
w stronę cmentarza tatarskie
go, w rozwidleniu torów po
winniśmy znaleźć jeszcze dwa 
schrony, są one jednak bardzo 
trudne do zlokalizowania.

Z kolei na Żoliborzu, idąc al. 
Wojska Polskiego w stronę cy
tadeli, trzy pierwsze ringstan- 
dy odnajdujemy na odcinku 
pomiędzy ulicami Szenwalda i 
Felińskiego. Ten przy rogu ul. 

Szenwalda i al. Wojska Pol
skiego jest niestety niewido
czny, gdyż zalano go asfaltem 
(wiadomość o jego istnieniu 
zawdzięczam p. Przemysła
wowi Boguszewskiemu, który 
prowadzi badania fortyfikacji 
Festung Warschau). Na traw
niku, na styku al. Wojska z pl. 
Inwalidów zachował się kolej
ny ringstand. Po przeciwnej 
stronie placu natrafiamy na 
następny obiekt dość słabo za

chowany. Natomiast schron w 
stosunkowo dobrym stanie 
można znaleźć na wale forte- 
cznym cytadeli obok Bramy 
Żoliborskiej. Następny zaby
tek zobaczyć można na boisku 
szkoły przy al. Wojska na wy
sokości 3 Bastionu Cytadeli. 
Kolejny, położony przy ul. 
Krajewskiego, naprzeciw Ho
telu Cytadela, jest od góry za
cementowany. Ostatni z żoli- 
borskich ringstandów usy

tuowany jest w wale forte- 
cznym Fortu Traugutta od 
strony ul. Bonifraterskiej. 
Wzdłuż lewego brzegu Wisły, 
pomiędzy mostami Gdańskim 
a Poniatowskiego Niemcy 
wznieśli kilka ringstandów; nie 
udało mi się ich jednak zloka
lizować.

W Śródmieściu oprócz ring
standa przy gmachu „Metal- 
exportu”, następny usytuo-
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wany jest na skrzyżowaniu ul. 
Nowowiejskiej i al. Niepodle
głości, po przeciwnej stronic 
gmachów Politechniki.

Skoro dziś nie mamy już wąt
pliwości, że na ochronę zasłu
gują np. żeliwne ozdobne bal- 
konetki z okresu międzywo
jennego, tym bardziej powin
niśmy zająć się obiektami tak 
nasyconymi historią, jak opi
sane schrony. Dopóki tkwią w 
ziemi, dopóki nie znajdą się na 
terenie nowych inwestycji, są 
względnie bezpieczne. Dla 
pewności proponuję wykopa
nie jednego najlepiej zacho
wanego ringstanda, przetrans
portowanie go na plac przed 
Muzeum Wojska i odpowied
nie wyeksponowanie.

Juliusz W. Miliszkiewicz

Monumentalizm bram

Wznoszenie warszawskiej 
cytadeli rozpoczęło się w 

1832 r. Miała ona narys nieregu
larnego wieloboku zbliżonego do 
półkola, skierowanego podstawą 
ku skarpie wiślanej. W latach 
1846—1864 dokonano rozbu
dowy fortyfikacji m.in. otaczając 
cytadelę pierścieniem sześciu 
fortów zewnętrznych. Pierwotnie 
na teren cytadeli prowadziły trzy 
bramy: od zachodu Konstanty
nowska (zwana później Powąz
kowską), a od wschodu — Mi- 
chajłowska (Bielańska) i Iwa
nowska (Brama Straceń). Ta 
ostatnia była uzupełniona mie
szczącymi się w przedmurzu 
dwiema dodatkowymi bramami, 
nazwanymi po 1918 r. Stefana 
Okrzei i Józefa Mireckiego. W la
tach osiemdziesiątych XIX w. w 
murze cytadeli przebito od po
łudnia czwartą bramę, zwaną 
Aleksandrowską (Nowomiejską).

Mimo upływu lat i pewnych zni
szczeń, przetrwały wszystkie 
bramy. Większość z nich zacho
wała wygląd z czasu budowy w 
latach trzydziestych XIX w. Jedy
nym wyjątkiem jest Brama Stra-

1. Brama Iwanowska, 
od 1921 r. zwana 
Bramą Straceń
2. Brama Michajłowska 
(Bielańska)
z 1855 r.;
widoczne skrzyżowane 
halabardy

(zdjęcia:
Maria
Barbasiewicz)

ceń, która w okresie międzywo
jennym i w 1952 r. została częś
ciowo przebudowana w formie 
mauzoleum upamiętniającego 
martyrologię wyprowadzanych 
tędy skazańców. Architektura 
tych bram nawiązuje do wzorów 
antycznych. Ich zamierzony mo
numentalizm symbolizuje potęgę 
cesarstwa, zaś żeliwne ozdoby 
— halabardy i toporki — umiesz
czono jako ostrzeżenie dla 
niepokornych Polaków.

