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Od redakcji

W tym numerze przeczytamy, jak 
mieszkańcy naszego kraju potrafią bu
dować według dawnych wzorów (można 
powiedzieć, że w duchu New Age! — zob. 
nr 12,1995, s. 2), zachowując tym samym 
tradycję (s. 2), z jaką troską i solidnością 
przeprowadzono badania, a następnie 
prace konserwatorskie przy reliktach 
najstarszych budowli na Ostrowie Led
nickim (s. 15), jak błyskawicznie po spa
leniu odbudowano kościółek na Obido
wej (s. 35). Wszystko to świadczy, że po
trafimy zajmować się zabytkami z pasją, 
rozsądkiem i skutecznie, choć trzeba 
zdawać sobie sprawę, że są to tylko wy
jątki i że prawdziwego mechanizmu ta
kiej promocji ochrony zabytków po pro
stu brakuje, jak brakowało jej przez wie
le, wiele lat. I być może to właśnie spo
wodowało, że w słynnej „Strategii dla 
Polski” nie ma ani słowa o ochronie śro
dowiska kulturalnego (nie ma także o 
ochronie środowiska naturalnego, co nie

jest żadną pociechą!). Czyżby szerokie 
kręgi konserwatorów i zabytkoznawców 
były takie słabe, że sprawy ochrony za
bytków nie znalazły się w opracowaniu 
nakreślającym wizję kraju na najbliższe 
lata?! Jak się okazuje, wielość instytucji 
ochrony zabytków i różnych organizacji 
mniej lub bardziej związanych z zabyt
kami — to jeszcze nie wszystko...
W numerze polecamy także artykuły: o 
jednym ze składników folwarcznej zabu
dowy, mało znanych stajniach końskich 
na Śląsku (s. 26) oraz o odkryciu wspa
niałych malowideł w kościele w Cmola- 
sie (s. 29). Następny numer — kwiet
niowy — wypełnią sprawy warszawskie, 
a okazją będą obchody 400-lecia sto
łeczności.

Przypominamy nasz nowy adres: 
00-672 Warszawa
ul. Piękna 44a
(pokoje 16 i 18,1 p.)
tel. 622-46-63

Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarła żona naszego 
bliskiego współpracownika, autorka wielu interesujących 
tekstów w „Spotkaniach z Zabytkami”

dr Alicja KURZĄTKOWSKA. 
Mieczysławowi redakcja składa wyrazy współczucia.
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Zabytkowy obiekt 
można odremontować 

na miejscu, 
można przenieść go 

gdzie indziej, 
ale też można 

wziąć go za wzór 
i zbudować od nowa, 

wypełniając 
nową treścią. 

Tak uczyniono 
w Sulejówku.

Jak w bajce
JANUSZ MILISZKIEWICZ

Dawno, dawno temu, 
za górami, za lasami, 

w położonej nad Bzurą wsi Sobota, 
przy zakręcie drogi z Walewic 

zbudowano malowniczy zajazd. 
Naprawdę dawno temu, 

bo w XVIII w. 
Dziś tamten zajazd już nie istnieje, 

lecz taki sam budynek stoi 
w... Sulejówku.

Czy to nie bajka!?

P
aństwo Krystyna i Mieczysław Wel- 
terowie, rzeźbiarze, zajazd w Sobocie 
zobaczyli po raz pierwszy pod koniec 
lat sześćdziesiątych. Od razu posta
nowili, że muszą zbudować taki sam dom. Wy

bór nie wymaga uzasadnienia, wystarczy spoj
rzeć na archiwalne fotografie — rzadko zdarzają 
się budowle tak urocze, o tak zachwycających 
proporcjach, tak urozmaicone pod względem ar
chitektonicznym.
W biurze wojewódzkiego konserwatora zabyt
ków w Skierniewicach przechowywana jest karta 
ewidencyjna zajazdu z Soboty sporządzona w 
1959 r. W wydanym w 1953 r. Katalogu Zabyt
ków Sztuki (woj. łódzkie, tom II, zeszyt 5) mo
żna znaleźć kilka zdań o tym zabytku. Zachwycił 
się nim Bohdan Baranowski i zamieścił jego zdję
cia w monografii Polska karczma, restauracja, 
kawiarnia (Ossolineum, 1979). W sumie jednak 
niewiele o nim wiadomo. Ceglany, kryty kar- 
piówką, założony na planie litery „L”, m\a\„sień 
przejazdową, brukowaną, na przestrzał”. Po 
wojnie zabytek zajmowała Gminna Rada Na
rodowa, Ochotnicza Straż Pożarna, prywatni lo
katorzy i klub. Wytyczanie nowej trasy komuni
kacyjnej sprawiło, że ruinę rozebrano. Zanim 
jednak nastąpiła rozbiórka, państwo Wel- 
terowie pod nadzorem wojewódzkiego kon
serwatora zabytków Mariana Rożeja fa
chowo wymierzyli i obfotografowali 
obiekt. Na podstawie tej dokumentacji, na po
czątku lat osiemdziesiątych zbudowali w Sule
jówku dom o powierzchni 168 m2 i kubaturze 
867 m3. Ściany w miesiąc postawili murarze z 
Nysy. Kunsztowne roboty ciesielskie wykonali 
panowie Antoni Chanke i Stanisław Zawada, 
rzemieślnicy z Sulejówka.

A więc — nie ma zabytku, a jednak jest.
Oczywiście nie ten sam, ale taki sam. Do

strzegam w tym wszystkim ważny problem psy
chologiczny — jak wychowywać rodaków, 
aby, kiedy fortuna się do nich uśmiechnie, 
zamiast domów-koszmarków, wznosili 
obiekty piękne i swojskie?
Oczywiście wnętrze przystosowano do miesz
kalnych potrzeb. Na przykład tam, gdzie w za
jeździć był szynkwas, u państwa Welterów stoi 
prosty kominek z czerwonego piaskowca. Są tu 
drewniane, wsparte na belkach sufity i dębowe 
parapety. Od ścian w kolorze ciepłej bieli w ko
rytarzach i w kuchni czerwienią odcinają się pod-
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1

1.2. Archiwalne widoki zajazdu 
we wsi Sobota
3. Dom w Sulejówku
4. Szczyt południowy domu w Sulejówku
— porównaj z il. 1
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5.6. Szczyt wschodni (5) — porównaj z il. 2 
oraz belkowanie podcieni (6) — porównaj z il. 1
7. Jedna z prac Mieczysława Weltera
— terakotowa głowa Jerzego Waldorffa 
(zdjęcia: 3—7 — Janusz Miliszkiewicz)

logi z klinkierowej cegły. W pokojach położono 
podłogi z desek zaciągniętych pokostem — 
skrzypią tak, jak powinny skrzypieć podłogi w 
każdym zasiedziałym domu. Przez dwuskrzyd
łowe, dubeltowe okna o bogatym podziale widać 
ogród. Wnętrze urządzono skromnie i nie znaj- 
dziemy w nim schematów do znudzenia powie
lanych przez modne żurnale.
Pani Krystyna Welter stworzyła m.in. pierwszy 
w Polsce pomnik autora Trylogii (zdobi ulicę 
Słupska). Mieczysławowi Welterowi przyspo
rzyły sławy pomniki m.in. Zygmunta Krasiń
skiego w Opinogórze, Jana Kochanowskiego w 
Czarnolesie, Jerzego Szajnowicza w Salonikach, 

Chopina na Majorce i Kopernika w stolicy Me
ksyku i we Fromborku. Welter uważany jest za 
najlepszego rzeźbiarza-portrecistę. W sulejow
skim domu często bywają wielcy aktorzy, pisa
rze, dyplomaci, których gospodarz uwiecznia w 
brązie, częściej zaś w terakocie, którą szczególnie 
sobie upodobał. Już po pierwszej wizycie zauwa
żyłem, że atmosfera życia w domu w Sulejówku 
ma w sobie coś z ducha salonu artystycznego w 
najlepszym tego słowa znaczeniu. Kultywowana 
jest tu sztuka konwersacji na najwyższym po
ziomie.

Janusz Miliszkiewicz
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Władza, danina, 
jarmarki, łapówka, 

małżeństwo 
i socjalna wyższość 
— to tylko niektóre 

symbole 
tkwiące dawniej 
w rękawiczkach. 

Dziś są po prostu 
okryciem dla rąk.

Rękawiczki 
jako symbol

BOŻENA PURC-STĘPNIAK

Rękawiczki pełniły kiedyś ważną funkcję 
zarówno w przesądach, jak i w ubiorze. 
W okresie średniowiecza stanowiły znak 
przypieczętowania przysięgi wierności, 
a w erze nowożytnej stały się symbolem 
statusu, bogactwa i władzy. Były także 
swoiście pojętym dziełem sztuki przez 

piękną formę zdobień i haftu. Mało 
zastanawiamy się nad ich funkcją 
i ważnością, gdyż dziś służą raczej 
celom praktycznym, ochronie ręki 

lub estetyce ubioru.

W
prawie średniowiecznym rękawiczka 
pojawiła się jako zastępująca i repre
zentująca samą rękę, która własność 
bierze i daje, na którą się przysięga 
lub z którą zawiera układy. Dlatego oddanie jej ko

muś symbolizowało nadanie w prawie lennym i wła
dzę nad lennikiem pana lennego, a jej rzucenie — 
wezwanie do walki. Bogato zdobione i wykonywane z 
cennych i rzadkich tkanin oraz skór rękawiczki były 
bardzo drogie. Nic też dziwnego, że znamy wypadki 
z X i XI w., kiedy darowanie pięciu par rękawiczek 
stanowiło pewną część daniny. W tamtych czasach 
posłańcy królów dostawali od nich rękawiczkę i 
przynosili ją do miasta, któremu nadawano prawo 
odbywania jarmarków. Rękawiczki były też nie
odzowną częścią składową ubioru duchownych, wią- 
żącą się z zasłanianiem rąk w kontakcie z bóstwem 
podczas ceremonii i nabożeństw. Na przykład do pa
radnego niemieckiego stroju cesarskiego zawsze na
leżała para rękawiczek z purpurowego jedwabiu z 
haftem perłami i złotą nicią, dopełnionym emaliowa
nymi złotymi blaszkami. Ale oto w Anglii za pano
wania Elżbiety I ukazał się zakaz noszenia przez sę
dziów rękawiczek, dlatego że często dołączano do pi
semnych próśb parę rękawiczek, w których znajdo
wała się łapówka. Rękawiczki były też używane pod
czas różnych uroczystości: narodzin (pieniądze rę
kawiczkowe), ślubów i pogrzebów (rozdawano je nio
sącym trumnę).

Jedna z najważniejszych funkcji rękawiczek — to 
poręczenie przy zaręczynach obietnicy małżeństwa 
i symbol zawarcia kontraktu ślubnego. Pan młody 
na znak ugody, aby uwierzytelnić przyrzeczenie 
małżeństwa, ofiarowywał narzeczonej rękawiczki. 
Zwyczaj ten w wielu krajach zachodniej Europy, np. 
w Belgii, Niemczech, Francji i Anglii, zachował się 
do lat trzydziestych XX w. Rękawiczki były więc 
symbolem przeniesienia prawa do dysponowania 
narzeczoną z ojca panny na narzeczonego przez sym
boliczną wymianę znaków, którymi były też m.in. la
ska, miecz i pierścień. Było to bardzo stare prawo, 
wywodzące się jeszcze sprzed okresu średniowiecza, 
a szeroko rozpowszechnione w Niderlandach w epo
ce renesansu i baroku. Częste zastosowanie rękawi
czek i ich uprzywilejowana rola doprowadziły do te
go, że w XVI i XVII w. stały się one symbolem sta
tusu. Gdy w Niderlandach dwoje narzeczonych lub 
zakochanych chciało się pobrać, zapraszano rodzinę i 
przyjaciół; w ich obecności, podczas przysięgi mał
żeńskiej, przy której obecny był także notariusz, na
stępowało przypieczętowanie jej ważności przez wy
mienienie pierścienia, noża, nożyczek, igły i rękawi
czek. Po tym fakcie małżeństwo było ogłaszane ofi
cjalnie. Prezenty, którymi narzeczony obdarowywał 
narzeczoną, np. koszula ślubna, koronkowe mankie
ty, kołnierz, wachlarz i rękawiczki, były wystawiane 
w sieni domu narzeczonej, w paradnym koszu, boga-
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to zdobionym wstążkami i kwiatami. Panna młoda 
dawała narzeczonemu także rękawiczki, koszulę z 
dobrego gatunku lnu, kryzę z mankietami, pantofle i 
szlafmycę. Im bogatsza i piękniejsza była zawartość 
kosza, tym większe pochwały zbierała narzeczona 
podczas przyjęć, które urządzano przed ślubem za
praszając przyjaciół i rodzinę, by podziwiali wysta
wiane podarki. W dniu ślubu kosz był zabierany do 
domu nowożeńców.
Do dziś zachowały się monety i medale upamiętnia
jące zaślubiny. Na ich awersie znajdował się wizeru
nek ceremonii zaślubin w kościele, a na rewersie — 
dwie ręce w uścisku i płonące serce ponad czaszką. 
Na srebrnych puzderkach można także oglądać parę 
zakochanych trzymającą płonące serce przebite strza
łą z towarzyszącym napisem, najczęściej mówiącym o 
wierności sięgającej poza śmierć. Z okazji ślubu wy
dawano wiersze z odpowiednią dekoracją graficzną, 
posługującą się symboliką informującą o wiecznym 
trwaniu miłości i zaletach małżeństwa. Ponadto za
ślubiny były okazją do zamówienia szczególnego ro
dzaju obrazu — był nim małżeński portret ślubny, 
różniący się nieznacznie od zwykłego portretu mał
żeńskiego. Na nim małżonkowie mogli być pokazani 
np. na tle pejzażu, siedzący razem pod drzewem op
lecionym bluszczem, podający sobie prawe ręce. Te 
wszystkie znaki mówiły o zaufaniu i wierności mał
żeńskiej. Małżonkowie byli również przedstawiani na 
zupełnie oddzielnych portretach (tzw. portret pen
dant). Chociaż małżeństwo ery nowożytnej coraz 
bardziej przybierało formę partnerską, a rola kobiety

1.2. Różne kobiece rękawiczki ślubne

3. Portret 
Johanny le Maire z ok. 1622 r.; 

w prawej ręce rękawiczki 

4. Para małżeńska z dzieckiem 
— obraz z XVII w. Nicolaesa Maesa; 

rękawiczki w prawej ręce mężczyzny

w życiu społecznym była większa, to jednak mężczy
zna zawsze był wysuwany na plan pierwszy. Tak też 
było w portrecie pendant, którego podział na stronę 
męską i żeńską opierał się na starej heraldycznej za
sadzie prawej i lewej strony. Mężczyzna zawsze zaj
mował prawą, „lepszą” stronę, kobieta była pokazy
wana na portrecie lewym. Z reguły najpierw malo
wano męża, a potem żonę. Portrety te stanowiły 
zamknięte całości i rzadko pokazywały więzi uczu
ciowe małżonków, wyrażając po prostu aspekt mał
żeństwa, którego model społeczeństwo uważało za 
słuszny. Na portretach małżeńskich zamawianych 
jako upamiętnienie ślubu najczęściej akcentowane i 
eksponowane były te wszystkie elementy stroju i 
garderoby, które uczestniczyły w ceremonii zaręczyn 
i ślubu. Mężczyźni dość często trzymali rękawiczki 
lub kapelusz. Kobiety miały zwykle tak ułożone ręce, 
aby można było zobaczyć pierścionek, którym nie
rzadko bywał oszlifowany diament — symbol związ
ku małżeńskiego i cierpliwości, a zarazem władzy 
mężowskiej. Niejednokrotnie trzymały one w rękach 
wachlarz, kwiat lub rękawiczki. Nie były to jednak 
zwykłe rękawiczki — ich mankiety haftowano perła
mi, nicią złotą i jedwabną, a poszczególne elementy
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haftu tworzyły dekorację symbolizującą wierność 
małżeńską, miłość oraz obfitość i płodność.

Z powodu kruchości materiału, z jakiego były 
wykonywane i różnych kolei losu ich właścicie

li, mniej zachowało się rękawiczek niż portretów 
ślubnych, których duża liczba dotrwała do naszych 
czasów. Do rzadkości należał fakt, że w 1978 r. w 
domu aukcyjnym Sotheby’s w Londynie zakupiono 
dla Rijksmuseum w Amsterdamie rękawiczki z XVII 
w., które zostały odtworzone na portrecie ślubnym 
dwudziestojednoletniej Johanny le Maire, namalo
wanym przez Nicolaesa Eliasza (Pickenoy). Ona to w 
1622 r. w Amsterdamie poślubiła Pietera van Son. 
Obydwoje pochodzili z bardzo bogatych domów 
mieszczańskich: Johanna była córką kupca Isaaca le 
Maire, który dorobił się fortuny na handlu z India
mi. Na zachowanych rękawiczkach Johanny możemy 
podziwiać wyhaftowane perłami ptaki — na jednej 
stronie mankietów wyobrażony jest bażant, a na dru
giej paw — które siedzą nad czarą wypełnioną owo
cami. Paw symbolizuje stan małżeński, bażant — 
płodność, natomiast kosz z owocami — to znak 
przemijania oraz jednego z pięciu zmysłów — zmys-

Wywołanie 
wilka

We wsi Wilkowo koło
Złotoryi znajdował 

się niegdyś średniowie
czny krzyż pokutny, lecz 
zaginął. Wilkowscy para
fianie postanowili jednak 
przypomnieć o jego ist
nieniu i w ten sposób na
rodziło się kuriozalne 
przedsięwzięcie. Otóż przy 
okazji budowy kamienne
go ogrodzenia kościoła 
(początek XX w.) miesz
kańcy wykuli w piaskow
cu i umieścili w murze 
dwa... krzyże pokutne z 
datą „1989". Jest to unikat 
na skalę europejską! Jak 
wiadomo, krzyże pokutne 
wystawiane były przez 
mordercę na miejscu zbro
dni w XIV—XVI w., zaś póź
niejsze mają charakter 
pseudopokutny lub pa
miątkowy. Natomiast dziś 
nikt już nie wykonuje ta
kich krzyży. Pikanterii

1. „Krzyże 
pokutne”
z 1989 r.