Maria Barbasiewicz
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Pora na odbudowę

Eugeniusz Lokajski, znany 
fotoreporter Powstania 

Warszawskiego, nie przypu
szczał zapewne, że jego 
zdjęcia stworzą kiedyś mo
żliwość przywracania daw
nego kształtu zrujnowanym za
bytkom Warszawy. Pół wieku 
po śmierci Lokajskiego oka
zało się, że wykonana przez 
niego fotografia najbliższe
go otoczenia gmachu PAST-y 
w Warszawie jest prawdopo
dobnie jedynym źródłem 
umożliwiającym odtworzenie 
pierwotnego wyglądu kamie
nicy przy ul. Próżnej 12.
W 1988 r. na tamach „Spot
kań z Zabytkami" (nr 5) stara
łem się przybliżyć Czytelni
kom dzieje ul. Próżnej - 
ostatniego ocalonego skraw
ka warszawskiej dzielnicy 
żydowskiej. Wspomniałem 
również o kamienicy nr 12 z 
lat 1910—1912. W latach 
1940—1942 kamienica przy 
ul. Próżnej 12 znajdowała się 
w granicach getta. W sierp
niu 1944 r. „Próżna była tere
nem szczególnie dramaty
cznych, zaciętych walk z hit
lerowcami — opowiadała mi 
w 1992 r. Janina Oniszczyk, 
lokatorka czynszówki.
Obok naszego domu pow
stańcy zniszczyli niemiecki 
samochód pancerny. Pozo
stał z niego tylko wypalony 
wrak. (...) Któregoś dnia poci
ski spadły na dach kamieni
cy. Szóste piętro doszczętnie 
spłonęło".
Przepalone mury ostatniej 
kondygnacji rozebrane zosta
ły w 1 946 r. Obniżoną kamie
nicę nakryto płaskim da
chem, co przekreśliło jej ar
chitektoniczne walory. „Upań
stwowienie" domu pociągnę
ło za sobą ostateczną degra
dację: zbicie wystroju fasady 
oraz usunięcie tynków z ele
wacji oficyn. Pomimo skraj
nej dewastacji kamienica po- 
zostaje intrygującym zabyt
kiem. Nie tylko głębokie, oko
lone oficynami podwórze bu
dowli, lecz również pogrążo
ne w półmroku wnętrze klatki 
schodowej tworzy niepowta
rzalny nastrój: przeszłość sta
je się nieomal dotykalna. Wie
lokrotnie odnosiłem wraże
nie, ze wszystko, co w naj
nowszych dziejach Warsza
wy ze szczególną mocą 

przemawia do wyobraźni, 
odnaleźć można wśród mu
rów tego osobliwego domu. 
Jesienią 1986 r. Zespół Spo
łecznych Opiekunów Zabyt
ków (wówczas w ramach 
Towarzystwa Przyjaciół War
szawy) rozpoczął starania o 
wpisanie kamienicy do rejes
tru zabytków. Poszukiwanie 
materiałów pozwalających 
na odtworzenie ostatniej 
kondygnacji domu nie przy
niosło oczekiwanych rezulta
tów. Nieliczne, przedwojenne 
zdjęcia tego rejonu ukazywa
ły jedynie widok ślepej, 
szczytowej ściany kamienicy, 
górującej nad czynszówkami 
Próżnej i Zielnej. W stołe
cznych archiwach nie za
chowały się fotografie ani 
nawet szkice wypalonego 
piętra, wykonane bezpośred
nio przed rozbiórką. Po wielu 
próbach natrafiłem na zdję
cie z 1 944 r., opublikowane w 
albumie Sylwestra Brauna — 
„Krisa" (Reportaże z Powsta
nia Warszawskiego, War
szawa 1983). Autor fotogra
fował rozbity gmach PAST-y i 
panoramę zachodniego Śród
mieścia. W kadrze znalazł się 
fragment elewacji kamienicy 
przy ul. Próżnej 12, lecz zdję
cie było słabo czytelne. Po
szukiwania wznowiłem po 
1989 r., gdy zmienione wa
runki ekonomiczne stworzyły 
nowe możliwości ratowania 
ginących zabytków. Dopiero 
latem 1994 r. odnalazłem w 
zbiorach Muzeum History
cznego m.st. Warszawy zdję
cie gmachu PAST-y wraz z 
najbliższym otoczeniem, wy
konane w sierpniu 1944 r. 
przez Eugeniusza Lokajskie
go. Fotografia jest mało zna
na; nie opublikowano jej tak
że w albumie prezentującym 
dorobek Lokajskiego, wyda
nym z okazji 50. rocznicy 
Powstania Warszawskiego. 
Zachowane zdjęcie pozwala 
stwierdzić, że skrajne partie 
elewacji ostatniego piętra 
cofnięte były w stosunku do 
płaszczyzny elewacji całej 
kamienicy. Środkowa, zwień
czona szczytem część piętra 
została dzięki temu wyeks
ponowana.
Sporządzenie szkicu wybu
rzonego piętra i nałożenie ry
sunku na fotografię ukazują

cą obecny wygląd czyn
szówki daje pojęcie o efek
tach ewentualnej odbudowy. 
W ubiegłym roku Zarząd 
Domów Komunalnych War
szawa-Śródmieście zlecił inz 
arch. Andrzejowi Zielińskie
mu opracowanie wniosków 
konserwatorskich, określają
cych charakter i zakres pla
nowanej modernizacji ka
mienicy przy ul Próżnej 12. 
Wytyczne są przykładem 
szczególnej troski o zacho
wanie dawnego charakteru 
budowli. Autor z rzadko spo
tykanym pietyzmem postulu
je ratowanie każdego auten
tycznego detalu i elementu 
wyposażenia czynszówki, 
problem rekonstrukcji ostat
niego piętra pomija jednak 
milczeniem.
Sądzę, że trudno mówić o 
remoncie lub modernizowa
niu kamienicy przy jedno-

1. Zdjęcie
E. Lokajskiego 

— na pierwszym planie 
gmach PAST-y; 

strzałka wskazuje 
kamienicę przy 

ul. Próżnej 12

OCHRONA BUDYNKÓW 
PRZED

WILGOCIĄ
WYKONUJEMY BLOKADY 
ZASTĘPUJĄCE IZOLACJE 

POZIOME:

— bez udziału prac budowlanych
— po rewelacyjnie niskich cenach
— instalację zakładamy w ciągu kilku

nastu godzin
— kontrolujemy przebieg procesu 

osuszania
— udzielamy 20-letniej gwarancji
— posiadamy wieloletnie doświad

czenie

Zapraszamy wszystkich, którzy w wilgoci 
dostrzegają zagrożenie dla swojego domu

Przedsiębiorstwo Konserwatorsko-Budowlane HRYNIAWA 
00-251 Warszawa, ul. Miodowa 12/66, tel./fax 31-16-18
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2. Obecny wygląd 
kamienicy 

z nałożonym 
szkicem 

rozebranego piętra 
(fot. 2 — Janusz Sujecki)

czesnej rezygnacji z odtwo
rzenia dawnego kształtu za
bytku. Odbudowa czynszów
ki powinna być rozpatrywana 
nie tylko w kategoriach 
..przywracania piękna". Walo
ryzacja stołecznego Śród
mieścia wymaga ciągłego 
poszukiwania środków. In
westor, który zdecyduje się 
na rekonstrukcję, uzyska w 
bardzo atrakcyjnym, central
nym punkcie miasta znaczną 
powierzchnię: całe odtwo
rzone piętro oraz poddasze. 
Koszty remontu kapitalnego 
czynszówki pokryte zostaną 
wówczas przez inwestora. 
Jeżeli władze dzielnicy sko
rzystają z takiego rozwiąza
nia. kamienica stosunkowo 
szybko odzyskać może pier
wotną formę i luksusowy 
charakter.

Janusz Sujecki

Pieniądze dla Leżajska

Dla przeciętnego słuchacza 
organy te grają nadal i dłu

go jeszcze będą z nich spływać 
wspaniałe dźwięki Jest to jednak 
złudzenie uszy specjalistów 
wyłapują pogarszające się tony, 
bowiem robaki-drewnojady po
woli. ale konsekwentnie zjadają 
drewno piszczałek i wiatrowmc 
Nikt jednak me wie. jak daleko 
zaszła dewastacja, może to wy
kazać dopiero rozebranie orga
nów. a chcąc je rozebrać należy 
mieć pieniądze na ich pełną 
konserwację Tych zaś niestety 
me ma

Mowa tu o barokowych orga
nach w bazylice bernardynów w 
Leżajsku Nie mogą być przy
równywane do organów oliw- 
skich — te działają juz w syste
mie elektronicznym, zaś leżajskie 
są ostatnim autentycznym ins
trumentem. z którego płyną ory
ginalne „barokowe" tony muzyk 
Powstał on w latach osiemdzie
siątych XVII w i złożony jest m in 
z trzech pozytywów oraz trzech 
wieżyczek z urządzeniami do 

specjalnych efektów dżwięko 
wych, np. świergotu ptakór. 
Organy zyskały w XVII i XVIII w 
wyjątkowo bogatą dekorację 
snycerską wykonywaną przez 
braci zakonnych, na którą skla 
dają się min. festony, owoc< 
kwiaty, maszkarony, putta i figury 
np świętych, aniołów i postać 
mitologicznych. Wszystko to two
rzy razem niepowtarzalny krajo 
brąz: architektoniczny, rzeżbiar 
ski i muzyczny

Dla ratowania leżajskiego ms 
trumentu zaczynają organizować 
się organiści polscy i zagramcz 
m Jest nadzieja, ze ich kwesta 
a także festiwale muzyki orga 
nowej w Leżajsku — umożliwią 
rozpoczęcie prac renowacyj
nych.

(sa)

Chór muzyczny 
w nawie głównej 

z 1689 r. 
(fot. Henryk Kuglarz)
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Tajemnicza rzeźba

Jakby w cieniu bogatej w 
zabytki kolegiaty Św. 