2. Odnaleziony 
średniowieczny 
krzyż pokutny

(zdjęcia: 
Filip 
Karoński)

całemu zdarzeniu dodaje 
fakt, że krzyże te zostały 
odsłonięte i poświęcone 
przez proboszcza podczas 
uroczystej procesji w dniu 
17 września 1989 r., czyli 
dokładnie w 50. rocznicę 
sowieckiej agresji na Pol
skę. Czy tę datę wybrano 
zupełnie przypadkowo?
Tymczasem ostatniego 
dnia lipca 1995 r. p. Hen
ryk Nazarczuk z Hanno- 
veru, należący do Ogól
nopolskiego Klubu Bada
czy i Miłośników Krzyży 
Pokutnych i Rzeźb Przy
drożnych odnalazł stary 
krzyż. Został on wydobyty 
z ziemi i ustawiony w miej
scu znalezienia. Od krzyży 
z 1989 r. dzieli go zaledwie 
30 m i ponad cztery wieki! 
Wykuty jest także z pias
kowca i ma bardzo wy
raźny ryt narzędzia zbrodni 
(miecz) oraz dość rzadko 
spotykaną dolną aureolę. 
Można więc podsumować, 
że w Wilkowie wywołano 
wilka...

Filip Karoński
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5. Portret nieznanej 
pary małżeńskiej 

z 1633 r. 
(warsztat Rembrandta); 

rękawiczki 
w lewych rękach 
portretowanych

6. Portret ślubny 
Aletty Hanemans 

z 1625 r. 
pędzla Fransa Halsa; 

rękawiczki w lewej ręce

łu smaku. Jest też tu zięba — symbol dziewiczości, 
przysiadła na arabesce kwiatowej symbolizującej 
uciechy miłości, a umieszczona wśród nich róża 
przez swoje kolce oznaczała ból i cierpienie. Bywało 
też, że na portretach małżeńskich zamawianych wiele 
lat po ślubie kazano się przedstawiać ze swoimi ślub
nymi rękawiczkami, które jednak wtedy trzymał naj
częściej mężczyzna jako znak przywileju stanowienia 
o rodzinie.

Rękawiczki zarówno dla mężczyzn, jak i dla 
kobiet były symbolem końcowego zamknięcia 
kontraktu ślubnego. Nakładano je idąc do kościoła i 

zdejmowano krótko przed ceremonią ślubną, kiedy 
para przed księdzem podawała sobie ręce. Po tym 
fakcie nie były już uważane za małżeński zastaw i 
stawały się symbolem statusu. Rękawiczki te, po
dobnie jak inne szczególnie cenne części garderoby 
ślubnej, były pieczołowicie przechowywane razem z
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portretem i przekazywane przez pokolenia w ramach 
spadku, o czym świadczy np. portret Elisabeth Wolf 
pędzla M. J. Mierewelta; portret ten razem z koron
kowymi mankietami należał do kolekcji Six w Am
sterdamie. I tak oto ślubne rękawiczki przez swoją 
symboliczną funkcję stały się zabytkiem uświetnio
nym na obrazie i razem z nim uzupełniały się w prze
kazie tradycji narodowej.
W Polsce rękawiczki były oznaką socjalnej wyższości. 

Mężczyźni nosili je raczej ze względów prakty
cznych, kobiety dla ozdoby. Już na początku XVII 
w. stały się nieodzowną częścią stroju zarówno szla
checkiego, jak i mieszczańskiego. Były sporządzane 
domowym sposobem lub sprowadzane z zagranicy. 
W XVIII w. przyszła moda na rękawiczki długie za 
łokieć, z palcami lub bez oraz ażurowe wykonywane 
z nici, zwane mi tynkami.

Bożena Purc-Stępniak
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Wokół jednego zabytku

Skrzypce Stradivariusa

Jeden z egzemplarzy skrzypiec Antoniego Stradivariusa 
także z 1719 r.
(reprod. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu)

Nasza wiedza dotycząca 
strat wojennych w 
dziedzinie instru
mentów muzycznych jest bar

dzo skąpa. Głównym powodem 
jest fakt, że na terenie Polski 
przedwrześniowej praktycznie 
nie istniało kolekcjonerstwo 
tego typu obiektów, a pojedyn
cze egzemplarze stanowiły 
część zbiorów z innych dzie
dzin sztuki. Natomiast kolek
cje prywatne instrumentów 
muzycznych rzadko kiedy po
siadały katalogi. Wyjątek stano
wi tu Katolog Instrumentów na
leżących do Zdzisława Szulca 
w Poznaniu wydany w 1939 r. 
Warto przypomnieć o jednym, 
ale jakże cennym instrumencie, 
który należał do Henryka 
Grohmana — o słynnych 
skrzypcach Antoniego Stradi
variusa (1640?—1737) z 1719 r. 
Henryk Grohman (1861— 
-1939), znany przemysłowiec 
łódzki, mecenas sztuki, właści
ciel znakomitej kolekcji grafiki 
(przekazanej później Bibliote
ce Uniwersyteckiej w War
szawie) i, co warto podkreślić, 
znawca i kolekcjoner instru
mentów muzycznych, nabył te 
skrzypce w 1900 r. w Berlinie, 
gdzie zostało wydane „po
twierdzenie ich autentycznoś
ci”. Jak później pisano, zapłacił 
za nie „bajońską sumę”. Jedyną 
przeróbką, jakiej dokonano 
przy tym instrumencie, było 
wstawienie dłuższej szyjki. 
Przedłużenie to było widoczne 
w miejscu złączenia główki z 
szyjką, choć wykonano je 
„bardzo dobrze pod względem 
technicznym”. Skrzypce miały 
oryginalny lakier w kolorze 
jasnobrązowo-czerwonym. Te
go typu instrumenty należały 
w Polsce do rzadkości, pomija
jąc oczywiście późniejsze fal
syfikaty, pojawiające się w 
handlu do dnia dzisiejszego. 
Co prawda już August III w 
1715 r. sprowadził do War
szawy dwanaścioro skrzypiec 
Stradivariusa, lecz nic nie 
wskazuje na to, że instrumenty 
te pozostały później w Polsce. 
Nie dziwi zatem, że zakup 
Grohmana odbił się echem w 
środowisku muzycznym. 
Nabywając skrzypce Groh
man myślał zapewne o swym 
przyjacielu Stanisławie Bar- 
cewiczu (1858—1929). W lip- 
cu 1904 r. sporządził testa
ment, w którym napisał: „Ni
niejszym daruję skrzypce Anto
niusza Stradivariusa z roku 
1719 mojemu ukochanemu, 
wiernemu przyjacielowi Stanis
ławowi Barcewiczowi. Niech 
przez długie lata czaruje swą

cudowną grą i niezrównanym 
tonem serca ludzkie”. Zgodnie 
z tym zapisem słynny skrzy
pek po śmierci fundatora miał 
stać się prawowitym właścicie
lem instrumentu, przy czym 
do tego momentu artysta mógł 
ze skrzypiec korzystać. Stanis
ław Barcewicz zmarł 1 wrześ
nia 1929 r., dziesięć lat pó
źniej, 3 marca 1939 r. zmarł 
Henryk Grohman. W tej sy
tuacji przytoczony zapis te
stamentowy stracił moc.
Po śmierci Grohmana jego 
spadkobiercy, szanując wolę 
i kontynuując wcześniejsze 
starania zmarłego, utworzyli 
Fundację Muzyczną im. ś.p. 
Henryka Grohmana, której 
projekt został zatwierdzony w 
połowie 1939 r. przez Mini
sterstwo Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego. W 
statucie Fundacji czytamy: 
„Pragnąc stworzyć najwyższą 
moralną Państwową Nagrodę 
dla muzyków skrzypków, ś.p. 
Henryk Grohman przekazał 
skrzypce swe wykonane przez 
włoskiego mistrza A ntoniego 

Stradivariusa z Kretnony z 
roku 1719 Państwu Polskiemu 
na następujących zasadach: 
Skrzypce te wraz ze skrzypca
mi „ćwiczebnymi", czteroma 
smyczkami, pudłem przecho
wywane być winny w gablocie 
oszklonej w Muzeum Narodo
wym, zabezpieczone od kra
dzieży, uszkodzeń i wstrząsów. 
Opiekę nad tymi skrzypcami 
sprawuje Komitet Opiekuńczy 
(...), [który] władny jest udzie
lać pozwolenia najwybitniej
szym laureatom uczelni mu
zycznych w Państwie Polskim 
do dania publicznego koncertu 
(...). Gra na tych skrzypcach 
winna być traktowaną jako 
najwyższe moralne Państwowe 
wyróżnienie”. Jednocześnie 
wspomniany statut zaznaczał, 
że „koncert taki, o ile uzna 
Komitet Opiekuńczy może być 
powtórzony parokrotnie nie 
więcej jednak jak razy trzy. 
(...) W każdym razie — czy
tamy dalej — skrzypce te nie 
mogą być wynoszone poza mury 
Muzeum Narodowego, a tym 
samym koncerty (...) mogą od

bywać się jedynie w murach 
Muzeum Narodowego (...)”.
Na krótko przed wybuchem 
wojny skrzypce Stradivariusa 
wraz ze skrzypcami ćwiczeb
nymi Richerta oraz trzema 
smyczkami zapakowane w 
podwójne pudło mahoniowe 
londyńskiej firmy Hill (zabez
pieczone futerałem z rzemie
niami i brezentowym pokrow
cem) zostały ukryte — zamu
rowane (pod nadzorem prof. 
Bohdana Marconiego) w ścia
nie pod schodami Muzeum 
Narodowego w Warszawie. 
Wśród wspomnianych trzech 
smyczków znajdował się słyn
ny smyczek Barcewicza „ okuty 
w grawerowane złoto ” z wpra
wionym kilkukaratowym bry
lantem w główce — prezent od 
Mikołaja II wręczony podczas 
pobytu cara w Warszawie.
W styczniu 1945 r. po wyzwo
leniu Warszawy okazało się, że 
kryjówka została odnaleziona, 
a skrzynka rozbita. Jej zawar
tość zniknęła, pozostał jedynie 
połamany jeden ze smyczków. 
Jest mało prawdopodobne, co 
sugerowano po wojnie, że 
skrzypce zostały zniszczone w 
momencie rozbijania skrzynki 
— musiałby pozostać jakiś 
ślad. Zostały one zapewne 
skradzione, jak wiele innych 
dzieł sztuki, przez niemieckich 
żołnierzy po klęsce Powstania 
Warszawskiego. O słuszności 
tej hipotezy może świadczyć 
tajny meldunek przesłany w 
1958 r. z amerykańskiej strefy 
okupacyjnej Niemiec, doty
czący próby sprzedaży skrzy
piec Stradivariusa przez nie 
znanego z nazwiska Niemca. 
Zeznał on podczas przesłuchi
wania, że skrzypce te „pocho
dzą z muzeum w Polsce, skąd 
zostały przywiezione przez nie
go w czasie wojny". Czy rze
czywiście były to skrzypce 
Stradivariusa należące do 
Grohmana, nie wiadomo. 
Sprawa ta w nowej rzeczywis
tości politycznej i po zaprzes
taniu prowadzenia przez stro
nę polską akcji rewindykacyj
nej nie była kontynuowana. 
Nasuwa się jeszcze pytanie, 
czy skrzypce te były jedynymi 
w Polsce oryginalnymi 
skrzypcami słynnego lutnika z 
Cremony (z ogólnej liczby 
ponad tysiąca instrumentów, 
które wyszły z warsztatu mi
strza). Nie wiadomo i prawdo
podobnie nigdy się nie do
wiemy. Należy mieć nadzieję, 
że skrzypce zakupione przez 
Grohmana istnieją, co stwarza 
szansę na ich odzyskanie.

Monika Kuhnke
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Przypadek imć Sicińskiego

Zgubna była zasada 
„liberum veto”, któ

ra paraliżowała działania 
władzy wykonawczej Rze
czypospolitej Obojga Na
rodów i w rezultacie do
prowadziła do rozbiorów. 
Funkcjonowała ona w pol
skim parlamentaryzmie już 
od czasów jego narodzin, 
jednak pierwszym posłem, 
który odważył się ją zasto
sować, był Władysław Si- 
ciński, skarbnik powiatu 
upickiego i starosta upicki 
w jednej osobie. Był rok 
1652. W obradach sejmu 
warszawskiego uczestniczył 
także Siciński reprezentu
jący powiat upicki. Tema
tem obrad było zagrożenie 
wynikające z nieuniknionej 
wojny z Rosją i Szwecją, 
rozważano sprawę zwięk
szenia wojska i opodatko
wania na rzecz wzmocnie
nia państwa. Sejm długo 
obradował, ale decyzji nie 
podjął. Król Jan Kazimierz 
prosił o przedłużenie 
obrad, ale posłowie długo 
się kłócili. Wtedy Siciński 
skorzystał — będąc praw
dopodobnie w porozumie
niu z domem Radziwiłłów 
— z przysługującego mu 
prawa „liberum veto” i ze
rwał sejm, przez co władzę 
królewską do reszty osłabił. 
Z izby poselskiej paść miał 
skierowany do niego ok
rzyk: „Bodaj by cię święta 
ziemia nie przyjęła!”

Dokonanie tego prze
łomowego preceden

su nie było jedyną spraw
ką Sicińskiego. Legendy lu
dowe krążące w okolicach 
Upity i Poniewieża przypi
sują mu znacznie więcej 
bezeceństw. Miał bowiem 
zastrzelić księdza pod koś

ciołem upickim i wzorem 
Popiela otruć przybyłą na 
jego zamek szlachtę. Wed
ług legendy zagarnął grunta 
należące do kościoła, nie 
chciał płacić dziesięcin i nie 
chodził na msze. Chłopom 
kazał odrabiać pańszczyznę 
także w niedziele i święta, 
wreszcie kazał im kopać 
studnię podczas procesji 
Bożego Ciała. Tego już by
ło Stwórcy dość: za nie- 
uszanowanie dnia świętego 
miało się wylać ze studni 
tyle wody, że pola, gdzie 
bujała pszenica, zarosły 
paprocią, łąki zamieniły się 
w trzęsawiska, zaś Siciński 
miał zginąć w tym momen
cie rażony piorunem na 
progu swojego zamku, któ
ry podobno zapadł się pod 
ziemię.

Doczesne szczątki Włady
sława Sicińskiego spoczęły 
w kaplicy przy kościele 
upickim. Zgodnie z sejmo
wym przekleństwem posła 
upickiego miała spotkać ka
ra w postaci wiecznej tu
łaczki, którą odbywały po 
świecie jego zwłoki stale 
wychodzące z grobu. Mu
mia jego przeważnie od
wiedzała karczmy, była 
oswojona z ludźmi, pozwa
lała, aby ją przenoszono. 
Ludzie wnosili Sicińskiego 
do karczmy i żądali — stra
sząc nią arendarza — za 
darmo wódki i zakąsek. 
Trup Sicińskiego był też w 
dobrej zażyłości z okoliczną 
młodzieżą, nawet tańczył 
na zabawach. W połowie 
XIX w. proboszcz upicki 
schował mumię do szafy 
znajdującej się w kruchcie 
kościoła. Ale i stamtąd 
mumia wydostawała się i 
nadal straszyła.

1. Mumia 
Władysława 
Sicińskiego 

przechowywana 
w upickim 

kościele 
do 1865 r. 

według rysunku 
w Encyklopedii 

Staropolskiej 
Z. Glogera

Od Powstania Stycz
niowego, obok do

tychczasowej legendy nega
tywnej, zrodziła się wokół 
Sicińskiego legenda pozy
tywna. Jego mumią stra
szono żołnierzy carskich, a 
Siciński miał podejmować 
samodzielne akcje ku chwa
le ojczyzny, spadając nie
spodziewanie na rosyjskich 
żołnierzy, na skutek czego 
niejeden umarł ze strachu. 
Sprawą zajął się sam gene- 
rał-gubernator, Michał 
Murawiew („Wieszatiel”) i 
pismem z 22 kwietnia 1865 
r. nakazał zamurować 
zwłoki pod progiem kościo
ła. Wtedy Siciński zaczął 
nachodzić Murawiewa, któ
ry poprosił cara o zwolnie
nie z urzędu, następnie 
opuścił Litwę i zmarł nagle

w nocy z 29 na 30 sierpnia 
1866 r. Lekarze nie byli w 
stanie określić przyczyny 
śmierci, być może w zakoń
czeniu życia „pomógł” mu 
poseł upicki.

Dzisiejsza Upita — to 
spora wieś, niczym 

nie przypominająca miasta 
powiatowego, którym była 
jeszcze w czasach Siciń
skiego. Najcenniejszym jej 
zabytkiem jest drewniany 
kościół parafialny Sw. Ka
rola Boromeusza, posta
wiony w 1742 r. z fundacji 
ówczesnego właściciela Biał- 
łozora. Jest to budowla 
trójnawowa, halowa, z 
dwiema bocznymi kapli
cami. Nawę główną od bo
cznych dzielą drewniane fi
lary, prezbiterium jest
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2.3. Upicki 
kościół parafialny (2) 
i wolno stojąca 
dzwonnica (3)

(zdjęcia:
Jarosław T. Leszczyński)

zamknięte wielobocznie. 
Dach dwuspadowy, kryty 
blachą cynkowaną, na jego 
kalenicy znajdują się dwie 
barokowe wieżyczki na 
sygnaturkę. W tym kościele 
Henryk Sienkiewicz zloka
lizował odczytanie listu 
króla Jana Kazimierza sła
wiącego bohaterskie czyny 
Andrzeja Kmicica i prze
baczającego mu wcześniej
sze winy.
Obok kościoła stoi drew
niana dzwonnica w kształ
cie kwadratu. Jest to budy
nek o konstrukcji słupowej, 
trójkondygnacyjny, a każda 
kondygnacja zajmuje mniej
szą powierzchnię w stosun

ku do niższej. Do kościoła 
przylega cmentarz, na któ
rym znajduje się m.in. kap
lica rodu Straszewiczów 
oraz kilka starych nagrob
ków Domaszewiczów i 
Mickiewiczów z napisami 
w języku polskim.
Kilkaset metrów od kościo
ła, wśród łąk leży niewielki 
zagajnik liściasty, zwany 
Górą Sicińskiego. Kiedyś 
miało tu być jezioro z zam
kiem na wyspie. Zamek był 
siedzibą starostwa grodo
wego i według legendy za
pad! się pod ziemię od pio
runa, którym rażony był 
Siciński, a jezioro za spra
wą cudów i czarów wyschło. 
Zresztą przekleństwo cią
żące na Sicińskim nie służy
ło też miastu, które w 1859 r. 
miało tylko dwa domy i 14 
mieszkańców...

Jarosław T. Leszczyński
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Starożytnicy

Kolekcjoner i badacz kultury
Ważną rolę w dzie

jach polskiego ko
lekcjonerstwa na 

dawnych kresach wschod
nich w XIX w. odegrał 
Aleksander Jelski herbu 
Pielesz (1834—1916), który 
we własnym dworze w 
Zamościu, znajdującym się 
na obszarze byłego powiatu 
ihumeńskiego, w guberni 
mińskiej, utworzył Biblio
tekę i Muzeum Starożyt
ności, gdzie szczególną 
uwagę zwracały zbiory ar
chiwalne, biblioteczne, pa
miątek narodowych oraz 
kolekcje malarstwa i grafiki 
o proweniencji polskiej i 
obcej.

Jelski wywodził się ze zna
nej ze swego patriotyzmu, 
starej i zasłużonej dla kul
tury polskiej, białoruskiej i 
litewskiej rodziny ziemiań
skiej, której jedna z gałęzi w 
XVI w. osiedliła się na kre
sach Rzeczypospolitej. Do 
najbardziej znanych przod
ków A. Jelskiego należał 
jego dziad Stanisław Jel
ski (zm. 1829), pułkow
nik petyhorców, członek 
Komisji Skarbowej Obojga 
Narodów, marszałek szlach
ty powiatu ihumeńskiego i 
pierwszy właściciel mająt
ków Dudzicze i Zamość. 
Aleksander Jelski otrzymał 
staranne wykształcenie w 
niemieckiej szkole w Las- 
dehnen (Lazdena), następ
nie w gimnazjum klasy
cznym w Mińsku Litew
skim. W latach 1852—1856 
odbył służbę wojskową, 
uczestniczył w wojnie 
krymskiej, podczas której 
uzyskał stopień poruczni
ka. W 1858 r. A. Jelski po
ślubił Helenę Kałęczyńską

1. Aleksander Jelski 
z córką Aleksandrą, 
przyszłą żoną 
Zygmunta Glogera, 
na zdjęciu z ok. 1882 r.

(1838—1901), z którą 
miał córkę Aleksandrę 
(1860—1899), pisarkę i 
tłumaczkę, późniejszą żonę 
Zygmunta Glogera, oraz 
syna Jana (1864—ok.1939), 
adwokata w Mińsku Litew
skim, później sędziego sądu 
okręgowego w Grodnie.

Idąc za wzorem współ
czesnych sobie badaczy 

amatorów i „zbieraczy sta
rożytności”, Jelski przez 
ponad pół wieku zajmował 
się tematami z pogranicza 
historii literatury i etnogra
fii oraz historycznymi ba
daniami regionalnymi, głó
wnie dzisiejszych obszarów 
Białorusi i Litwy. „Cichy i 
staranny szperacz i wyszu
kiwacz pamiątek krajo
wych ” — jak sam siebie ok
reślał, po 1864 r. zaczął 
gromadzić w swym dworze 

w Zamościu naukowe zbio
ry archiwalne, biblioteczne 
i muzealne. Na przełomie 
XIX i XX w. zbiory te 
obejmowały m.in. około 
20 000 zabytków rękopiś
miennych, przeważnie z 
XVII-XIX w., księgozbiór 
liczący przeszło 7000 to
mów, w tym wiele rzadkich 
druków z różnych archi
wów rodzinnych. Bardzo 
interesujący był zbiór ar
chiwaliów zawierający au
tografy królów polskich, 
obcych monarchów, w tym 
m.in.: Ludwika XVI i jego 
żony Marii Antoniny, ca
rów rosyjskich, Napoleona 
I, polskich dygnitarzy, mę
żów stanu, pisarzy i poetów 
z XVIII i XIX w. Osobno 
wyodrębnione były zespoły 
materiałów dotyczących: 
Sejmu Czteroletniego, Tar
gowicy, Insurekcji Koś
ciuszkowskiej, Legionów 
Polskich we Włoszech i te
ka zatytułowana „Wojsko 
Polskie”. W zbiorach pa
nował ład i porządek. Jelski 
pracował w sposób zorga
nizowany, niemal pedanty
czny, numerował nawet 
własną korespondencję.

Oprócz dokumentów w 
zbiorach znalazły się liczne 
pamiątki historyczne — 
przedmioty należące do 
różnych sławnych ludzi, 
medale, ordery itp. oraz 
dzieła malarskie, np. mi
strzów włoskiego renesansu 
i baroku, portrety wykona
ne przez znanych polskich 
malarzy z XVIII i XIX w., 
np. M. Bacciarellego, J.P. 
Norblina, A. Orłowskiego, 
F. Smuglewicza, portrety 
sarmackie i ponad 2000 gra-

13



SPOTKANIA NA WSCHODZĘ

fik autorstwa twórców za
chodnioeuropejskich, m.in.: 
F. Bouchera czy P. P. Ru- 
bensa. Ze szczególnym 
zamiłowaniem gromadził 
Jelski albumy z krajobra
zami, m.in. Napoleona Or
dy. Do najcenniejszych 
eksponatów z zakresu rze
miosła artystycznego nale
żały wyroby z porcelany, 
m.in. z Baranówki, Belwe
deru i Korca, pasy słuckie 
oraz meble w stylach Lud
wika XV i XVI w. Istotny 
fragment zbiorów stanowi
ły eksponaty archeologi
czne i etnograficzne, któ
rych liczba była systematy
cznie powiększana dzięki 
pomocy córki Aleksandry 
Glogerowej oraz zięcia — 
Zygmunta Glogera. Wresz
cie osobny zespół stanowiły 
numizmaty z bogatym dzia
łem monet polskich.
Znaczną część tych zbio
rów pod koniec swego życia 
A. Jelski ofiarował różnym 
instytucjom, m.in. Biblio
tece Jagiellońskiej (1900), 
Towarzystwu Przyjaciół 
Nauk w Wilnie (1907) i in
nym. Niestety, duża 
część zbiorów z Zamoś
cia uległa zniszczeniu 
bądź rozproszeniu pod
czas dwóch ostatnich 
wojen światowych.

Dorobek historyczno- 
etnograficzny AJel- 

skiego liczy przeszło tysiąc 
pozycji bibliograficznych i 
obejmuje artykuły oraz 
rozprawy, przeważnie z za
kresu historii regionalnej, 
przede wszystkim z tere
nów dzisiejszej Białorusi, 
liczne recenzje, polemiki i 
nekrologi rozrzucone w kil
kudziesięciu czasopismach 
oraz wydawnictwach Aka
demii Umiejętności. Nadto 
na łamach Słownika Geo
graficznego (1880—1896) 
oraz Wielkiej Encyklopedii 
Powszechnej Ilustrowanej 
(od 1890 r.) opracował Jel-

2. Przed 
dworem

w Zamościu 
na zdjęciu 

z ok. 1890 r.; 
od lewej: 

Aleksander 
Jelski, 

jego żona 
i Zygmunt 

Gloger
3. Obraz 

Franciszka
Smuglewicza 

„Rodzina 
Prozorów” 

z 1789 r. 
ze zbiorów 

A. Jelskiego 
w Zamościu, 

obecnie 
w pałacu 

wilanowskim 
(reprod: 

Tadeusz Jakubik)

3

ski ponad 10 000 haseł opi
sujących wszystkie powiaty 
i miejscowości guberni 
mińskiej oraz historię Bia

łorusi, jej kulturę i ję
zyk. Przetłumaczył na ję
zyk białoruski I Księgę Pa
na Tadeusza A. Mickiewicza

(1893). Był też autorem kilku 
rozpraw z zakresu obycza
jowości i dziejów gospo
darczych Polski.

Intensywna działalność na
ukowa i publicystyczna 
przyniosła A. Jelskiemu 
uznanie w postaci tytułu 
członka współpracownika 
Carskiego Wolno-Ekono- 
micznego Towarzystwa w 
Petersburgu (1885), Ko
misji Historii Sztuki Wy
działu Filologicznego Aka
demii Umiejętności w Kra
kowie (1892) oraz wyboru 
na jednego z trzech prze
wodniczących sekcji trze
ciej (Archeologii i Historii 
Sztuki) na III Zjeździe Hi
storyków Polskich w Kra
kowie w 1900 r.

W 1994 r. minęła 160 ro
cznica urodzin A. Jel
skiego. I chociaż dwór w 
Zamościu od dawna nie 
istnieje, to jednak obecnie 
na Białorusi — przede 
wszystkim dzięki publika
cjom profesora A. Maldzi- 
sa, ostatnio również młodej 
badaczki I. Maroczkiny — 
dorobek A. Jelskiego jest 
uznany i ceniony, uznaje 
się go za jednego z najwy
bitniejszych badaczy kultu
ry białoruskiej i czołowego 
pioniera działającego na 
rzecz zbliżenia narodu pol
skiego i białoruskiego. W 
latach 1992—1995 z inicja
tywy E. Budinasa — preze
sa wydawnictwa „Polifakt” 
w Mińsku i przy współpra
cy z Fundacją Sorosa został 
wzniesiony w Dudziczach 
budynek, w którym znajdu
je się Muzeum Kultury 
Materialnej. W salach wy
stawowych tego muzeum 
planuje się m.in. zorgani
zowanie stałej ekspozycji 
dokumentów związanych z 
dziejami rodziny Jelskich.

Andrzej Jelski
14
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Pomniki Historii

Ostrów Lednicki

Na długim (7300 m), rynnowym Jeziorze 
Lednickim, przy trakcie z Poznania do 
Gniezna znajdują się wyspy o nazwach: Mewia, 

Ledniczka i Ostrów Lednicki. Ruiny na tej 
ostatniej i największej (powierzchnia 7,5 ha) 
wyspie znane były prawdopodobnie już w XIII w., 
a na pewno Janowi Długoszowi, który napisał o 
nich w XV w. W XIX w. rozpoczęły się badania 
tych reliktów i trwały do ostatnich lat.

Są tu więc relikty grodu w postaci dostrzegalne
go wyraźnie pierścienia wałów obronnych. W 
południowej części wyspy znajdują się ruiny bu
dowli w kształcie rotundy i prostokątnej hali, zaś 
w pobliżu odsłonięto fundamenty niewielkiego, 
jednonawowego kościoła na planie prostokąta, 
zamkniętego od wschodu prezbiterium. W dnie 
jeziora i na przyczółkach brzegowych odkryto re
likty dwóch mostów z X—XI w., od wschodu i 
zachodu łączących wyspę z lądem. Badania ar
cheologiczne i architektoniczne prowadzone na 
wyspie od ponad 100 lat aż po lata dziewięćdzie
siąte stwierdziły ślady osadnictwa sięgające epo
ki kamienia, jednak najwięcej ich pochodziło 
z wczesnego średniowiecza (X—XI w.) W X w. 
na Ostrowie powstał gród o wale drewniano- 
-ziemnym — przypuszczalna siedziba rodowa 
Piastów.

Obiekty architektoniczne miały trzy fazy 
budowy różniące się technologią wykonania. W 
pierwszej, datowanej na X w. powstały: budowla 
centralna na planie krzyża z absydą wschodnią i 
czterema wewnętrznymi filarami oraz dwoma 
basenami chrzcielnymi, budynek pałacowy na 
planie prostokąta z aulą wewnętrzną, której 
sklepienie wspierało się na dwóch filarach i drugi 
kościół. Uzasadniona interpretacja łączy budow
lę centralną — babtysterium z chrztem w 966 r., 
a kościół z misją biskupa Jordana w okresie bu
dowy katedry w Poznaniu. Pierwszą fazę budowy 
na Ostrowie należy więc łączyć z fundacją 
Mieszka I i powstaniem założenia episkopalne- 
go. W drugiej fazie, być może za panowania Bo
lesława Chrobrego, babtysterium uległo prze-

1. Szkic 
sytuacyjny:
1 — przebieg 
mostu 
zwanego 
poznańskim,
2 — przebieg 
mostu
’.wanego 
gnieźnieńskim,
3 — grodzisko 
z reliktami 
budowli,
4 — d. schronisko,
5 — brama 
do skansenu,
6 — d. ośrodek 
szkoleniowy,
7 — dom 
z XVIII w. 
[tzw. mały 
skansen
— to kilka 
obiektów 
drewnianych 
z XVI (wiatrak) 
—XVIII (zagroda) w., 
nieco dalej 
znajduje się 
Wielkopolski 
Park 
Etnograficzny]

budowie, w wyniku której powstała kaplica — 
rotunda o planie centralnym z absydami we
wnętrznymi tworzącymi krzyż. W trzeciej fazie 
w XII w. prostokątny budynek został przebu
dowany na siedzibę kasztelańską. Teren grodu 
wykorzystywany był do XV w. jako cmentarz, 
a następnie opuszczony. W trakcie badań ar
cheologicznych odkryto na Ostrowie kilka wy
sokiej klasy wyrobów rzemiosła, m.in. enkolpion 
(krzyż) z XI w. W jeziorze w wyniku badań 
podwodnych odkryto unikatowe elementy 
wczesnośredniowiecznego uzbrojenia (oszczep z 
drzewcem, topory, hełmy i inne).

Ostrów Lednicki jest najstarszym reliktem 
chrześcijańskiej architektury Polan, miejs
cem chrztu i historycznym dokumentem 
początków polskiej cywilizacji chrześcijań
skiej i zachodniej. Należy dodać, że najbliższe 
otoczenie Ostrowa zachowało krajobraz w zna
cznej mierze nie przekształcony rewolucją prze
mysłową i całość tworzy park krajobrazowy.

MUZEUM: Pierwszych Piastów na Lednicy, 
62-621 Lednogóra, tel. 75-80, 75-91
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2. Wyspa 
Ostrów 

Lednicki, 
w głębi 

wyspa Mewia

3. Plan 
murów 

palatium 
i baptysterium; 
zakropkowane 

fragmenty 
posadzki

4. Fragment 
baptysterium

5. Mury rotundy 
od wschodu; 

widoczne 
podstawy 
czterech 

filarów

6. Mury 
palatium

7.8.9. Znaleziska: 
enkolpion, 

czyli krzyżyk 
obrządku 

wschodniego (7), 
zawieszka 
z postacią 

orła (8) 
oraz miecz 

i szyszak (9) 
(zdjęcia: 

2, 4—9 — Stanisław 
Fitak, 

Wiesław M. 
Zieliński)
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Pałac i mauzoleum

Powojenne zmiany 
terytorialne sprawi
ły, że wiele miejsc 

naszej narodowej pamięci i 
dumy pozostało za 
wschodnią granicą Polski. 
Równocześnie w obrębie 
nowych ziem zachodnich 
znalazły się liczne pamiątki 
historii i kultury Niemiec.- 
Propagandowa wersja ślą
skich dziejów skazywała je 
na zapomnienie i zagładę. 
Pomniki i cmentarze zni
szczono szybko i sprawnie, 
z różnego rodzaju budow
lami bywało trudniej, ale i 
tu czas zrobił swoje. Wiele 
„niesłusznych” zabytków 
przestało istnieć, wiele po- 
padło w ruinę. Dopiero 
ostatnio przyszedł dla nie

których czas ratunku. W 
Niemczech sporo się o tym 
pisze, włączając cenne i 
atrakcyjne obiekty do tras 
turystycznych. U nas, 
może prócz Krzyżowej 
pasowanej na symbol 
pojednania, przywraca
ne do życia dolnośląskie 
zabytki pozostają nie 
znane. Jednym z ciekaw
szych obiektów jest ocalony 
w ostatniej chwili pałac w 
Krobielowicach wraz z 
mauzoleum marszałka Blii- 
chera; do tego mauzoleum 
prawie sto lat pielgrzymo
wali niemieccy patrioci.

Usytuowana 20 km na 
zachód od Wrocławia 
wieś Krobielowice (niem.

Krieblowitz) po raz pier
wszy wymieniona została w 
dokumencie z 1321 r. jako 
posiadłość rycerska. W 
1349 r. była tam wieża 
obronna. W 1417 r. wieś 
przeszła na własność wroc
ławskich franciszkanów, od 
których w 1530 r. przejęli ją 
premonstratensi z klasztoru 
Sw. Wincentego. Między 
1596 i 1613 r. w Krobielo
wicach stanął piętrowy pa
łac, dziś frontowa część 
budowli. Zachował się re
nesansowy portal z herbem 
opata Georga Scholza, ka
mienne obramienia okien 
i sklepienia krzyżowe w 
salach parteru. Przetrwa-- 
ły też fragmenty drew

nianego stropu z błę- 
kitnoszarym ornamentem 
roślinnym. W latach 
1702—1704 do pierwotne
go budynku dobudowano 
trzy skrzydła, tworząc oka
załe prostokątne założenie z 
arkadowym dziedzińcem 
(w łuki arkad wstawiono 
potem okna). Pałac miał 
centralne ogrzewanie na
wiewowe — resztki pieca 
znajdują się w piwnicy. Z 
tyłu rozciągał się rozległy 
ogród. Po sekularyzacji 
dóbr zakonnych w Prusach 
w 1810 r. obiekt ten wraz 
z majątkiem ziemskim stał 
się własnością państwa. W 
1814 r. rząd pruski poda-

Pomnik 
ocalenia

Niemieckie pomniki i tab
lice pamiątkowe na 
tzw. Ziemiach Odzyskanych 

zostały w większości znisz
czone w pierwszych mie
siącach po zakończeniu woj
ny. Ocalały nieliczne, uloko
wane z dala od miejsc za
mieszkanych, trudno dostęp
ne i nie dające okazji do pro
pagandowych demonstracji. 
Pozostawione swemu losowi, 
zwykle pozbawione napisów, 
od pół wieku niszczeją w ma
ło znanych zakątkach Karko
noszy, Kotliny Kłodzkiej i Gór 
Sowich. Nie zaznaczane na 
powojennych mapach, od
najdywane są przez krajo- 
znawców-szperaczy na pod
stawie dawnych map-szta- 
bówek i przewodników. 
Świadczą o przeszłości, dla
tego skazane zostały na nie
istnienie i dlatego dziś, gdy 
zaczęliśmy dostrzegać zło
żoność kulturowego dzie
dzictwa, winny być przypo
mniane.