Marcina z XII w. pozostaje w 
Opatowie kościół Wniebo
wzięcia NP Marii, objęty przez 
bernardynów w 1471 r. Obec
na świątynia jest budowlą 
późnogotycką, ale dzisiejszą 
formę nadano jej w trakcie 
gruntownej przebudowy w la
tach 1751—1755. W Katalo

jej zdjęcie. Przedstawia ona 
Chrystusa w pozycji stojącej 
w lekkim kontrapoście, a jego 
strój stanowi jedynie dość 
silnie pofałdowane perizonium 
na biodrach. Postać jest lek
ko pochylona ku przodowi ze 
zgiętym torsem i rękoma do 
łokci opuszczonymi wzdłuż 
ciała, a potem pod kątem 
prostym zgiętymi na boki. Na 

Rzeźba Chrystusa w kościele bernardynów w Opatowie 
(fot. Witalis Wolny)

gu Zabytków Sztuki w Polsce 
(t. 3, z. 7) w opisie barokowe
go, właściwie rokokowego 
wyposażenia kościoła z lat 
1770-1775, tylko krótką 
wzmiankę poświęcono jed
nemu z ośmiu ołtarzy bocz
nych: „ołtarz zapewne 1850, 
z rzeźbą Chrystusa w tłoczni 
mistycznej wiek XVII". Ta 
osobliwa rzeźba musiała 
wzbudzić zainteresowanie 
autorów, skoro opublikowano 

głowie umieszczono koronę 
cierniową, na rękach widać 
ślady po gwoździach. Bez
pośrednio nad głową Chry
stusa znajduje się półpostać 
Boga Ojca, który przykręca 
ramię prasy ze śrubą. Podłu
żną twarz Boga Ojca otacza 
obfity zarost, zaś fałdy szat są 
bardzo silnie zmięte. Jak mo
żna wytłumaczyć tę nieco
dzienną kompozycję?
Coś, co w sztuce polskiej

wydaje się często oryginalne, 
staje się zrozumiałe, jasne i 
wytłumaczalne, gdy sięgnie
my do wzorów graficznych. 
W tym wypadku wzorem ta
kim jest rycina jednego z 
trzech niderlandzkich grafi
ków, który silnie oddziaływał 
na malarstwo polskie doby 
kontrreformacji — Hieronima 
Wierixa. Jest to miedzioryt 
wyobrażający symbolicznie 
ofiarę Chrystusa, jak wiele 
innych rycin z tej epoki. Zba
wiciel przedstawiony jest w 
pozycji stojącej z rozpostar
tymi rękoma, na których wid
nieją znaki po gwoździach, 
dźwiga krzyż stojąc w misty
cznej prasie, a krzyż ten jest 
przykręcony śrubą. Chrystus 
w prasie mistycznej znany 
jest w sztuce polskiej od 
średniowiecza (np. polichro
mia w krużgankach kościoła 
franciszkanów w Krakowie 
wykonana po 1436 r.), ale od 
tego czasu rzeźbę z Opatowa 
dzieli wszak ponad 200 lat! 
Inne znaleziska wskazują na 
znajomość grafiki Wierixa lub 
jej replik w krakowskich 
warsztatach. Otóż w Muzeum 
Narodowym w Krakowie 
przechowywany jest nieduży, 
barokowy obraz z Lelowa, na 
którym także przedstawiono 
Chrystusa w pozie przekaza
nej nam przez Wierixa z krzy
żem w mistycznej prasie. Je
szcze obecnie spotkać się 
można z tego rodzaju przed
stawieniem tam, gdzie nie 
brak wyobrażeń i symboli 
związanych z eucharystią. 
Mam tu na myśli klasztor ka

noników regularnych late
rańskich przy kościele Boże- 
ga Ciała w Krakowie. Wśród 
wielu obrazów zwróciła na
szą uwagę alegoria kościoła i 
eucharystii z licznymi perso
nifikacjami i znaną nam już z 
Lelowa i Opatowa postacią 
Chrystusa w tłoczni mistycz
nej z krzyżem na ramionach. 
Zwróciłem się pisemnie do 
klasztoru bernardynów w 
Opatowie z pytaniem, czy nie 
zachował się krzyż należący 
do interesującej nas grupy, 
ale życzliwa odpowiedź była 
odmowna. W świetle przed
stawionych materiałów istnie
je jednak niemal pewność, że 
Chrystus dźwigał krzyż, z któ
rym kompozycyjnie związana 
była tłocznia i figura Boga 
Ojca.
Dopiero po tej teoretycznej 
rekonstrukcji wymowny, pe
łen wyrazu cierpienia i głębo
kiej eucharystycznej symbo
liki posąg stanie się w pełni 
zrozumiały zarówno dla histo
ryka sztuki, jak i dla miłośnika 
sztuki Hieronima Wierixa. 
Dodajmy, że miedzioryt Hie
ronima Wierixa wyraźnie od
działywał na „ziemskie” 
przedstawienia Trójcy Św., 
co widoczne jest np. w poli
chromii w kościele Św. Krzy
ża, na obrazach Św. Marii 
Magdaleny w klasztorze pre- 
zentek w Krakowie i na obra
zie „Cztery Rzeczy Ostatecz
ne” w farze krośnieńskiej. 
Świadczy to o niemałej popu
larności mistrza Hieronima 
Wierixa.

Jan Samek

Światowe dziedzictwo
Na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego 
UNESCO jest już 440 obiektów! Na corocznym posiedzeniu 
Komitetu Światowego Dziedzictwa, które tym razem odbyło się 
w grudniu 1994 r. w Phuket w Tajlandii, dokonano wpisu 29 
nowych obiektów; znalazło się wśród nich 11 obiektów dzie
dzictwa kulturalnego z terenu Europy. Są to: kolegiata i zamek 
w Ouedlinburgu oraz zakłady metalurgiczne z przełomu XIX i 
XX w. w Volklingen w Niemczech; ryty skalne z epoki brązu w 
Tanum w Szwecji oraz cmentarz Skogskyrkogarden w Sztok
holmie; Stare Miasto w Wilnie na Litwie; kościół wiejski w Peta- 
javesi w Finlandii; pogańskie kopce grobowe i kościół z X w. w 
Jelling w Danii; średniowieczne dzielnice i fortyfikacje w mieś
cie Luksemburg; zespół urbanistyczny w Vicenzy we Wło
szech; cerkiew Wozniesienija z 1532 r. w Kołomieńsku (obec
nie w obrębie Moskwy) w Rosji; kościół Św. Jana Nepomuce
na w miejscowości Zelena Hora w Republice Czeskiej. 
Wszystkie te obiekty zasługują na specjalną ochronę i opiekę 
ze strony państw, na których terenie się znajdują.

(R)
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„POZNAJ SWÓJ KRAJ”
przyjacielem turystów

„POZNAJ SWÓJ KRAJ” 
od 37 lat
• przybliża dzieje różnych regionów 

Polski
• ukazuje ich współczesne walory 

krajoznawcze
• uczy, jak uprawiać turystykę
• podpowiada, gdżie pojechać na 

wycieczkę, jak spędzić urlop

od dziś rozpoczyna druk:
• ogólnopolskiego kalendarza imprez 

turystycznych — rajdów, zlotów, zła
zów

• ofert Banku Wczasowo-Turystycz
nego proponującego różne formy 
wypoczynku: wczasy, obozy, kolo
nie, „zielone klasy", wycieczki

• porad, gdzie atrakcyjnie i tanio spę
dzić wolny czas.

Sprzedaż „Poznaj Swój Kraj” prowadzą 
kioski „Ruchu” i Kluby Międzynarodowej 
Prasy i Książki. Regularną lekturę mie
sięcznika gwarantuje prenumerata pro
wadzona przez „Pocztę Polską", „Ruch" 
oraz nowego wydawcę — Oficynę AMOS.
Dla klubów PTTK, SKKT, PTSM zama
wiających minimum 10 egzemplarzy 
miesięcznika, AMOS udziela 25-pro- 
centowej bonifikaty! Warto z niej sko
rzystać!

Pokwitowanie dla poczty
zł 

 
| słownie z 

I ~
| WPŁACAJĄCY
| imię______________________________
| nazwisko

kod poczt.
adres

i 
na rachunek

AMOS
Warszawa, ul. Zuga 12 

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

stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę

zt 

słownie słownie 

Pokwitowanie dla wpłacającego 
zł 

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 
zł  

WPŁACAJĄCY
imię--------------------------------------------------
nazwisko  
kod poczt.

 
adres

WPŁACAJĄCY
imię--------------------------------------------------
nazwisko  
kod poczt.-----------------------------------------
adres  

 

na rachunek 
AMOS 

Warszawa, ul. Zuga 12 
PKO VIII O/W-wa 

1586-77578-136

stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę 

zł 

na rachunek 
AMOS 

Warszawa, ul. Zuga 12 
PKO VIII O/W-wa 

1586-77578-136

stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę 

zł 
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Spotkanie z książką

Warszawscy rzeźbiarze
Sylwetki rzeźbiarzy warszawskich XIX w. i ich twórczość uka
zuje nowatorskie opracowanie Marii Ireny Kwiatkowskiej (wie
loletniej autorki „Spotkań z Zabytkami”) pt. Rzeźbiarze war
szawscy XIX wieku (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1995). Jest to próba — jak stwierdza autorka — przedstawie
nia obrazu warszawskiej rzeźby XIX w., od początków jej sa
modzielnego bytu po stracie możnych mecenasów do czasu, 
który wyznaczają nazwiska „awangardowych” rzeźbiarzy, roz
poczynających swą twórczość na przełomie XIX i XX w. Przeg
ląd biografii artystów i ich dzieł rozpoczyna Paweł Maliński 
(1790—1853). twórca m.in. dekoracji w pałacu Błękitnym i 
Kazimierzowskim w Warszawie, a kończy Teodor Skonieczny 
(1852 — 1910), autor głównie rzeźb religijnych i nagrobnych, 
wśród nich także wielu pomników powązkowskich. Obszerny 
epilog zawiera charakterystykę rzeźby warszawskiej i jej twór
ców w latach dziewięćdziesiątych XIX w.
Wśród ukazanych w książce artystów znalazł się też np. Teofil 
Lenartowicz (1822—1893), którego znamy przede wszystkim 
z twórczości poetyckiej. Tymczasem okazuje się, że po wyjeź- 
dzie w 1847 r. z kraju i po śmierci dziecka, a wkrótce i żony ma
larki Zofii Szymanowskiej, przyrodniej siostry żony Mickiewi
cza, zajął się rzeźbą. Nie zarzucił oczywiście poezji, obydwa 
rodzaje twórczości uprawiał jednocześnie.
Książka Marii I. Kwiatkowskiej, opatrzona 128 ilustracjami oraz 
indeksem osób, zawiera wiele interesujących informacji, a 
przede wszystkim jest niezwykle cenną próbą przywrócenia 
warszawskiej rzeźbie XIX w. należytego uznania i miejsca w 
dziejach polskiej sztuki. (Ib)

Reklama rzetelna i tania' 
— tylko w „Spotkaniach”!