Na skraju Gór Sowich, koło 
Lutomii Górnej, na wzgórzu 
zwanym niegdyś Tartschen- 
berg (406 m), obecnie bez 
nazwy, wzniesiony został w 
1862 r. obiekt tyle okazały, co 
osobliwy. Dziesięciometrowy 
neogotycki obelisk z żółtego 
piaskowca ufundował właś
ciciel majątku w Lutomii Gott
lob Langer z małżonką. Okaz
ja była szczególna: szczęśli
we ocalenie króla Prus Wil
helma I (późniejszego cesa
rza Niemiec), na ktorego 14 
lipca 1861 r. dokonano nie
udanego zamachu. Dawniej 
do widocznego z daleka obe
lisku prowadziły szerokie 
kamienne schody; dziś 
obrośnięty lasem, trudny jest 
do znalezienia i sfotografo
wania. Z czterech stron w 
obramieniach znajdowały się 
tablice, których treści nie 
przekazały żadne źródła. 
Uchwyty do lamp czy po
chodni wskazują, że pomnik 
bywał iluminowany w dni 
uroczyste. Niestety, miękki 
piaskowiec kruszy się i roz
pada, pompatycznemu ucie
leśnieniu wiernopoddań- 
czych uczuć grozi więc osta
teczna ruina. (jk)

18



PRZEPROWADZKI (pakowanie)

prowadzimy działalność spedycyjno-przeprowadzkową 
na terenie naszego kraju i poza jego granicami ą

OBIEKTY MUZEALNE
DOBRA PRYWATNE
MIENIE PRZESIEDLEŃCZE
BIURA

Warszawa, tel. (0-22) 26-18-07, 26-50-51, w. 404, 520

Skorzystaliśmy i polecamy) 
redakcja

rował Krobielowice feld
marszałkowi Blucherowi za 
zasługi wojenne.

Jeśli Gebhard Leberecht 
von Blucher, książę 
Wahlstatt, nie budzi naszej 

szczególnej sympatii, to 
głównie dlatego, że jako 
wybitny dowódca walnie 
przyczynił się do klęski 
Napoleona, z którym tak 
wielkie wiązaliśmy nadzie
je. Trzeba jednak pamiętać, 
że walka Prus przeciw 
Francji w latach 1813—1815 
była wojną narodowowyz
woleńczą, powszechnym 
zrywem po siedmioletniej 
francuskiej dominacji i 
okupacji. Obok armii regu
larnej wzięły w niej udział 
formacje ochotnicze, zło
żone głównie z młodzieży, 
w tym studentów wrocław
skiego uniwersytetu. Na 
rewersie medalu ofiarowa
nego Blucherowi przez 
mieszkańców Berlina (jego 
kopię można kupić w Kro- 
bielowicach) anioł depcze i

włócznią przebija szatana. 
Ten szatan to Napoleon...
Urodzony w 1742 r. w Ro- 
stocku, od 1760 r. służył 
Blucher w pruskim regi
mencie huzarów, a w 1794 
r. był już generałem majo
rem. W 1806 r. skapitulo
wał w Lubece przed Fran
cuzami, idąc na pół roku do 
niewoli. Przeciwny współ
działaniu z Napoleonem, 
wycofał się ze służby. Gdy 
w lutym 1813 r. król Fry
deryk Wilhelm III ogło
szonym we Wrocławiu ma
nifestem Do mego narodu 
proklamował walkę o wol
ność, siedemdziesięcioletni 
Bliicher objął dowództwo 
formowanej na Śląsku ar
mii. 26 sierpnia pobił 
przeciwnika nad Kaczawą, 
na południe od Legnicy. Po 
„bitwie narodów” pod Lip
skiem został mianowany 
feldmarszałkiem, a jego bły
skawiczny marsz przez Ren 
do Francji przyspieszył ab
dykację Napoleona. Podzi

wiany za energię i wojsko
wy talent wyrósł na bohate
ra narodowego, zyskując 
przydomek Marschall Vor- 
varts (Marszałek Naprzód). 
Podczas „stu dni” cesarza, 
mimo porażki pod Ligny, 
18 czerwca 1815 r. nagłym 
uderzeniem z flanki zade
cydował o zwycięstwie pod 
Waterloo, zamieniając bit
wę w pogrom Francuzów.

Wkrobielowickiej po
siadłości spędził feld
marszałek ostatnie trzy lata 

życia, często z niej zresztą 
wyjeżdżając. Zmarł w pała
cu 12 września 1819 r., 
krótko po tym, jak na wieść 
o jego chorobie przybył do 
Krobielowic król Prus. Za
balsamowane zwłoki złożo
no tymczasowo w kościółku 
z XVI w. w pobliskich 
Wojtkowicach (Woigwitz). 
W 1820 r. przeniesiono je 
do rodzinnego grobowca, 
który zgodnie z wolą zmar
łego usytuowano w malow
niczym zakątku między

trzema lipami przy drodze 
do Kątów Wrocławskich. 
Armia chciała jednak uczcić 
dowódcę wspaniałym gro- 
bowcem-pomnikiem. Mia
ła to być wykonana z jed
nego granitowego bloku pi
ramida ze ściętym wierz
chołkiem, lwem na szczycie 
i dwoma sfinksami przed 
wejściem. Pracami kierował 
generał Hans von Zieten. 
Wykucie w kamienioło
mach w Sobótce blisko 
sześćsettonowego bloku za
jęło trzy lata, po czym oka
zało się, że nie sposób ru
szyć go z miejsca. W 1825 
r. po zmniejszeniu o poło
wę głaz z trudem przesu
nięto 2 km i... porzucono.
Dopiero w latach 1846— 
—1853 na polecenie Fryde
ryka Wilhelma IV berliński 
architekt Johann Heinrich 
Strack wybudował przed 
rodzinnym grobowcem oka
załe mauzoleum, wykorzy
stując rozsadzony wówczas 
blok z Sobótki. Ponad
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umieszczoną na podeście o 
czterech stopniach sześ
cienną komorą grobową 
wzniósł okrągłą basztę z 
marmurowym popiersiem 
Bliichera (dłuta Heinricha 
Bergesa) w medalionie u 
szczytu. Metalowe drzwi 
prowadziły do wnętrza, 
gdzie na podporach w kształ
cie lwich głów stał prosty 
miedziany sarkofag. Ponad 
wejściem pozłacane litery 
tworzyły napis: „Księciu 
Blucherowi von Wahlstatt/ 
królowie /Fryderyk Wilhelm 
III/Fryderyk Wilhelm IV/i 
armia./Ukończono 1853”.

rękach potomków mar
szałka Krobielowice pozos
tały do 1945 r. W XIX w. 
pałac był kilkakrotnie prze

budowywany i moderni
zowany. W salonie zacho
wał się wielki neoromań- 
ski kominek z fantastycz
nymi bestiami na kapite
lach kolumn. W 1878 r. w 
trzech narożnikach wznie
sione zostały okrągłe wieże 
(z których jedną rozebra
no w 1938 r.); dodano ar
kadową loggię z tyłu oraz 
boczny ryzalit z tarasem. 
U wejścia do posiadłości 
stanęła pseudośredniowiecz- 
na, kamienno-drewniana bra
ma. Krobielowice sta
ły się znanym miejs
cem pamięci o słyn
nym dowódcy, gdzie 
prócz mauzoleum moż
na było oglądać prze
chowywane przez rodzi

nę pamiątki. W 1937 r. 
raczej niefortunnie, bo 
nazbyt dosłownie, przemia
nowano wioskę na Blticher- 
sruh (czyli: „spoczynek 
Bliichera”).

Po 1945 r. w splądro
wanym pałacu zamie
szkali pracownicy PGR. 

Mauzoleum sprofanowano 
— szczątki feldmarszałka 
oraz jego żony Amalii 
i córki Fryderyki były 
przez pewien czas obiektem 
makabrycznych „zabaw” 
nowych mieszkańców wsi. 
Drzwi zostały wyrwane, 
napis skuty, popiersie poo
bijane. Pod koniec lat sie
demdziesiątych pałac prze
kazano „Juventurowi”, ale

4. Mauzoleum 
marszałka 
Bliichera

(zdjęcia: 
Jarosław
Komorowski)

na rozpoczęty remont rych
ło zabrakło pieniędzy. 
Opuszczony zabytek szyb
ko niszczał. W 1989 r. gmi
na Kąty przejęła mury z 
resztkami dachów i zawa
lonymi stropami; taką ruinę 
wystawiono na sprzedaż. W 
1992 r. kupiła ją Spółka 
„Antyki MSV” z Wrocła
wia, której głównym udzia
łowcem jest Christopher E. 
Vaile z Wysp Cooka, oby
watel Nowej Zelandii. Wy
łożony kapitał umożli
wił przystąpienie w lip- 
cu 1992 r. do komple
ksowej odbudowy pała
cu, któremu w ciągu 
trzech lat przywrócone 
zostało — zwłaszcza od 
zewnątrz — dawne pię
kno.
Pieczołowicie odrestauro
wano wszystkie ocalałe 
elementy wystroju, nawet 
jedyną zachowaną łazienkę 
z błękitnymi kafelkami.

Remont jest na ukończe
niu, a w pałacu działa już 
hotel oraz galeria sztuki. 
Można w niej obejrzeć nie
co zabytkowych detali oraz 
kupić współcześnie malo
wane widoki Krobielowic. 
Nieodległy od Wrocławia 
atrakcyjny obiekt ma szan
sę przyciągnąć wielu gości, 
niekoniecznie nawet zainte
resowanych przeszłością. 
Puste mauzoleum zostało 
wstępnie uporządkowane i 
zamknięte kratą. Dalsze 
prace są tam konieczne, 
zwłaszcza wobec rosnącej 
liczby odwiedzających. Na
zwisko Bliichera pozostało 
żywe w niemieckiej historii 
i pamięci, my zaś podróżu
jący do Zułowa czy Mere- 
czowszczyzny najmniej 
mamy powodów, aby się 
temu dziwić...

Jarosław Komorowski
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Nadmorska bateria

W Nowym Porcie — 
nadmorskiej dziel
nicy Gdańska, kil

kadziesiąt metrów od malow
niczej plaży znajdują się pozo
stałości mało znanej, lecz bar
dzo interesującej budowli for
tyfikacyjnej. Ta ceglano-zie- 
mna masywna bryła, widoczna 
dobrze z wiaduktu łączącego 
Brzeźno z Nowym Portem — 
to bateria artyleryjska z XIX 
w., w starszych źródłach 
określana jako Bateria Nad
brzeżna (Kuesten Batterie), 
później występująca jako Bate
ria Portowa (Haffen Batterie). 
Bateria znajduje się na zam
kniętym terenie portu, ale 
dzięki przychylności dyrekcji 
Wolnego Obszaru Celnego moż
liwe było zinwentaryzowanie 
i wstępne zbadanie budowli 
przez grupę studentów i pra
cowników Wydziału Architek
tury Politechniki Gdańskiej. 
Tereny Nowego Portu i We
sterplatte zostały zajęte przez 
Prusy w 1772 r. (I rozbiór), a 
do Gdańska wojska zaborcze 
wkroczyły w 1793 r. Wtedy też 
powstały pierwsze pruskie 
szańce, najpierw na Wester
platte (w latach 1788—1790), 
następnie w Nowym Porcie (w 
latach 1803—1806). Bateria 
Portowa należy do późniejsze
go o kilkadziesiąt lat etapu bu
dowy umocnień, które także 
miały zabezpieczać Gdańsk 
przed atakiem od strony mo
rza. Była kolejnym po forcie w 
Płoni Wielkiej i Szańcu Me
wim (budowanych w latach 
czterdziestych) dziełem no- 
wopruskiej fortyfikacji w rejo
nie tradycyjnego ujścia Wisły; 
wznoszono ją prawie równo
cześnie z położonym obok for
tem Brzeźno.
Budowę rozpoczęto w la
tach 1869—1870. Porównanie 
częściowo zachowanych pro
jektów z istniejącymi fragmen
tami baterii dowodzi, że reali
zacja obiektu bardzo odbiegła 
od początkowych zamierzeń. 
Na rysunkach projektowych z 
lat 1868—1870 bateria ma re
gularny, symetryczny plan 
pięcioboku. Pod wałem pra
wego czoła przewidziano po
mieszczenia dla załogi, ponad

to zaprojektowano cztery 
warsztaty napełniania amuni
cji artyleryjskiej połączone ze 
schronami-trawersami na wale 
(klatki schodowe i windy 
amunicyjne) oraz wolno stoją
cy blok wjazdowy z kaponierą 
nasady. Fos obu czół bronić 
miała dwustronna kaponiera 
czołowa, a lewego barku (zwró
conego w stronę lądu) niewiel
ka, samodzielna galeria strze
lecka w ciągu drogi krytej.
Na skutek wybuchu wojny 
francusko-pruskiej (19 VII 
1870) budowa baterii została 
przerwana, a samo dzieło me
todami polowymi przystoso
wano do obrony. Do tego cza
su zdołano wybudować po
mieszczenia załogi i warsztaty 
amunicyjne prawego czoła 
oraz zespół kaponiery czołowej. 
Poza tym ostatnim inne ele
menty otrzymały betonowe 
stropy oparte na stalowych 
dwuteownikach. Po zakończe
niu działań wojennych (zawie
szenie broni 28 II 1871 r., po
kój 10 V 1871 r.) przystąpiono 
do wykończenia przerwanych 
prac.
Z późniejszych map tego tere
nu i oględzin obiektu wynika, 
że zrealizowano niesymetry
czne dzieło z wydłużonym 
prawym czołem. Asymetria 
wynikała z dostosowania planu 
baterii do jej podstawowej 
funkcji — nadbrzeżnej, ufor
tyfikowanej pozycji artyleryj
skiej. Fosa krótkiego, prawego 
barku była broniona z małego 
kojca przeciwskarpowego; bu
dowę baterii ukończono w 
1873 r.
Lata siedemdziesiąte XIX w. 
charakteryzowały się szybkimi 
zmianami w technice i taktyce 
artylerii — stąd już w 1876 r. 
przebudowano stanowiska ar
tyleryjskie Baterii Portowej. 
Kolejna przebudowa, tym ra
zem mająca na celu dostoso
wanie ich do ustawienia dale- 
konośnych armat kalibru 210 
mm na lawetach ramowych 
(wz. C/69), nastąpiła w latach 
1888—1890. W jej ramach 
zwiększono liczbę kazamato
wych trawersów (po jednym 
między stanowiskami armat). 
W związku z dalszym dosko-

2. Projekt baterii z ok. 1870 r. (A)
i rekonstrukcja projektu zrealizowanego (B):
BW — blok wjazdowy, GL — warsztaty amunicyjne, 
K — koszary, L — latryny, PM — magazyny prochowe; 
ukośnie zakreskowane pomieszczenia pod wałami
3. Rysunkowa rekonstrukcja stanowisk dla dzieła
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naleniem broni artyleryjskiej 
kosztowne przebudowy baterii 
okazywały się niewystarczają
ce i jako obiekt fortyfikacyjny 
powoli traciła ona wartość. W 
zestawieniu gdańskich baterii 
nadbrzeżnych z 1906 r. nosiła 
numer porządkowy 10 R. K. 
Ringkanone (armata o lufie 
wzmocnionej pierścieniami); 
zadaniem jej był ostrzał Za
toki Gdańskiej w kierunku 
Sopotu i obrona wejścia do 
portu gdańskiego.
Bateria Portowa wraz z pozo
stałymi bateriami starego typu 

przestała pełnić funkcje mili
tarne na mocy rozporządzeń z 
2811 i 12 III 1907 r. Ich funk
cje przejęły nowe, żelbetowe 
baterie w Brzeźnie i na Sto
gach. Nie oznaczało to jednak 
złomowania armat, które zos
tały przekazane na uzbrojenie 
baterii nadbrzeżnych Świ
noujścia.
4. Fragment 
południowej elewacji baterii
5. Górny poziom baterii
od południowego wschodu
6. Brama poterny 
kaponiery czołowej 
(rys. Robert Hirsch; 
zdjęcia: Michał Koszowski, 
Tomasz Majchrzak) 

Z założenia zachował się za
chodni fragment prawego czo
ła baterii, w dobrym stanie prze
trwały pomieszczenia przy
ziemia zbudowane po 1870 r., 
również dobrze zachowane 
są cztery schrony nad tą częś
cią: 1. i 3. z pierwszego okresu 
budowy oraz 2. i 4. z przebu
dowy w latach osiemdziesią
tych XIX w. Po stronie za
chodniej widoczny jest frag
ment poterny (przejścia po
dziemnego) prowadzącej do ka
poniery czołowej (nie zacho
wanej). Po stronie wschod
niej, choć częściowo zasy
pany, widoczny jest kojec 
przeciwskarpowy. Ze wschod
niej części prawego czoła bate
rii pozostały ruiny z czytelnym 
zarysem dwu stanowisk. Wed
ług relacji pracowników portu 
część ta została wysadzona 
przez wojsko wiele lat po woj
nie, prawdopodobnie w celu 
poszerzenia drogi. Lewe czoło 
baterii, widoczne jeszcze na 
powojennym podkładzie geo
dezyjnym, rozebrane zostało 
około 1965 r. Podobny los 
spotkał kaponierę czołową — 
rozebrana została w latach 
osiemdziesiątych. W bez
myślny sposób zniszczono 
północną stronę obiektu: 
około 1990 r. podkopano 
nasypy ziemne, co spowo
dowało obsunięcie się beto
nowych obmurowań schro
nów i przedpiersi razem z 
częścią stanowisk.

Pomimo dużych zniszczeń za
łożenia, ta część, która prze
trwała, jest użytkowana i znaj
duje się w dobrym stanie. Za
chowało się nawet kilka ele
mentów dawnego wyposaże
nia. Należą do nich żeliwne, 
kręcone schody w schronie- 
trawersie 3., pochodzące z 
pierwszego okresu budowy 
oraz pozostałości urządzenia 
do podawania pocisków z par
teru na stanowisko w schronie 
2. W elewacji parteru wido
czne są cztery zworniki z datą 
„1870”, a na piętrze, nad wejś
ciem do schronu-trawersu 4. 
— zwornik z datą „1889”. W 
części pomieszczeń zachowała 
się także autentyczna stolarka 
okienna i drzwiowa oraz 
drewniane podłogi.