— 1/2 kolumny wewnętrznej 

— 1/4 kolumny wewnętrznej 

— 1/8 kolumny wewnętrznej

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod adresem redakcji 
(00—052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11) wraz z pisemnym zamówie
niem. Po przyjęciu zamówienia należy wpłacić odpowiednią sumę na 
konto: Firma AMOS, 01-806 Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/War- 
szawa, nr 1586-77578-136. Ceny:
I. Ogłoszenia — reklamy ramkowe
— cała kolumna wewnętrzna 10 000 000 

1000 zł
5 000 000

500 zł
2 500 000

250 zł
1 250 000

125 zł
— cała kolumna zewnętrzna 

(okładka s. IV) 15 000 000
1500 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) 

reklamy mieszczącej się
w profilu pisma 20 000 000

2 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— cała kolumna wewnętrzna (okładka s. II i III) — 12 5^°

1250 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej — zwyżka ceny o 50%

II. Teksty reklamowe sponsorowane
— artykuły informacyjne, rozmowy, wywiady, reportaże, fotoreporta
że — ceny od 5 000 000/500 zł do 20 000 000/2000 zł według indywi
dualnego uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne
— 1 słowo

— 1 słowo w ramce

Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społecznych opiekunów za
bytków udzielana jest zniżka w wysokości 20%.
W USTALONE CENY wliczone są wszystkie prace redakcyjne, grafi
czne i techniczne. W wypadku dostarczenia przez zleceniodawcę og
łoszenia gotowego do druku (naświetlonych klisz) udzielany jest rabat 
10%.
PODATEK VAT doliczany jest do zleceń
— instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gospodarczych w wysokoś
ci 22% ceny reklamy — ogłoszenia
— osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej w 
wysokości 7% ceny ogłoszenia

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

7 000 zł
70 gr

10 000 zł
1 zł

I
Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz.

liczba 
numerów

opłata

Spotkania 
z Zabytkami

20 000
2 zł

Płomyczek
12 000

1 zł 20 gr

Poznaj
Swój Kraj

27 000

2 zł 70 gr

Echa Leśne
15 000

1 zł 50 gr

Nauka
i Przyszłość

10 000

1 zł

kwartalniki

Ochrona
Zabytków

35 000

3 zł 50 gr

Biuletyn 
Historii 
Sztuki

30 000

3 zł

Razem zł:
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Kto pomoże?

W północnej części Wyso
czyzny Siedleckiej, w ma

lowniczej dolinie rzeki Miedzian
ki, przy szosie Węgrów—Małki
nia położona jest Miedzna - 
niewielka podlaska osada, której 
początki sięgają XV w. Pozosta
łością dawnego układu miejskie
go jest szachownicowy przebieg 
ulic z prostokątnym rynkiem po
środku. Przy drodze do Węgrowa 
zachowały się ruiny zamku za
pewne z koć' a XVI w i barokowa

boty“, jak zapisano w 1923 r. W 
1912 r. obiekt ten nabył Związek 
Katolicki, tworząc tu dom para
fialny i bibliotekę. Od 1901 r. w 
budynku znajdowała się szkoła, 
w 1959 r. przeprowadziła się do 
nowej siedziby. W październiku 
tego roku budynek uznano za 
zaniedbany, a zniszczenia osza
cowano na 30%. W następnych 
latach część zajazdu adaptowa
no na sklepy, a w jednym pomie
szczeniu utworzono salę kate-

kaplica z XVIII w. W zachodniej 
jjierzei rynku stoi neogotycki 
kościół z 1893 r. a południową 
część jego zabudowy zamyka 
budynek dawnego zajazdu - 
karczmy.
Zbudowany on został w drugiej 
połowie XVIII w., w okresie roz
woju miasta Wymurowano go z 
cegły, na planie prostokąta. Pod 
częścią wschodnią mieszczą się 
„piwnice solidne/, starożytne/ ro-

chetyczną. Budynek zajazdu zos
tał opuszczony i jego stan dzi
siejszy — to popękane i zagrzy
bione ściany, brak szyb w 
oknach i pokrycia dachowego 
oraz zawalony strop w części po
łudniowo-zachodniej. Czy rze
czywiście budynek ten musiał 
spotkać taki los? Może znajdzie 
się ktoś, kto pomoże uratować 
miedzeński zajazd?

Wojciech Gerej

Wydawnictwo „CODEX”

oferuje reprint 
pierwszego polskiego atlasu numizmatycznego 

autorstwa Tadeusza Czackiego:

ZBIÓR CIEKAWY
XIV TABLIC NUMIZMATYCZNYCH
RYTYCH NA MIEDZI (WILNO 1844)

Cena egzemplarza 13 zt, realizacja zamówień za 
zaliczeniem pocztowym. Adres: Wydawnictwo „Co
dex", os. Orła Białego 4A/5, 62-200 Gniezno.

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. — 21LJ2Q0 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.
Do 20 maja br. wpłaty na prenumeratę na III kwar
tał przyjmują jednostki kolportażowe „Ruchu”.
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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UBIORY W POLSCE
IV. U źródeł ubioru narodowego

Mimo wielu nader różnorodnych propozycji, jakie ofero
wała w drugiej połowie XVI stulecia moda zachodnioeu
ropejska, w ówczesnej Polsce coraz niechętniej patrzono 
na owe zagraniczne nowinki. Dla większości szlachty bar
dziej atrakcyjne stawały się wzorce orientalne, docierające 
do Rzeczypospolitej Obojga Narodów zarówno drogą kon
taktów militarnych, jak i pokojowych, bezpośrednio bądź 
przez Węgry czy Ukrainę. Wyodrębnienie się strojem, od
różnienie od zachodnich nacji wiązało się także z potrzebą 
zaznaczenia odmienności i wyższości państwa demokracji 
szlacheckiej od absolutystycznych monarchii sąsiadów. Te 
wszystkie i inne względy zdecydowały, że w późnych la
tach panowania Zygmunta Augusta, w czasach Stefana 
Batorego i po wstąpieniu na tron Zygmunta III Wazy ogół 
Polaków nosił już ubiory, uznawane za swojskie i narodo
we. Były one tak postrzegane również przez cudzoziem
ców. Poseł wenecki odnotował w 1575 r., iż „szlachta 
wspaniałe w różne kolory przywdziewa szaty; nie tylko z 
jedwabiu, ale ze złota i srebra, używając futer najdroższych, 
noszą się rozmaicie, najwięcej w poważnym stroju polskim, 
podgoliwają włosy, u butów noszą podkówki”.
Jakie elementy wyglądu ówczesnego szlachcica weszły na 
stałe do kanonu polskiego ubioru narodowego? Należały 
do nich niewątpliwie fryzura i zarost. Włosy strzyżono 
krótko, często z tyłu i boków głowy podgalano. W przeci
wieństwie do skąpego zarostu, lansowanego w tym czasie 
przez modę hiszpańską, Polacy chlubili się bujnymi, choć 
jeszcze stosunkowo krótkimi wąsami, a starsi panowie pre
ferowali okazałe, zaokrąglone brody.
Zamiast cudzoziemskich beretów i kapeluszy, jako nakryć 
głowy używano różnorodnych czapek. Wzorem króla Ba
torego Chętnie noszono czarne, proste czapki filcowe, na
zwane na cześć władcy batorówkami. Najczęściej jednak 
używano kołpaków z okrągłą lub prostokątną, różnej wy
sokości główką aksamitną czy futrzaną, otoczoną jednoli
tym bądź rozciętym futrzanym otokiem. Ozdobą czapek 
były kity z piór czaplich lub żurawich, najczęściej osadzo
nych w szkofii — jubilerskiej oprawie ze złota lub srebra i 
drogich kamieni. Niekiedy zamiast naturalnych piór szkofia 
miała pióropusz w postaci ruchomego skrzydła orlego, tak
że wykonanego ze szlachetnego metalu i misternie zdobio
nego.
Od końca XVI w. podstawowym ubiorem polskiego szla
chcica stał się żupan. Pełnił on funkcję kaftana, noszone
go w owym czasie jeszcze samodzielnie bądź pod wierzch
nim okryciem. Żupan był lekko dopasowany do talii, roz- 
kloszowany dołem, z prawą połą głęboko zachodzącą na 
lewą. Miał długie, wąskie rękawy i niewielki kołnierzyk — 
stójkę, nieco podwyższony z tyłu. Długi poza kolana, szyty 
z połyskliwych, gładkich bądź wzorzystych tkanin, był 
żupan odzieniem prostym i wygodnym, a jednocześnie 
„stosownym”, dalekim od obcisłości i kusości męskich 
strojów zachodnioeuropejskich.
Modne wśród ówczesnych zagranicznych elegantów ob
wieszanie się dużą ilością różnorodnej biżuterii (łącznie z 
kolczykiem w uchu!) nie było w Polsce dobrze widziane. 
W polskim ubiorze męskim, prócz wspomnianej szkofii, 
dekoracyjną funkcję pełniły guzy, zapinające żupan od 
kołnierzyka do talii. Miały one przeważnie kulisty kształt, 
zdobiono je grawerowaniem, niellem, a zamożniejsi pano
wie wprawiali w nie szlachetne kamienie. Do wyrobów 
złotniczych należały też noszone na żupanie pasy meta
lowe — ich wąskie ogniwka naszywano na podkładzie ze 
skóry lub tkaniny, a spinano z przodu prostokątną klamrą. 
Najbardziej okazałą częścią męskiego ubioru stała się de