Robert Hirsch
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Kubki dwuuche

W tradycji żydowskiej 
istnieją trzy rodzaje 
ablucji: całkowite za

nurzenie ciała, zanurzenie 
(obmycie) rąk i stóp oraz za
nurzenie (obmycie) rąk. Nas 
interesować tu będzie jedynie 
trzeci rodzaj. Rytualne obmy
wanie samych rąk wspomnia
ne jest w Starym Testamencie 
tylko raz (Kpi 15,11). Rytuał 
ten stosowany był jednak od 
dawna przez kapłanów przed 
spożywaniem poświęconych 
Bogu pokarmów ofiarnych 
(Talmud Babiloński, Szabbat 
15a). Rozpowszechnienia ry
tuału obmywania rąk i skody- 
fikowania go w formie precy
zyjnych przepisów dokonali 
rabini okresu talmudycznego. 
Uaktualnione rozporządzenia 
zawarte zostały m.in. w popu
larnym kodeksie Szulchan 
aruch (w części Orach chaj- 
im), opracowanym w XVI w. 
i aktualnym po czasy współ
czesne.

Rabiniczny termin na rytualne 
obmywanie rąk brzmi: netilat 
judajim, co dosłownie mogłoby 
oznaczać: „pobranie wody do 
rąk ”, lecz rabiniczna interpre
tacja brzmi: „podniesienie 
rąk ” i skojarzona jest z werse
tem Ps 134,2. Przepisy mówią 
o następujących wypadkach, w 
których wymagane jest obmy
cie rąk: po obudzeniu się ze 
snu, po wydaleniu odchodów, 
po obcięciu paznokci, po zdję
ciu obuwia, po uczesaniu wło
sów lub dotknięciu części cia
ła, które są zwykle zakryte, po 
opuszczeniu cmentarza lub 
uczestnictwie w pogrzebie, po 
stosunku płciowym, przed 
modlitwą, przed spożyciem 
chleba, przed odmówieniem 
błogosławieństwa przed i po 
jedzeniu, przed zjedzeniem 
pietruszki podczas sederu 
pesachowego; lewici ob
mywają dłonie kapłanom 
przed błogosławieństwem kap
łańskim. Pośród tych wypad
ków część ma na celu uświęce
nie jakiejś czynności przez 
usunięcie stanu rytualnej nie
czystości, część motywowana 
jest względami higienicznymi, 

inne związane są z przesądami 
(np. odpędzenie złych du
chów).
Sposób rytualnego obmycia 
rąk — to albo zanurzenie ich 
aż po nadgarstek, albo polanie 
ich wodą. Ręce obmywa się co 
najmniej do trzeciego stawu 
palców, lecz bardziej wskazane 
jest obmycie aż do nadgarstka. 
Przed rytualnym obmyciem 
ręce powinny być czyste, pier
ścienie zdjęte — tak, by woda 
dotarła do każdego miejsca 
dłoni. W zwyczaju jest pole
wanie każdej ręki trzy razy 
(najpierw prawicy) oraz pod
niesienie rąk podczas obmy
wania. W niektórych wypad
kach po obmyciu rąk wypo
wiadana jest formuła: „Bądź 
błogosławiony Panie, Boże 
nasz, Królu Wszechświata, 
który uświęciłeś nas swymi 
przykazaniami i nakazałeś nam 
umywanie rąk. ”

Odnośnie do pojemności na
czyń stosowanych do polewa
nia rąk przepisy rabiniczne 
mówią, że każdorazowo należy 
użyć co najmniej 1/4 log wo
dy. Log — to stara hebrajska 
miara pojemności odpowiada
jąca według różnych źródeł 
około 0,5 lub 0,32 1. Naczynia 
te winny mieć szeroką wylew- 
kę, której krawędź nie może 
być uszkodzona. Wykształciła 
się forma kubka z dwoma 
uchami (osobne dla każdej ręki

1. Kubek dwuuchy 
z blachy miedzianej

2. Kubki dwuuche
emaliowane 

z katalogu 
fabryki „Włodowice” 

w Myszkowie 
z 1910 r.

3. Kubek dwuuchy
gliniany 

wykonany 
przez Pawła Witka 

z Urzędowa 
w 1954 r.

(zdjęcia: 
Henryk Guz, 

Krzysztof Wasilczyk)

Ns 72.

KpyHłKH eapeflcKia bwcokip.
c/m 11 12

Py6. -.78 —.90

Ns 73.

KpywKB eepeAcKin nonysucoKia.

c/m 11 12

Pyfi. —.68 —.80

2
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— jako proste rozwiązanie 
techniczne, pozwalające speł
nić wymogi rytuału przy sa
modzielnym obmywaniu rąk). 
Wodę czerpało się z większego 
pojemnika i polewało nad mi
są.

Nie jesteśmy w stanie 
powiedzieć, od jak 
dawna funkcjonowały owe 

dwuuche kubki zwane w jidisz 
szep, we współczesnej literatu
rze hebrajskiej określane jako 
netila. Tradycyjnie wykony
wane były zazwyczaj z miedzi, 
później także z mosiądzu. 
Przeważnie miały kształt cy
lindryczny lub kielichowaty. 
Najstarszy ze znanych nam 
miedzianych egzemplarzy po
chodzi z Polski. Zdobiony jest 
reliefem przedstawiającym 
edikulę flankowaną przez lwy 
oraz inskrypcją: „ Wznieście rę
ce wasze ku Świątyni” z zako
dowaną w niej datą 5421 r. (tj. 
1660—1661). Większość kwart 
nie ma żadnych ozdób. Zda
rzają się jednak egzemplarze 
obficie zdobione przez żydow
skich rzemieślników techniką 
repusowania i grawerowania.

Występują tu typowe dla sztu
ki żydowskiej motywy symbo
liczne: lwy, jelenie, orły, małe 
ptaki, jednorożce, węże, ryby, 
wić roślinna, ponadto inskryp
cje, np.: „Ofiarował Szmuel, 
syn Awrahama kapłana błogos
ławionej pamięci, z Przysuchy, 
5541” (tj. 1780—1781).
Kilka interesujących kubków 
dwuuchych z XVIII i XIX w. 
posiada Muzeum Historyczne 
miasta Krakowa. Stosunkowo 
duży ich zbiór znajduje się w 
Muzeum Etnografii i Prze
mysłu Artystycznego we 
Lwowie. W katalogach judai
ków kubki dwuuche prezen
towane są sporadycznie. Zbio
ry pokazują, że najwięcej 
dwuuchych kubków rytual
nych z końca XIX i pier
wszych czterech dekad XX w. 
wykonano z blachy miedzianej 
lub z blachy ze stopu zawiera
jącego miedź. Naczynia te sta
nowiły zwykle wyrób rze
mieślników blacharzy, dlatego 
tak niewiele egzemplarzy jest 
sygnowanych. Kwarty miały 
charakterystyczny profil uzy
skany dzięki ściankom kieli- 
chowato rozchylającym się ku 

górze. Przepisami rytualnymi 
można tłumaczyć wywinięcie i 
sprasowanie blachy na obrze
żu wylewu, co zwiększało trwa
łość naczynia i zapobiegało 
przedwczesnemu uszkodzeniu 
wy lewki eliminującemu kwar
tę z użycia. Korpus lutowano 
szwem z mosiądzu, a ozdobnie 
wycięte ucha spajano z nim 
zazwyczaj trzema miedziany
mi nitami, jednym u dołu, a 
dwoma u góry pod krawędzią 
wylewu. Wnętrze naczynia 
zwykle cynowano, co m.in. 
pozwalało uszczelnić połącze
nia. Takie właśnie kubki 
przeważały przez ostatnie pół 
wieku przed holocaustem u 
miasteczkowej biedoty żydow
skiej. Przy odrobinie szczęścia 
dziś jeszcze możemy znaleźć je 
na strychach pożydowskich 
chałup.

Przedmiot rytuału mia
steczkowej społeczności 
żydowskiej utrwalił w swoim 

wyrobie garncarz Paweł Witek 
(1901 —1979) z Urzędowa 
(woj. lubelskie). Wytoczony 
na kole kubek o pojemności 
około 1 1 ma dwa pionowe 

ucha dolepione równolegle w 
odległości 5 cm od siebie. 
Korpus zdobiony dwoma ho
ryzontalnie rytymi wężykami 
pokrywa obustronnie ciemno
zielona glazura uzyskiwana z 
tlenku ołowiu, charakterysty
czna dla tego ośrodka garncar
skiego. Na dnie wyryto sygna
turę „ Witek/Paweł/Urzędów/ 
1954 r.”. Tego typu kubki, 
obok znacznie częściej spoty
kanych szabasówek, uznać 
można za reminiscencję bli
skich kontaktów garncarzy 
urzędowskich z ludnością ży
dowską pośredniczącą niegdyś 
w sprzedaży ich wyrobów. 
Według innej, dziś trudnej do 
potwierdzenia hipotezy, na
czynia takie wykonywano 
przed drugą wojną światową 
dla ubogich Żydów.
Kubki dwuuche oferowały 
również fabryki naczyń bla
szanych emaliowanych. Kata- 
log-cennik z 1910 r. fabryki 
„Włodowice” w Myszkowie 
informował, że produkowano 
w niej „kubki żydowskie wyso
kie ” o średnicy 11 cm w cenie 
78 kopiejek i 12 cm za 90 ko
piejek oraz „kubki żydowskie 

Madonny na fasadach Zanika już zwyczaj wyposażania 
fasad domów w nisze z figura
mi lub obrazami wotywnymi, prakty

kowany przede wszystkim w budow
nictwie wiejskim i małomiasteczko
wym. Na cenniejszych architektoni
cznie fasadach są one pielęgnowa
ne razem z nimi. Inne, na domach 
zaniedbanych i opuszczonych, do
gorywają, tym bardziej jeśli miesz
kańców stać było tylko na zwykły 
obrazek, a nie rzeźbę.
Sporo tych wizerunków zachowało 
się w Lądku i w podlądeckiej wsi — 
Lutyni. Najznakomitszym przykła
dem odnowionej rzeźby jest Matka 
Boska Śnieżna nad portalem kamie
niczki z 1773 r. należącej do lądec
kich rzeźbiarzy i architektów — Klah- 
rów. Natomiast przykład z Lutyni 
wskazuje, że obraz Madonny z Dzie
ciątkiem ulegnie niedługo zniszcze
niu.

Andrzej Piwowarczyk

1. Figura Matki Boskiej Śnieżnej 
w Lądku
2. Niszczejący obraz Madonny 
w Lutyni
(zdjęcia: Andrzej Piwowarczyk)

25



TO TEŹ SĄ ZABYTKI

półwysokie” o średnicy 11 cm 
za 68 kopiejek i 12 cm w cenie 
80 kopiejek za sztukę. Obszer
ny katalog-cennik z 1937 r. 
naczyń emaliowanych wyrobu 
zwykłego „CZAJNIK” i cięż
kiego „IDEAŁ” Fabryki Na
czyń Emaliowanych „Olkusz”, 
Spółka Akcyjna w Olkuszu po
lecał pod nr. 561 „kubki żydow
skie z 2 uszami” w dwóch 
rozmiarach: 11 cm i poje
mności 3/4 litra w cenie 1 zł 
90 gr oraz o średnicy 12 cm i 
pojemności 1 1 w cenie 2 zł 15 
gr za sztukę.
Zróżnicowanie kwart na „ wy
sokie” i „półwysokie” przez 
fabrykę myszkowską można 
próbować wyjaśnić dosto
sowaniem się wytwórcy do 
gustów klientów, którzy doko
nując wyboru fasonu nie łama
li odwiecznego przepisu rabi- 
nicznego dotyczącego zasob
ności naczynia, tj. nie mniej 
niż 1/4 log. Znacznie trudniej 
wytłumaczyć pojawienie się 
dwuuchych kubków o wska
zanej mniejszej pojemności, tj. 
3/4 1 w ofercie olkuskiej (i 
prawdopodobnie już w mysz
kowskiej). Być może produ
cent dostrzegł tu, że z biegiem 
czasu u pewnej części społe
czności żydowskiej prosta 
symbolika wyrażająca się mi
niaturyzacją zaczęła wypierać 
tradycyjne przyzwyczajenia do 
większych kwart. Dwuuche 
kubki blaszane emaliowane 
musiały znajdować nabywców, 
skoro występują w wydanych 
w różnych latach katalogach 
różnych fabryk. Znane są 
przykłady kwart wykonywa
nych również ze szkła.
Mimo że wydaje się oczywiste, 
iż nie zachodziła potrzeba wy
bijania cech legalizacyjnych 
urzędu miar na naczyniach o 
funkcji rytualnej, jeszcze w la
tach osiemdziesiątych w nie
których salonach DESY kubki 
dwuuche miedziane i mosię
żne wystawiano na sprzedaż, 
nazywając je „miarkami”. In
nym wypadkiem kulturowego 
nieporozumienia, jakie zdarzy
ło się jednemu z najlepszych 
lubelskich sklepów z antyka
mi, było umieszczenie w takim 
naczyniu pokaźnego bukietu 
suszonych kwiatów jako deko
racji salonu.
Grzegorz Miliszkiewicz 

Andrzej Trzciński

Śląskie stajnie

Pośród wielu działów 
architektury najmniej 
znane jest budow
nictwo wiejskie. Najczęściej 

kojarzy się nam ono z rezy
dencją wiejską, rzadziej z willą 
lub dworem. Bardzo mało 
uwagi poświęca się architektu
rze folwarcznej, która przecież 
wrosła na stałe do krajobrazu 
wsi już od XVIII w. i pod wie

downictwie wiejskim elemen
ty, a nawet całe konstrukcje że
lazne. Było ono polem do
świadczeń architektów próbu
jących łączyć estetykę z funk
cjonalnością; niestety, najczęś
ciej anonimowych twórców. 
Folwark — to duża posiadłość 
ziemska, obejmująca grunty 
orne, łąki i pastwiska wraz z 
należącymi do niej budynkami 

magazynowo-składowe (spich
lerze, stodoły). Często spoty
kane są także budynki produk
cji ogrodniczo-warzywnej 
(szklarnie, oranżerie) oraz tzw. 
zaplecza technicznego. Liczba 
i rozmieszczenie poszczegól
nych budynków w zespole 
folwarcznym były ściśle zwią
zane nie tylko z jego specjali
zacją i wielkością, lecz również

loma względami stanowi nie
zwykle ciekawą grupę budow
li. Przede wszystkim wykorzy
stywano w niej osiągnięcia ar
chitektury sakralnej (typ ha
lowy, wielonawowy układ 
wnętrz) i świeckiej (używanie 
analogicznej dekoracji archi
tektonicznej). Od XIX w. na 
szeroką skalę stosowano w bu

mieszkalnymi i gospodarczy
mi. Pałace, dwory, domy za
rządców folwarku, oficyny i 
czworaki (służyły robotnikom 
rolnym) — to obiekty miesz
kalne. Budynków gospodar
czych jest znacznie więcej, ale 
do najważniejszych zaliczyć 
należy: inwentarskie (obory, 
stajnie, chlewnie, owczarnie) i 

1.2. Wnętrze (1)
i rzut poziomy stajni (2) 
w Goczałkowic

z ergonomią; musiał to być 
bowiem zawsze sprawnie 
funkcjonujący organizm. Do 
najczęściej spotykanych 
budowli w folwarku należą 
stajnie. Jest to oczywiste,
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3. Plan 
zespołu 
stajni 
w 
Chwalimierzu

4. Rzut 
poziomy 
zespołu 
stajni
w Lesznie 
Dolnym

5.6. Zespół 
tolwarczno- 
-mieszkalny (5) 
i rzut 
poziomy 
stajni (6) 
w Brzezince 
Średzkiej

gdy uświadomimy sobie, że 
główną siłą pociągową do 
początku XX w. były konie. 
W tym typie budynków wy
stępuje również dość ścisły 
podział na stajnie koni robo
czych i stajnie koni wyjazdo
wych. Stajnie koni roboczych 
(pracujących w polu i przy 
transporcie towarów) — to 
obiekty o dużej kubaturze, 
zbudowane na planie wydłu
żonego prostokąta, jednokon
dygnacyjne, przykryte dachem 
dwuspadowym, o wnętrzu 
jednotraktowym, jednoprze- 
strzennym, trójnawowym, wie- 
loprzęsłowym. Przez cały XIX 
w. przykrywane były sklepie
niem krzyżowym lub żagla- 
stym, wspartym na kamien
nych kolumnach (rzadziej wy
stępowały sklepienia kolebko
we). Od około połowy XIX w. 
spotyka się kolumny metalowe 
jako podpory sklepień, a pod 
koniec XIX w. (ok. 1860—1870 
r.) — najczęściej wykonywano 
w tych pomieszczeniach skle
pienia odcinkowe na belkach 

stalowych, podtrzymywane 
przez metalowe kolumny. Do 
rzadkości należy stosowanie 
stropów drewnianych, nato
miast od przełomu XIX i XX 
w. używano stropu Kleina. 
Wnętrza stajni miały następu
jący układ funkcyjny: dwa 
rzędy stanowisk dla koni 
umieszczone w nawach bo
cznych (długość jednego sta
nowiska wynosiła ok. 2,85—3,1 
m, szerokość — 1,8—3,2 m) 
oraz jeden korytarz komunika
cyjny w nawie środkowej. Ok
reślone wymiary boksów dla 
koni narzucały architektowi 
odpowiedni podział wnętrza, 
którego cechami charaktery
stycznymi były przestronność 
i regularność.

Przykładów takich stajni z 
terenu Dolnego Śląska 
można podać wiele, znajdują 

się one zwykle w dużych ze
społach folwarcznych. Należy 
jednak dodać, że właśnie one 
ulegały najczęściej przebudo
wom (szczególnie około poło
wy XX w.), gdy pracę koni za
stąpiły traktory. Na przykład 
w Rakoszycach (gm. Środa 
Śląska) stajnię wybudowaną 
około 1860—1870 r. (o wnę
trzu przykrytym sklepieniem 
żaglastym, wspartym na ka
miennych kolumnach) prze
budowano całkowicie na 
obiekt gospodarczo-mieszkal
ny. Do innych celów gospo
darczych przeznaczono po
dobne dwie duże stajnie, wy
budowane około 1870 r. w Ga
lowie i Gosławicach (gm. 
Miękinia) czy w Żelazowie 
(gm. Strzegom), gdzie stajnię 
z około 1800—1820 r. zamie
niono na garaże.