lia, która zastąpiła renesansową szubę. Delia była obszer
na, rozszerzana dołem, długa do kostek, z dekoracyjnie 
zwisającymi rękawami. Szyto ją z ciężkich, bogatych tka
nin, często w kolorze szkarłatnym i podbijano futrem. Fu
trzany był także duży, płasko wyłożony kołnierz delii. Od 
góry do pasa delia zaopatrzona była w duże, ozdobne guzy i 
pętelki. Często jednak noszono ją rozpiętą, przytrzymując 
pod szyją tylko jednym, wielkim guzem, zwanym czapraga. 
Spod długiego żupana i delii nie były widoczne spodnie — 
długie, dopasowane, wpuszczone w buty. Obuwie do 
ubioru polskiego sporządzano w drugiej połowie XVI w. 
głównie z żółtego safianu; sięgało ono nieco powyżej ko
stek, a niewielkie obcasy były obowiązkowo zaopatrzone w 
metalowe podkówki.
Już tylko nieliczni panowie z kręgów dworskich czy za
możnego mieszczaństwa przyjmowali wówczas wzory mody 
zachodniej — krótkie, watowane wamsy z „rzezanej”, czy
li nacinanej tkaniny czy sięgające kolan bufiaste spodnie 
„pludry” bądź wyśmiewane przez Mikołaja Reja wypcha
ne, kuliste „choboty”.
Wśród polskich pań europejskie wzorce strojów też nie 
cieszyły się dużą popularnością. Nie na darmo ówcześni 
moraliści i satyrycy ostrzegali je przed hołdowaniem cu
dzoziemskim nowinkom, głosząc, jak Piotr Zbylitowski, w 
1600 r.:

„ Sukienka prostym krojem zawsze najcudniejsza 
Przez rękawów kształciczek, to tak subtelniejsza”.

Większość młodych Polek w drugiej połowie XVI i na po
czątku XVII w. istotnie nosiła ów wychwalany kształci
czek, czyli kształt — suknię bez rękawów o dopasowa
nym staniku i fałdzistej spódnicy. „Przemyceniem” zale
ceń zachodniej mody było noszenie kształtu na fortugale 
— płóciennej spódnicy z wszytymi okrągłymi, drewnia
nymi obręczami, co nadawało dołowi sukni modną, dzwo- 
nowatą formę. Kształt nakładano na białą koszulkę z 
cienkiego płótna o bufiastych, długich rękawach.
Z panującej w tym czasie mody hiszpańskiej przejęły też 
Polki krezy — sztywne, drobno marszczone kołnierze 
przy koszuli, ciasno obejmujące szyję oraz podobne man
kiety przy rękawach koszuli — kruszki.
W zupełnej zgodzie z polską tradycją i obyczajem pozo
stawały damskie nakrycia głowy. Panny nosiły często to- 
czenice — sztywne, wysokie opaski, obciągnięte złoto
głowiem i bogato haftowane perłami czy drogimi kamienia
mi. Do toczenicy przypinano z boku mały wianek z drob
nych kwiatów. Mężatki nadal nosiły czepce, niewielkie i 
ściśle przylegające do głowy. Do stroju wyjściowego na
kładały na czepce rańtuchy — chusty z cienkiego, usz
tywnionego płótna, opadające na ramiona i plecy, niekiedy 
spowijające postać aż do stóp. Na rańtuchu, niezależnie od 
pory roku, umieszczany był jeszcze kobiecy kołpak — cy
lindryczny, wysoki, wykonany z futra lub tylko otoczony 
sobolową czy bobrową opuszką.
Dostojność ubioru polskiej szlachcianki podnosiła, a jed
nocześnie urozmaicała biżuteria. Wprawdzie panowie- 
-moraliści przestrzegali kobiety przed noszeniem nadmiaru 
klejnotów, ale ich nakazy były zazwyczaj lekceważone. 
Zamożne damy rekompensowały sobie surowość i skro
mny fason stroju, zdobiąc się, prócz bogatych toczenie i 
czepców, naszyjnikami, łańcuchami z kunsztownym „za
wieszeniem”, biżuteryjnymi paskami, bransoletami i pier
ścieniami. Na prezentowanie włosów ułożonych w kunsz
towne fryzury, odsłanianie dekoltów czy obnażanie rąk 
musiały poczekać jeszcze kilka dziesięcioleci...

Anna Sieradzka
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(rys. Sława Nowińska)

1 — czapka
2 — szkofia z kitą z piór
3 — delia
4 — żupan
5 — pas metalowy męski

6 — but męski
7 — toczenica
8 — kreza
9 — koszulka

10 — suknia-kształt

11 — pasek kobiecy
12 — wams „rzezany”
13 — guzy w delii
14 — kołpak kobiecy
15 — rańtuch

2



Prima 
aprilis
Znawcy obyczajów 
twierdzą, że wzaje
mne zwodzenie się 
w dniu 1 kwietnia 
pochodzi z zachodu 
Europy, być może 
nawet ze starożyt
nego Rzymu, gdzie 
nowy rok obcho
dzono właśnie w 
pierwszy dzień kwie
tnia, a uroczystości 
polegały na najwe
selszych zabawach. 
W XVII w. prima ap
rilis był już pow
szechny w Polsce, 
bowiem Wacław Po
tocki zanotował wier
szem:
„Prima aprilis albo 
najpierwszy dzień 
kwietnia./ Do roz
maitych żartów mo
da staroletnia.” 
Oprócz żartów słow
nych wysyłano do 
siebie żartobliwe 
podarunki, listy, spe
cjalne druki, później 
pocztówki. Prezen
tujemy tu kilka pri
maaprilisowych pocz
tówek z początku lat 
trzydziestych. Każ
da opatrzona jest 
stosownym wierszy
kiem i choć mamy 
już nieco inne po
czucie humoru — z 
tego właśnie śmiali 
się nasi dziadkowie i 
pradziadkowie po
nad sześćdziesiąt lat 
temu.

(zdjęcia: Andrzej Zborski)