Nierzadko stajnie koni robo
czych wykorzystywano jako 
budynek inwentarski dla in
nych zwierząt i wtedy możliwe 
było częściowe zachowanie jej 
dawnego wyposażenia (np. w 
Goczałkowic, gm. Strzegom, 
dwie stajnie wybudowane oko
ło 1850 r. zamieniono na 
owczarnie). Do rzadkości na
leży pełnienie dziś przez staj
nie koni roboczych swych 
pierwotnych funkcji. Takim 
wyjątkiem jest zespół folwar- 
czno-mieszkalny w Żółkiewce 
(gm. Strzegom), gdzie mieści 
się filia Stadniny Koni w 
Strzegomiu. Znajduje się tam 
m.in. stajnia z około 1850 r., o 
wnętrzu trójnawowym, wielo- 
przęsłowym, przykryta skle-
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pieniem żaglastym na gurtach, 
wspartym na kamiennych ko
lumnach ustawionych w 
dwóch rzędach. Jest ona ty
powym przykładem tego ro
dzaju budowli. Obecni właś
ciciele folwarku z pietyzmem 
pielęgnują wszystkie elementy 
jej dawnego wyposażenia, 
m.in. żłoby narożnikowe, dra
binki, drążki działowe boksów. 
W założeniach folwarcznych 
natkniemy się na jeszcze inny 
rodzaj stajni dla koni wyjaz
dowych, czyli koni do jazdy 
wierzchem lub ciągnięcia po
jazdów osobowych. Obiekty te 
są najczęściej niewielkimi bu
dynkami, przyległymi do in
nych zabudowań gospodar
czych, rzadziej wolno stoją
cymi. W małych folwarkach 
funkcję tę pełniło nawet po
mieszczenie wydzielone w 
jednym z budynków, np._ w 
Wojczycach (gm. Środa Ślą
ska) w oborze wybudowanej 
około 1870 r. urządzono staj
nię o wnętrzu przykrytym 
sklepieniem żaglastym, pod
czas gdy obora sklepiona jest 
kolebkowo, wsparta na meta
lowych kolumnach. W Kadłu
bie (gm. Miękinia) w oborze z 
około 1870—1880 r. wybudo
wanej z zastosowaniem skle
pień żaglastych i kolebkowych 
wydzielono stajnię przykrytą 
sklepieniem żaglastym. W Ze- 
lazowie (gm. Strzegom) miejs
ce dla koni wyjazdowych wy
dzielono w stajni koni robo
czych nie zmieniając układu 
jej sklepień; podobnie jest w 
Galowie (gm. Miękinia), ale 
tam stajnię przykrywa strop 
drewniany. Rzadziej wydzie
lano stajnie w spichlerzach 
(przykładem mogą być, fol
warki w Gozdawie, gm. Środa 
Śląska, w Borowcu, gm. 
Siedlisko) lub w oficynach 
mieszkalnych (np. w Pręży- 
cach, gm. Miękinia i Ko- 
strzy, gm. Strzegom). Nie
spotykane rozwiązanie znajdu
je się w Pęczkowie (gm. Śro
da Śląska), gdzie stajnię usy
tuowano w jednym z pomiesz
czeń pierwszej kondygnacji 
okazałego dworu, wybudowa
nego w latach 1880—1890.

Stajnie koni wyjazdowych, 
będące oddzielnymi bu
dynkami, charakteryzują się 

małą kubaturą, wybudowane 
są na planie prostokąta, jedno
kondygnacyjne (czasem z 
mieszkalnym poddaszem), przy
kryte dachem dwuspadowym, 

o wnętrzu jednotraktowym, 
jednoprzestrzennym, trójna- 
wowym i kilkuprzęsłowym, 
przykrytym sklepieniem ża
glastym lub krzyżowym, 
wspartym na kamiennych 
bądź metalowych kolumnach 
(późniejsze rozwiązania — z 
zastosowaniem sklepień od
cinkowych na belkach stalo
wych). We wnętrzach często 
wykorzystywano także stropy 
drewniane podparte drewnia
nymi słupami. Usytuowane 
one były zawsze w pobliżu re
zydencji lub domu zarządcy i 
dlatego ich elewacje wyróżnia
ją się staranniejszym i bogat
szym opracowaniem. Zdobiły 
je liczne detale architektoni
czne: profilowane gzymsy 
kordonowe i koronujące lub li
stwy tynkowe, pilastry, lizeny, 
płyciny, naczółki okienne 
(okna w stajniach są zwykle 
większe niż w innych obiek
tach gospodarczych).
Na terenie Śląska zacho
wało się jeszcze wiele ta
kich budowli. Do najciekaw
szych należy stajnia w zespole 
pałacowo-folwarcznym w Go
czałkowic Górnym (gm. 
Strzegom) z około 1850 r. Bu
dynek ten, o małej kubaturze, 
jednokondygnacyjny z podda
szem, przykryty jest dachem 
dwuspadowym. Elewacje są 
opracowane regularnie, ale 
najokazalsza jest frontowa z 
małym ryzalitem środkowym, 
zwieńczonym tympanonem i z 
półkoliście sklepionym otwo
rem drzwiowym. Wnętrze 
rozwiązane zostało klarownie: 
jednotraktowe, jednoprze- 
strzenne, trójnawowe, trój- 
przęsłowe, przykryte sklepie
niem krzyżowym, wspartym na 
kamiennych kolumnach (przy 
ścianach, w osiach kolumn 
zastosowano pilastry). Podob
nie rozwiązane wnętrza staj
ni występują w folwarkach: 
Buczki, Wrocisławice, Kryni- 
czno (gm. Środa Śląska), w 
Brzezince Średzkiej (gm. 
Miękinia). W tej ostatniej z lat 
1850—1860 zastosowano sklepie
nia żaglaste na gurtach, pod
parte metalowymi kolumnami. 
Przykładem innego typu stajni 
jest obiekt w zespole pałaco
wo-folwarcznym w Brzezinie 
(gm. Miękinia). Stajnię wybu
dowano prawdopodobnie oko
ło 1900 r. i charakteryzuje się 
ona dość bogatą dekoracją ar
chitektoniczną elewacji (gzym
sy, fryzy, ozdobne krokszty- 

ny). Budynek jest dwukon
dygnacyjny, na planie prosto
kąta, przykryty dachem dwu
spadowym, a wnętrze w pier
wszej kondygnacji jednotrak
towe, podzielone na dwa po
mieszczenia, przykryte sklepie
niem odcinkowym na belkach 
stalowych, wspartym na meta
lowych kolumnach (podpory 
sklepień — tylko w większym 
pomieszczeniu). W stajni tej 
zachowały się naścienne płytki 
ceramiczne (czarne), metalowe 
drążki boksów i przyścienne 
ceglane żłoby. W drugiej kon
dygnacji przykrytej stropem 
drewnianym (krytym) mieści
ły się pomieszczenia mieszkal
ne. Stajnie o zbliżonym roz
wiązaniu wnętrza spotykamy 
jeszcze m.in. w Jugowcu (gm. 
Środa Śląska) i Wilkostowie 
(gm. Miękinia).

Obok małych stajni koni 
wyjazdowych powsta
wały na Śląsku w dużych zało

żeniach pałacowo-folwarcznych 
całe zespoły tych stajni. Roz
mach budowli zaskakuje nas i 
jednocześnie zachwyca swoim 
bogactwem. Do najpiękniej
szych należy zespół stajni pa
łacowych w Chwalimierzu 
(gm. Środa Śląska). Ta zapo
mniana dzisiaj miejscowość 
była niegdyś siedzibą rodową 
von Kramstów. Georg von 
Kramst, ordynat i właściciel 
licznych posiadłości w okoli
cach Środy Śląskiej, w 1881 r. 
zakupił Chwalimierz i rozpo
czął jego rozbudowę. W latach 
1884—1885 wybudował pałac 
w stylu eklektycznym o za
barwieniu neoromantycznym, 
w jego otoczeniu wystawił ze
spól stajni i dom ogrodnika (to 
wszystko na terenie dużego 
parku), a w dalszej odległości 
od pałacu utworzył olbrzymi 
folwark z dwoma podwórzami 
gospodarczymi. W tym zało
żeniu architektonicznym szcze
gólnie interesujące są stajnie 
pałacowe powstałe w 1884 r. 
(zarejestrowane w rejestrze za
bytków pod numerem 395/W 
w dniu 4 X 1977 r.). Kompo
zycja zespołu jest regular
na, zwarta i osiowa, w kształ
cie litery „U”. Wjazd głów
ny prowadzi przez bramę ut
worzoną w murze dekoracyj
nym, ceglanym, ażurowym, ze 
słupkami zwieńczonymi ster- 
czynami. Budynek centralny 
— to stajnia o okazałej bryle 
zakończonej wysoką wieżą 
przykrytą hełmem w kształcie 

ściętego ostrosłupa, z regular
nie opracowanymi elewacjami 
(z otworami sklepionymi pół
koliście, z lukarnami, szczy
tami wolutowymi) i bogatą 
dekoracją architektoniczną, 
nawiązującą do dekoracji pała
cu (boniowanie, liczne gzym
sy). Wnętrze jednotraktowe, 
podzielone na jedno duże po
mieszczenie stajni i uprzężalni 
(trójnawowe, pięcioprzęsłowe, 
przykryte sklepieniem żagla
stym, wspartym na metalo
wych kolumnach) oraz kilka 
mniejszych pomieszczeń po
mocniczych. Po bokach stajni, 
umieszczone symetrycznie 
względem niej znajdują się in
ne obiekty: cztery małe stajnie, 
dwie powozownie i jedna ofi
cyna mieszkalna. Budynki te 
są mniej okazałe, mają skro
mniej dekorowane elewacje, 
we wnętrzach zastosowano 
stropy drewniane i sklepienia 
odcinkowe na belkach stalo
wych, podparte metalowymi 
kolumnami. Zespół stajni pa
łacowych w Chwalimierzu za
chował bardzo dużo elemen
tów dawnego wyposażenia 
(żłoby, drążki, ceramiczną 
okładzinę ścienną i podłogo
wą, mosiężne klatki wentyla
cyjne). Nowy właściciel obiek
tów stara się przywrócić im 
dawną świetność, zamierzając 
urządzić tu szkółkę jeździecką 
i sądząc po postępie prac re
montowych, na pewno uda mu 
się tego dokonać.

Bardzo interesującym rozwią
zaniem architektonicznym jest 
także zespół stajni pałacowych 
w Lesznie Dolnym (gm. 
Szprotawa, woj. zielonogórskie) 
powstały w końcu XIX w. 
Stajnie te stanowią unikatowy 
zespół składający się z dwóch 
dużych budynków, spełniają
cych różne funkcje: w obiekcie 
pierwszym (wybudowanym na 
planie litery „T”) znajdowały 
się dwie stajnie koni wyjazdo
wych i część mieszkalna; w 
obiekcie drugim (o planie zbli
żonym do prostokąta) mieściły 
się powozownia i maneż oraz 
sień przejazdowa. Stajnie mają 
inaczej opracowane wnętrza: 
jedna — o wnętrzu jednotrak
towym, jednoprzestrzennym, 
trój nawowym, czteroprzęsło- 
wym, przykrytym stropem 
drewnianym krytym i wspar
tym na dwóch rzędach wielo- 
kątnych kolumn; druga — 
przykryta stropem drewnia
nym krytym z fasetami. W
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obu stajniach zachowały się 
żłoby, drabinki, ozdobne me
talowe boksy, a także cerami
czne okładziny ścienne i pod
łogowe. Budynek drugi w ze
spole ma wnętrze jednotrak- 
towe, podzielone na dwa po
mieszczenia: powozownię
(mniejsze) — przykrytą stro
pem drewnianym krytym i 
maneż (większe) — sklepiony 
kolebką z lunetami. Cały 
obiekt reprezentuje skromne 
cechy stylu neobarokowego. 
Zespół ten ma również szansę 
na odzyskanie swej dawnej 
świetności, bowiem jest wy
stawiony na sprzedaż.
Mniej okazały typ stajni pała
cowej reprezentuje obiekt w 
zespole, folwarcznym w Brze
zince Sredzkiej (gm. Mięki
nia). Stajnia usytuowana jest 
w otoczeniu budynków o cha
rakterze mieszkalno-gospo
darczym (dwóch oficyn i ku
źni), wybudowanych około 
1910 r. i utrzymanych w jed
norodnym stylu (budowle o 
bardzo rozczłonkowanych bry
łach, z dachami naczółkowy
mi, licznymi lukarnami i 
szczytami trójkątnymi). Staj
nia zajmuje całe skrzydło ma
łego podwórza folwarcznego, 
utworzonego z tych obiektów. 
Ma ona plan wydłużonego 
prostokąta, jest jednokondyg
nacyjna, przykryta dachem 
dwuspadowym naczółkowym 
z lukarnami. Wnętrze jest jed- 
notraktowe, podzielone na 
jedno duże pomieszczenie 
(stajnię) i kilka małych po
mocniczych. Stajnia ma cie
kawy układ sklepień: w jednej 
części — sklepienie odcinkowe 
na belkach stalowych, w dru
giej — strop Kleina z fasetami 
i oszklonym okrągłym świetli
kiem. Wystrój wnętrza jest za
skakująco bogaty: sztukaterie 
(fryzy, kasetony z ornamen
tem roślinnym), ściany wyło
żone białymi płytkami cerami
cznymi i owalnymi lustrami. 
Zachowało się również dużo 
elementów dawnego wyposaże
nia, np. żłoby żeliwne i fra
gmenty drążków działowych. 
Prezentacja licznie zachowa
nych na Śląsku stajni, niestety 
najczęściej zdewastowanych, 
miała pokazać różnorodność 
rozwiązań architektonicznych 
i niewątpliwe piękno tych bu
dowli. Architektura fol
warczna jest mało znana, 
ponieważ traktuje się ją nie
słusznie jako drugorzędny 
dział sztuki budowlanej. 
Trzeba tylko zacząć ją za
uważać!

Małgorzata Kraśna

Odkrycie w Cmolasie

Dzieje oddalonej o
7 km od Kolbuszo
wej wsi Cmolas 

związane są z objawieniem, 
jakiego doznał trzynasto
letni chłopiec — Wojciech Bo- 
rowiusz, późniejszy ksiądz, 
doktor teologii, profesor 
Akademii Krakowskiej, i 
prepozyt kolegiaty Św. 
Floriana na Kleparzu w 
Krakowie. Napis pod por
tretem Borowiusza głosi, że 
chłopiec «... gdy dnia 6 
sierpnia r.p. 1585 szedł ze 
szkoły, dwie albo trzy go
dziny przed wieczorem, [... ] 

1. Drewniany kościół 
Przemienienia Pańskiego 
w Cmolasie

obaczył otworzone niebo i 
Pana Jezusa z rozciągniony- 
mi rękami i w wielkiej jas
ności, około którego było wie
le świętych..." Na miejscu 
objawienia postawiono szpi
tal dla ubogich i kościółek 
Przemienienia Pańskiego 
ufundowany przez Boro
wiusza. Akta wizytacji z 
1646 r. wymieniają szpital z 
kaplicą jako świeżo wybu
dowany, jednakże inskryp
cje nad portalem wejścio
wym i na akcie konsekra- 
cyjnym ołtarza głównego

2.3. Polichromia 
na stropie kościoła (2) 
i malowidło na ścianie (3)

podają rok 1674. Prawdo
podobnie od początku ist
nienia kościółka w głów
nym ołtarzu znajdował się 
wsławiony cudami obraz 
Przemienienia Pańskiego z 
XVII w. Przed nim modlili
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się wodzowie konfederacji 
barskiej i powstań narodo
wych.

W niemal nie zmienionym 
stanie kościół przetrwał do 
połowy XX w. W 1961 r. 
tuż obok starego kościoła 
szpitalnego, w odległości 
zaledwie 10 m, usytuowano 
nowy, bezstylowy kościół 
murowany. Zamierzano 
wtedy przenieść zabytkowy 
kościółek w inne miejsce, 
wyłączono go z kultu i wy
korzystywano jako magazyn 
materiałów budowlanych. 
W związku z budową no
wego kościoła rozebrano 
także drewniany domek 
szpitala, a cudowny obraz 
Przemienienia Pańskiego 
przeniesiono do ołtarza 
głównego nowego kościoła. 
Wojewódzki konserwator 
zabytków w Rzeszowie po
dejmował wraz z tarnowską 
kurią biskupią próby zain
teresowania parafii remon
tem „in situ” — najko
rzystniejszym i najbezpie
czniejszym ze względów 
konserwatorskich. Pozosta
wienie kościółka na pier
wotnym miejscu zyskało 
dodatkowe uzasadnie
nie, kiedy w 1990 r. od
kryto pod wewnętrznym 
oszalowaniem z desek 
pierwotną polichromię 
stropu i ścian w prezbi
terium. Niestety, wszyst
kie starania okazały się 
bezowocne, a parafia wyra
żała chęć uczestniczenia w 
pracach wyłącznie w wy
padku przeniesienia ko
ścioła. Takie też stanowisko 
zajęły władze nowo powsta
łej diecezji rzeszowskiej. 
Jako miejsce przeniesienia 
zaproponowano odległe o 
200 m wzgórze po dawnym 
drewnianym kościele para
fialnym, który z kolei w 
1979 r. został przeniesiony 
do wsi Poręby Dymarskie.

W 1994 r. zakończono 
prace przy przenie

sieniu kościoła, konserwacji 
polichromii i wyposażenia 
wnętrza. W miejscu pier
wotnej lokalizacji kościółka 
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nie pozostał żaden ślad. 
Nawiązując do fundacji 
szpitala dla ubogich Woj
ciecha Borowiusza, otwar
to, z inicjatywy obecnego 
proboszcza ks. Kazimierza 
Szkaradka, w rozbudowa
nej dawnej plebanii dom 
dla starszych i wymagają
cych opieki mieszkańców 
okolicznych wsi.

Konserwację odkrytej poli
chromii przeprowadzono w 
latach 1992—1994 (pod 
kierownictwem Jadwigi 
Sty my). Pokrywa ona cał
kowicie strop oraz ściany 
prezbiterium, z wyjątkiem 
tej części ściany wschod
niej, która zasłonięta jest oł
tarzem głównym. Malowid
ła powstały w 1735 r. z 
fundacji księcia Pawła San
guszki. Po 1900 r. pierwot
ną polichromię zasłonięto 
grubą warstwą narzutu i 
nowe podłoże pokryto ma
lowidłem wykonanym w 
technice tempery w typie 
klasycyzującej, iluzjonisty- 
cznej dekoracji architekto
nicznej.

Odsłonięta kompozycja 
figuralna na stropie 
otoczona jest ramą, na ze

wnątrz której na różowo- 
-pomarańczowym tle wy
stępują szerokim pasem ko
sze wypełnione liśćmi i 
kwiatami, m.in. różami i tu
lipanami oraz kartusze z 
kratownicami w polach i 
ornamenty roślinno-oku- 
ciowe. Scena centralna 
przedstawia anioły i główki 
aniołków adorujące Oko 
Opatrzności ujęte w trójkąt 
i otoczone promienistą glo
rią. Nad nimi znajdują się 
postacie mniejszych anio
łów trzymających wstęgę z 
napisem „Oculi omnium in 
Te sperant Domine Tu das” 
(psalm 144,15). Ściany 
prezbiterium pokryte są 
dekoracją architektoniczną, 
którą tworzą kolumny z ar- 
chitrawem i fryzem, po
między nimi występują 
przedstawienia figuralne, 
poniżej postument. Poli
chromię uzupełniały obra

zy i elementy rzeźbiarskie. 
Kompozycja jest podpo
rządkowana architekturze 
wnętrza, uwzględnia otwór 
drzwiowy,, okna i ołtarz 
główny. Ściana północna 
jest kompozycyjnie lu
strzanym odbiciem ściany 
południowej, zaś symetria 
posunięta jest tak daleko, że 
naprzeciwko rzeczywistego 
portalu do zakrystii nama
lowano iluzjonistyczne wej
ście.
We fryzie podstropowym 
występują pary aniołów 
trzymających girlandy z 
kwiatów zwisających z wa
zonów ustawionych na po
stumentach. Pomiędzy ni
mi znajdują się kartusze 
herbowe — czytelny jest 
herb Wojciecha Borowiu
sza Ołobok. Strefę środko
wą ścian zajmowały przed
stawienia figuralne: malo
wane bezpośrednio na bel
kach (kapłan Melchizedech 
i św. Paweł), obrazy olejne 
(zachował się portret Woj
ciecha Borowiusza — 
obecnie w nowym kościele) 
i płaskorzeźby. Przy podło
dze, w miejscu, gdzie widać 
ślad po schodach na ambo
nę, znajduje się scena obra
zująca kuszenie niewiasty 
przez diabła o bydlęcym 
torsie, z wielkimi rogami, 
uszami i skrzydłami nieto
perza. Przedstawienie to 
zbliżone jest do umieszczo
nego w analogicznym 
miejscu w Porębach Dy
marskich (tam kuszony jest 
mężczyzna).

Polichromia odznacza 
się konsekwencją i logi
ką kompozycji, dobrym 
poziomem artystycznym 
i swobodą w posługiwa
niu się środkami malar
skiego wyrazu. W war
stwie ideowej zwracają 
uwagę łacińskie napisy na 
banderolach trzymanych 
przez Melchizedecha i św. 
Pawła. Odnoszą się one do 
Eucharystii i pochodzą z 
czytań liturgii Bożego Cia
ła.

Agata Mamon

Powszechnym dopeł
nieniem architektu

ry romańskiej — często do
bitnie decydującym o ca
łościowym efekcie estety
cznym wnętrz — było ma
larstwo ścienne. Owe nie
rzadko rozległe i rozbudo
wane ikonograficznie wy
stroje malarskie, szczegól
nie narażone na zniszcze
nia, łatwo ulegały zagładzie 
w wyniku zmian gustów 
zachodzących w później
szych czasach, toteż do na
szych dni przetrwały tylko 
nieliczne. Są to zwykle 
drobne fragmenty dawnego 
obrazu. Co prawda ciągłe, 
nieraz sensacyjne odkrycia 
— jak choćby te dokonane 
w 1977 r. w kościele ŚŚ. 
Jana Chrzciciela i Katarzy
ny w Świerzawie czy kilka 
miesięcy temu w kościele 
Św. Andrzeja w Krakowie 
— wciąż dorzucają do tego 
obrazu kolejne, brakujące 
ogniwa, lecz i tak obecny 
stan posiadania malarstwa 
monumentalnego jest za
ledwie maleńką cząstką te
go, co istniało pierwotnie.
Wśród tej mozaiki bar
dzo nielicznych i zacho
wanych w stanie mniej 
lub bardziej daleko po
suniętego zniszczenia 
malowideł, obiektem o 
wyjątkowym znaczeniu 
jest dekoracja malarska 
wypełniająca konchę za
chodniej absydy kole
giaty w Tumie pod Łę
czycą. Malowidło to pow
stało zapewne przed kon
sekracją świątyni, czyli 
przed 1161 r. i stanowiąc 
monumentalną oprawę oł
tarza Św. Salwatora było 
ważnym elementem wy
stroju wnętrza.

Kompozycja malowidła 
podzielona jest na 

dwie strefy. Środek górnej
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Malowidło w Tumie

z nich zajmuje postać 
Chrystusa-Pantokratora, za
siadającego na tronie, 
umieszczona na tle gwiaź
dzistego nieba i otoczona 
mandorlą. Jego prawa ręka 
uniesiona jest w geście bło
gosławieństwa, podczas 
gdy lewa podtrzymuje 
wspartą na kolanie księgę. 
Po prawej stronie Chrystu
sa stoi Matka Boska z rę
kami modlitewnie uniesio
nymi w górę, po lewej stro
nie również w modlitewnej 
pozie znajduje się Św. Jan 
Chrzciciel. Całość górnej 
strefy uzupełniają umie
szczone po bokach symbo
liczne wyobrażenia czte
rech cherubinów-tetramor- 
fów — osobliwych, wielo- 
skrzydłych stworów stoją
cych każdy na czterech ko
łach i mających cztery róż
ne oblicza: orła u góry, wo
łu i lwa po bokach i ludzkie 
pośrodku. W dolnej strefie 
malowidła umieszczono 
dwunastu siedzących Apo
stołów. Oprócz tego na wą
skim pasie podłucza po
przedzającego konchę ist
niały pierwotnie medalio
ny, w których — według 
sugestii Józefa E. Dutkie
wicza — mogły znajdować 
się przedstawienia figural
ne, zaś przyziemie absydy 
dekorowała zapewne ma
lowana draperia.

Chrystus-Pantokrator, Mat
ka Boża i Św. Jan Chrzci
ciel tworzą charakterysty
czne i popularne w pew
nym okresie przedstawienie 
zwane Deesis. Początki 
formowania się tego tematu 
ikonograficznego sięgają VI 
i VII w., zaś w X i XI w. 

rozpowszechnił się on na 
całym obszarze chrześci
jaństwa wschodniego, a 
niebawem też na Zacho
dzie. Deesis, czyli przed
stawienie Zbawiciela po
między Marią i Św. Janem 
Chrzcicielem jako orędow
nikami, wyraża ideę escha
tologicznego orędownictwa 
pomiędzy Synem Bożym i 
grzeszną ludzkością. W ma
lowidle tumskim temat 
Deesis został połączony z 
przedstawieniem Chrystu
sa w majestacie, tzw. Maie- 
stas Domini, co było dosyć 
często stosowaną praktyką 
w sztuce tego czasu na 
Wschodzie i na Zachodzie.
Natomiast elementem 
oryginalnym, znanym 
niemal wyłącznie sztuce 
bizantyńskiej są cztery 
tetramorfy stojące na 
połączonych ze sobą 
kołach, przedstawione 
według wizji proroka 
Ezechiela. Zygmunt Świe- 
chowski podkreśla niezwy
kłe wyeksponowanie w nich 
motywu orła zamiast głowy 
ludzkiej.

Większość badaczy wi
dzi powiązania tum

skiego malowidła z malar
stwem Nadrenii i Dolnej 
Lotaryngii, choć nie wy
klucza się też związków na
szego zabytku ze środowi
skiem leodyjskim. Mimo 
daleko posuniętej destru
kcji, jeszcze dziś widać nie
małe umiejętności malarza: 
jego swobodę w prowadze
niu rysunku i zdolność 
komponowania całości w 
sposób klarowny, zwarty 
oraz jednocześnie monu
mentalny.

Romańska dekoracja ma
larska w Tumie odkryta 
została spod późniejszych 
tynków w 1952 r. przez Ka
rola Dąbrowskiego. Już po 
odsłonięciu jej malarskie 
wykończenie (wykonane w 
technice al secco) prakty
cznie nie istniało, a to, co 
ukazało się oczom odkryw
cy, było fragmentami partii 
malowanych najprawdopo
dobniej w technice fresku 
mokrego (aZ fresco). Nie
stety, przyczyną zni
szczeń był nie tylko 
upływ stuleci, ale też 
zwykła ludzka bezmyśl
ność. Brak koordynacji 
prac przy przeprowadzonej 
po zniszczeniach wojen
nych odbudowie kolegiaty 
sprawił, że doszło do pene
tracji konchy absydy za
chodniej przez niefachow
ców. Karol Dąbrowski za
notował ze zgrozą w swoim 
dzienniku pod datą 4 IX 
1952 r.: „... zastałem robot
nika na drabinie wybijające
go tynk do kamienia aż! Za
trzymałem go w tych zapę
dach i tak się tym przejąłem, 
że nie potrafiłem nawet po
rządnie go zwymyślać". In
cydent ten pozostawił ślady 
w postaci nieodwracalnych 
zniszczeń kilku partii ma
lowidła, m.in. przestały ist
nieć co najmniej dwa wize
runki Apostołów!

Późniejsze czasy także 
nie były pomyślne dla 

naszego zabytku. Ogro
mne zawilgocenie i zaso
lenie murów powodowa
ły dalszą destrukcję 
warstwy malarskiej. 
Konserwacja dokonana w 
1960 r. i przeprowadzona w 

bardzo niesprzyjających 
warunkach oraz wbrew 
opinii wykonawców — nie 
poprawiła sytuacji. W 
ostatnich latach stan malo
widła romańskiego w Tu
mie stał się alarmująco kry
tyczny. W 1995 r. podjęto 
przy nim prace zabezpie
czające o charakterze ra
tunkowym, kierowane przez 
prof. Marię Roznerską z 
Torunia. Jednocześnie od 
lipca do grudnia tego roku 
Regionalny Ośrodek Stu
diów i Ochrony Środowi
ska Kulturowego w Łodzi 
na zlecenie wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w 
Płocku pracował przy do
kumentacji fotogrametry
cznej malowidła.

Przeprowadzenie tej do
kumentacji wymagało roz
wiązania wielu złożonych 
problemów interpretacyj- 
no-technicznych. Nie było 
łatwo odszyfrować resztki 
rysunku dekoracji malar
skiej zagubione pośród ist
nej plątaniny spękań i 
ubytków. Konieczne okaza
ły się liczne kwerendy ar
chiwalne zmierzające do 
dotarcia do dawnych mate
riałów fotograficznych, do
kumentujących stan malo
widła z czasów możliwie 
najbliższych jego odsłonię
ciu. Poszukiwaniami objęto 
archiwum konserwatora w 
Płocku, Instytutu Sztuki 
PAN, Ośrodka Dokumen
tacji Zabytków i Pracowni 
Konserwacji Malarstwa 
PKZ w Warszawie. Szcze
gólnie cenne materiały uda
ło się odszukać w archiwum 
Instytutu Sztuki i w Pra
cowni Konserwacji Malar-
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WOKÓŁ TRADYCJA

1. Ogólny widok 
malowidła 
romańskiego
w zachodniej 
absydzie 
kolegiaty

2. Głowa 
Chrystusa 
Pantokratora

3. Fragment 
tetramorta

(zdjęcia:
Tadeusz 
Karpiński)

stwa, niemniej jednak nie
które problemy pozostały 
nie rozwiązane, np. nie 
udało się dokładnie zin
terpretować szczątkowych 
śladów dekoracji pasa pod- 
łucza.
Osobną trudność przy wy
konywaniu fotogrametrii 
malowidła tumskiego sta
nowiła hemisferyczna po
wierzchnia konchy skle- 
piennej, co wymagało — 
dla uniknięcia zbyt rażą
cych skrótów perspektywi
cznych — złożenia główne
go obrazu z trzech oddziel
nie opracowanych pła
szczyzn.

Obecnie w kolegiacie roz
poczęto kompleksowe pra
ce mające na celu ratowanie 
budowli, w tym np. ostate
cznego rozwiązania prob
lemu jej osuszenia. Plano
wana jest także w najbliż
szych miesiącach gruntow
na konserwacja romańskie
go malowidła. Czy następ
ne pokolenia będą jeszcze 
oglądały dwunastowieczną, 
bezcenną dekorację malar
ską w Tumie, czy też będą 
ją znały jedynie ze zdjęć ar
chiwalnych — pokaże nie
ubłagany czas.

Tomasz Piliczewski

Opowieści z warsztatu złotniczego

Młotki
Jak wspominaliśmy już 

kilkakrotnie, technika 
repusu głębokiego 

uważana była za najszla
chetniejszą i najtrudniejszą 
ze wszystkich technik sto
sowanych w starym warsz
tacie złotniczym. Przy jej 
użyciu wykuwano bowiem 
bardzo skomplikowane 
formy naczyń i to w taki 
sposób, że cały żądany 
kształt wykuty był z poje
dynczego płatu blachy — 
bez cięć i lutowań. Do pra
cy tą techniką potrzebne są 
dwa rodzaje narzędzi: pod
kłady, czyli kowadła, oraz 
młotki, wykonane z naj
rozmaitszych materiałów i 
mające różne kształty.
Ogólnie młotki możemy 
podzielić na dwie grupy: 
twarde i miękkie. Te 
pierwsze, wykonane ze sta
li, żelaza, brązu, miedzi 
itp., służyły na ogół do 
nadawania żądanego kształ
tu obrabianemu przedmio
towi bądź kując bezpośred
nio dany kawałek metalu, 
bądź pobijając inne narzę
dzie, np. tzw. puncynę, o 
odpowiednio uformowanej 
głowicy. Praca młotkiem 
twardym umożliwiała sto
sunkowo szybkie nadanie 
obrabianemu obiektowi żą
danego kształtu lub wy
równanie, czyli wyprowa
dzenie jego powierzchni 
techniką tzw. planowania. 
Wymagała ona szczególnie 
pewnej ręki, gdyż uderze
nie krawędzią młotka twar
dego służącego do plano
wania, czyli tzw. planha- 
mera, pozostawiało niemoż
liwy na ogół do usunięcia 
głęboki ślad. Zastosowanie 
młotków twardych miało 
jednak tę wadę, że cała po
wierzchnia obrabianego 
przedmiotu nosiła ślady 

uderzeń, ingerujących głę
boko w strukturę krystali
czną obrabianego metalu. 
Praca przy użyciu młotków 
miękkich natomiast, wyko
nanych z drewna, skóry, 
rogu, później z ołowiu czy 
plastiku, przebiegała zna
cznie wolniej, ale za to na 
powierzchni metalu nie po
zostawały tak wyraźne śla
dy uderzeń. Jak wspomnia
łem, młotki miękkie wyko
nywane były m.in. z rogu. 
Pamiętam taki młotek nale
żący ongiś do mego ojca, 
służący do kucia delikat
nych kształtów małych 
form repusu reliefowego. 
Oczywiście cała struktura 
rogowego obucha była bar
dzo jednorodna i od wczes
nego dzieciństwa zastana
wiałem się, z jakiego zwie
rzęcia pochodzi ten róg. 
Gdy podrosłem, sam pró
bowałem wykonywać młot
ki rogowe, niestety — naj
bardziej dostępne w Polsce 
rogi są puste w środku i 
stąd moje usiłowania spełz
ły na niczym. W końcu lat 
sześćdziesiątych znalazłem 
się w Kopenhadze i odwie
dziłem sklep znanej firmy 
Henrika Fogha, zaopatru
jącej złotników w materiały 
i narzędzia. Wizyta złotnika 
z Polski była w tamtych 
czasach czymś niecodzien
nym — w atmosferze miłej 
konwersacji pozwolono mi 
więc buszować w magazyn
ku na zapleczu sklepu. 
Wzrok mój padł na stojak, 
gdzie wisiały dobrze już 
przykurzone młotki rogowe 
starego typu, jakże podob
ne do młotka mojego ojca. 
Zapytałem więc: „z rogu 
jakiego zwierzęcia wykona
no ten młotek? ” — „Z Bu- 
falło Billa” padła żartobli
wa odpowiedź i minęło 

znów dobre kilka lat, zanim 
dowiedziałem się, że takie 
młotki wykonywało się z 
rogów antylop.

Spośród młotków twar
dych służących do po- 

bijania puncynów szcze
gólnie jeden młotek wyró
żnia się charakterystycz
nym, pięknym kształtem. 
Jest to tzw. młotek cyzeler- 
ski. Obuch z jednej strony 
kończy się zaoblonym, ku
listym „nosem”, z drugiej 
— rozwinięty jest w płaską, 
szeroką powierzchnię. Rę
kojeść, czyli heft, jest sto
sunkowo krótka, u dołu 
zawsze zakończona wyra
źnym, obłym zgrubieniem, 
umiejscowionym pod ką
tem w stosunku do piono
wej osi heftu — jest to tzw. 
rękojeść pistoletowa. Gdy 
ująć w dłoń tak ukształto
waną rękojeść, praca przy
pomina współdziałanie 
dwóch kości np. w stawie 
kolanowym, czyli główki i 
panewki. Sens tego jest na
stępujący: poza oczywistym 
komfortem chwytu, chodzi 
o to, aby wielokrotnie wy
konywane uderzenia za
wsze aplikowane były z ta
ką samą siłą. Jest to bardzo 
ważne przy delikatnych 
pracach cyzelerskich lub 
przy oprawianiu kamieni, 
gdzie jedno zbyt silne lub 
zbyt słabe uderzenie spo
wodować może nieodwra
calne zniszczenie obiektu. 
Młotek cyzelerski ze swą 
rękojeścią pistoletową 
jest jednym z najbar
dziej charakterystycz
nych narzędzi złotni
czych i traktowany by
wa jako symbol tej sztu
ki. Prowadzi to czasem do 
nieporozumień: w jednym 
z warszawskich kościołów 
znajduje się tablica z wyo
brażeniem patrona sztuki 
złotniczej, św. Eligiusza, 
tradycyjnie przedstawiane
go przy dwurogu, na któ
rym kuje on naczynie kor
pusowe. I w tym wypadku
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1. Typowe 
młotki złotnicze 

— od lewej: 
młotek rogowy, 

młotek repuserski 
i młotek do kucia 

na dwurogu 
(własność autora)

2. Kowadło dwuramienne zwane dwurogiem 
służące do wykuwania naczyń 

z jednego płata blachy — bez cięć i lutowań

(fot. 1 — Jacek Marczuk)

święty siedzi przy dwuro
gu, zawzięcie kuje kubek, 
tyle że w prawej dłoni dzie
rży nie młotek służący do 
kucia na dwurogu, ale 
właśnie młotek cyzelerski, 
którym jako żywo niczego 
na dwurogu wykonać się 
nie da!

Dwuróg — to specjalna 
forma kowadła właś

nie do kucia naczyń. Miał 
on zazwyczaj kształt litery 
„T”, gdzie pionowy ele
ment służył do zamocowa
nia, czyli zaszpanowania 
narzędzia w imadło lub w 

specjalny pień do kucia, a 
ramiona poziome, o owal
nych lub okrągłych prze
krojach i idealnie wypro
wadzonych powierzchniach, 
służyły do wykuwania na 
nich zasadniczych kształ
tów dzbana, kielicha czy 
kubka. Płaski dysk blachy 
opierano pod odpowiednim 
kątem o sam koniec dwuro
gu i specjalnym twardym 
młotkiem do kucia o właś
ciwie ukształtowanej, pro
stokątnej głowicy roboczej 
aplikowano pod odpowied
nim kątem równy szereg 
uderzeń, których ślady mia-
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ły utworzyć równy wieniec, 
po każdym bowiem kolej
nym uderzeniu lewa ręka, 
odpowiedzialna za utrzy
manie dysku blachy pod 
właściwym kątem w sto
sunku do powierzchni 
dwurogu, musiała ten dysk 
odpowiednio przemieścić 
ruchem obrotowym. Wszy
stkie więc uderzenia zada
wane były z zewnątrz przy
szłego naczynia, a ramię 
dwurogu podpierało to na
czynie od środka dokładnie 
w miejscu, gdzie miało na
stąpić kolejne uderzenie 
młotkiem. Przy zastosowa
niu młotków i odpowied
nich dwurogów oraz in
nych kowadeł wykuć mo
żna dzbanek o szerokim 

brzuścu i o długiej, wąskiej 
szyjce z pojedynczego płata 
blachy, bez żadnych cięć i 
lutowań. Powodzenie tej 
pracy zależy m.in. od 
właściwej postawy ciała 
osoby kującej, tak samo 
bowiem jak w szermier
ce uderzenie młotkiem 
wyprowadza się czasem 
z ruchu obrotowego 
bioder, czasem z zama
chu barku, czasem tyl
ko z garści. Istotne mogą 
się okazać najdrobniejsze 
detale, jak na przykład 
ustawienie stóp, właściwa 
pozycja ręki kującej (wyso
kość łokcia) i ręki utrzymu
jącej kuty obiekt (pozycja 
łokcia i nadgarstka). Ważna 
jest również siła, z jaką ap

likujemy uderzenia: czasem 
winny być one zadawane 
tak samo i wtedy należy 
utrzymywać młotek luźno, 
wahliwie, jak młotek cyze- 
lerski, czasem należy przy
łożyć siłę mięśni ręki i wte
dy zmieniamy rodzaj chwy
tu, czasem stosujemy ude
rzenia o zmiennej sile, jak 
w wypadku kucia zmien
nym rytmem. Zawsze bo
wiem chodzi o to, aby 
oczekiwane zmiany kształtu 
formowanego metalu wy
konać zgodnie z podstawo
wymi prawami fizyki, tzn. 
rozszerzaniem się i zwęża
niem tego metalu pod wpły
wem stosowanej obróbki 
mechanicznej, która zawsze 
musi być w zgodzie ze sta

nem struktury krystalicznej 
metalu w opracowywanym 
przedmiocie. W sumie po
równanie władania młot
kiem do władania bronią 
białą, a techniki repusu 
głębokiego na dwurogu do 
szermierki czy nawet walki 
karate, wydaje mi się uza
sadnione.
Na zakończenie należy do
dać, że blacha srebrna 
obrabiana techniką repusu 
zawsze kuta jest na zimno i 
jest to jedna z zasadniczych 
różnic pomiędzy kuciem 
żelaza czy stali przez kowa
la a złotniczymi technikami 
repuserskimi.

Jacek A. Rochacki

Odbudowa kościoła

Szanse uratowania drew
nianego obiektu ogar
niętego pożarem są zwykle 

niewielkie. Do tych nieli
cznych, które uniknęły cał
kowitej zagłady, należy koś
ciół Św. Krzyża z XVIH w. w 
Chabówce na Obidowej. W 
czasie pożaru 2 października 
1994 r. (pisaliśmy o tym w 
numerze 2 z 1995 r.) udało 
się, dzięki szybkiemu przy
stąpieniu do akcji gaszenia, 
w znacznym stopniu uchro
nić jego zabytkową strukturę. 
Zaraz po wypadku panowało 
powszechne przekonanie o 
konieczności odbudowy. Rea
lizacją tego przedsięwzięcia 
miał się zająć komitet odbu
dowy powołany przy parafii w 
Rdzawce. Mimo wszystko 
sprawa odbudowy oraz sku
teczność działań z tym zwią
zanych była niewiadomą.
Dziś, po upływie prawie pół
tora roku od chwili pożaru, 
można stwierdzić, że podjęta 
inicjatywa odbudowy w zna
cznej części już się powiodła, 
chociaż pozostało jeszcze 
wiele do zrobienia. Dokonano 
niezbędnych zabezpieczeń 
konstrukcji i wymiany uszko-

Kościół w trakcie odbudowy 

dzonych elementów, wyko
nano pokrycie dachu gontem 
z zabezpieczeniem folią, 
ściany zewnętrzne otrzymały 
nowe oszalowania, zrekons
truowano barokową wieżycz
kę z sygnaturką oraz odtwo
rzono soboty wokół prezbite
rium. Wnętrze kościoła jest 
znowu użytkowane, a jego 
obecne wyposażenie ma 
charakter tymczasowy. Po
zostałe jeszcze prace kon
serwatorskie będą dotyczyć 
głównie wnętrza oraz przy
wrócenia jego pierwotnego 
wyglądu przy użyciu urato
wanych fragmentów. Rów
nież zachowana częściowo 
polichromia wymaga uzupeł
nienia i całkowitej renowacji. 
Dotychczasowa, pomyślna 
realizacja odbudowy kościo
ła jest świadectwem społe
cznej ofiarności oraz skute
czności działań komitetu od
budowy. Materialne wyniki 
odbudowy wyrażają się we 
wciąż żywej tradycji podha
lańskiego rzemiosła ciesiel
skiego. To właśnie dzięki niej 
drewniane zabytki odzyskują 
ponownie swoją autenty
czność.

Stanisław 
Grzelachowski
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Pawilon Secesji

Walorem wiedeńskie
go Karlplatz jest 

przede wszystkim jego za
bytkowa zabudowa. Z mo
numentalnym, wspaniałym 
barokowym kościołem 
Św. Karola Boromeusza 
(1716—1739) sąsiadują se
cesyjne pawilony kolei 
miejskiej (metra) z ostat
nich lat XIX w. projektu 
Otto Wagnera. W pobliżu 
tych obiektów, prawie na 
obrzeżu placu zlokalizowa
no gmach o nazwie Sezes- 
sion — pawilon wiedeń
skiej Secesji. Wzniesiono 
go w latach 1898—1899 ja
ko siedzibę i pawilon wy
stawowy stowarzyszenia ar
tystów wiedeńskich — Ve-
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1. Widok ogólny 
pawilonu Secesji 
od frontu 
2.3. Fragment 
elewacji bocznej (2) 
i jeden 
z motywów 
dekoracji (3)
4. Dekoracja 
nad drzwiami 
wejściowymi
(zdjęcia:
Anna Szkurłat)

reinigung Bildender Kunst- 
ler CMerreichs Sezession. 
Autorem projektu był Jo
seph Maria Olbrich, który 
dzięki temu wybitnemu 
dziełu ugruntował swoją 
pozycję i sławę w środowi
sku nie tylko architektów. 
Z pawilonem Secesji łączy 
się również nazwisko wy
bitnego malarza i grafika — 
Gustawa Klimta, który 
zaprojektował metalowe 
drzwi wejściowe i był twór
cą obiegającego jedną z sal 
pawilonu fryzu Beethovena.

Budynek Secesji jest 
niewielki, o zwartych 

kubicznych formach. Pro
stota bryły połączona z de
likatnym i wyszukanym de
talem pozwala zaliczyć to 
dzieło do czołowych obiek
tów architektury secesyj
nej. Akcentem dominują
cym, a zarazem przyciąga
jącym wzrok, jest ażurowa, 
hemisferyczna kopuła. Jej 
powłoka, złożona z około 
3000 metalowych, pozłaca
nych liści wawrzynu, na- 
daje rys wytwornej elegancji 
tej skromnej formatem bu
dowli. To niezwykłe wra
żenie potęguje światło sło
neczne. Z kopułą harmoni
zują linearne, bardzo sub
telne w rysunku dekoracje 
elewacji wejściowej. Są to 
reliefowe, silnie uproszczo
ne drzewa, składające się 
jedynie z kilku pni i kona
rów oraz ujętych w ramy 
prostokątów koron w po

staci gąszczu liści tworzą
cych splątaną siatkę.

Ważną rolę odgrywa tu 
koloryt. Dzięki kon

trastowi stonowanej zieleni 
dekoracji naroży bo
cznych elewacji zestawio
nych z metalicznym bla
skiem złotych reliefów cen
tralnej części fasady 
wyeksponowano wejście 
główne. Nad gzymsem 
drzwi umieszczono płyci- 
nę stanowiącą jakby wy
dłużone zwieńczenie porta
lu, dekorowane trzema ma
skami kobiecymi o wężo
wych splotach włosów, 
symbolizującymi — wed
ług zamieszczonej poniżej 
inskrypcji — malarstwo, 
architekturę i plastykę. 
Elewacja frontowa z 
osiowym wejściem głów
nym została więc szczegól
nie starannie opracowana. 
Złote refleksy kopuły wień

czącej budynek „spływają” 
na złocone elementy detali 
w dolnych partiach fasady, 
bezbłędnie wskazując wejś
cie do wnętrza gmachu. 
Dla zrównoważenia obrazu 
bryły centralnej skromniej 
potraktowano elewacje bo
czne — ozdobiono je styli
zowanymi trójkami sów i 
silnie zgeometryzowanymi 
formami kwietnymi.

Zewnętrzna szata gmachu Se
zession zachęca do odwie
dzenia wnętrz, lecz nieste
ty zostały one przebudowa
ne. Proste podziały białych 
ścian rozczarowują, niewie
le też zachowało się ze 
wspaniałości fryzu Klimta 
obiegającego jedną z sal. 
Obecnie w pawilonie Sece
sji odbywają się okresowe 
wystawy współczesnych ar
tystów.

Anna Szkurłat

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

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

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

słownie "" ----- — ■ ■ ........ słownie ----- słownie

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwisko

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwisko

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwisko

kod poczt, 
adres

kod poczt, 
adres

kod poczt, 
adres

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136

stempel pobrano opłatę

zł.................

stempel pobrano opłatę

zł.....................

stempel pobrano opłatę

zł .....................
podpis przyjmującego podpis przyjmującego podpis przyjmującego

37



Akcja cmentarze

Tumska nekropolia
Odwiedzający podłęczycki 
Tum podążają zwykle do ro
mańskiej archikolegiaty z XII 
w. Niewiele osób wie, że kil
kaset metrów na wschód od 
kościoła znajduje się cieka
wy cmentarz z początku XIX 
w. Jego dominantą jest kaplica 
grobowa rodziny Szamow- 
skich — ten neoklasycysty- 
czny budynek został odno
wiony w 1991 r. Po przeciw
nej stronie alei głównej usy
tuowano monumentalny gro
bowiec zmarłego w 1868 r. 
jednego z ostatnich właści
cieli wsi Tum — Józefata 
Kwiatkowskiego. Potężny co
kół umieszczony przed kryptą 
grobową wieńczy wspaniała 
figura anioła z piaskowca, 
wykonana przez łódzką firmę 
kamieniarską A. Urbanow
skiego. Inną rzeźbą figuralną 
jest kamienny aniołek na 
grobie zmarłego w 1943 r. 
Igora Tabaczuka — inskryp
cję wykonano w języku nie
mieckim, prawdopodobnie 
był to niemiecki kolonista.
Szczególnie ciekawe na 
tumskim cmentarzu są kute 
przez niegdyś licznych kowali 
krzyże. Niestety, w większoś
ci są one w złym stanie. Szko
da, aby lastrikowa pseu- 
donowoczesność zniszczyła 
te zabytki tworzące atmosfe
rę wiejskiego cmentarza.

Mirosław Pisarkiewicz

Grób Józefata Kwiatkowskiego z 1868 r. 
(fot. Mirosław Pisarkiewicz)

Szanowny Panie Redaktorze!

W numerze 12, 1995 Pańskiego 
pisma odnotowujecie Państwo inicja
tywę odbudowy średniowiecznej fary 
w Chojnie w woj. szczecińskim (no
tatka „Pólwieczny eksperyment") i 
opisujecie siedemnastowieczny Koś
ciół Pokoju w Jaworze w woj. legnic
kim (artykuł „Tylko z drewna i gliny”). 
W pierwszym wypadku podjęcie prac 
nad odbudową stało się możliwe 
dzięki znacznej dotacji finansowej 
Fundacji Współpracy Polsko-Nie
mieckiej, także prace konserwator
skie w Kościele Pokoju w Jaworze i 
odbywające się tam imprezy kultural
ne uzyskały pomoc finansową z na
szej Fundacji.

Jednym z celów działania FWPN 
jest wspieranie przedsięwzięć służą
cych zachowaniu polsko-niemieckie
go dziedzictwa kulturowego w na
szym kra/u. Nie oznacza to bynaj
mniej, że FWPN koncentruje się wyłą
cznie na wspieraniu projektów na 
Ziemiach Zachodnich i Północnych, 
np. udzieliliśmy dotacji na renowację 
Pałacu Biskupów Krakowskich w 
Kielcach, na prace remontowe w 
Zamku Królewskim na Wawelu oraz 
na restaurację Pałacu na Wyspie, 
Starej Pomarańczami i Amfiteatru w 
Łazienkach Królewskich w Warsza
wie.

Będziemy zobowiązani za przypo
mnienie tych faktów w Pańskim piś
mie. Jednocześnie mamy nadzieję, że 
w odniesieniu do pomocy finansowej 
przy ratowaniu zabytków FWPN znaj
dzie naśladowców wśród innych fun
dacji i sponsorów prywatnych.

Z poważaniem

Tomasz Markiewicz 
rzecznik prasowy FWPN
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Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji (00-672 Warszawa, ul. 
Piękna 44a) wraz z pisemnym zamówieniem. Po 
przyjęciu zamówienia należy wpłacić odpowied
nią sumę na konto: Firma AMOS, 01-806 War
szawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 
1586-77578-136. Ceny:
I. Ogłoszenia — reklamy ramkowe

— cała kolumna wewnętrzna

— 1/2 kolumny wewnętrznej

— 1/4 kolumny wewnętrznej

— 1/8 kolumny wewnętrznej

— cała kolumna zewnętrzna 
(okładka s. IV)

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s.l) re
klamy mieszczącej się w profilu — 2 000 zł
pisma 20000000

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

— cała kolumna wewnętrzna _ 1 250 zł
(okładka s. II i III) 12500000

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka 
ceny o 50%

II. Teksty reklamowe sponsorowane
artykuły informacyjne, rozmowy, wywiady, repor
taże, fotoreportaże — ceny od 5 000 000/500 zł 
do 20 000 000/2000 zł według indywidualnego 
uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne

jedno słowo

jedno słowo w ramce

Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społe
cznych opiekunów zabytków udzielana jest zniż
ka w wysokości 20%.
W USTALONE CENY wliczone są wszystkie pra
ce redakcyjne, graficzne i techniczne. W wypad
ku dostarczenia przez zleceniodawcę ogłoszenia 
gotowego do druku (naświetlonych klisz) udzie
lany jest rabat 10%.
PODATEK VAT doliczany jest do zleceń

— instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gos
podarczych — w wysokości 22% ceny reklamy — 
ogłoszenia

— osób prywatnych nie prowadzących dzia
łalności gospodarczej — w wysokości 7% ceny 
ogłoszenia.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG!

70 gr
7 000

1 zł

10 000 000
500 zł

5 000 000
250 zł

2 500 000
125 zł

1 250 000
1 500 zł

15 000 000

Warunki prenumeraty

Cena 1 egz. — 2 zt 50 9r . Wpłaty na minimum trzy 
25 000 zł

numery 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. 37 przeka
zie pocztowym prosimy podać, których numerów do
tyczy wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających 
minimum 10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz 
bezpłatny. Prenumerata zagraniczna jest o 100% droż
sza. Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za 
dostawę. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 34-65-21.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można 
nabywać w Firmie AMOS oraz w księgarniach war
szawskich: „Artystycznej” (ul. Mazowiecka 11 A, I p.), 
„Naukowej im. Bolesława Prusa” (uk Krakowskie 
Przedmieście 7) i „Zamkowej” (ul. Świętojańska 2).

Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą muzea: 
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20 
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio—Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Ko
pernika 4
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
Księgarnia „Glob—Tour”, ul. Paderewskiego 22 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NAGŁOWICE: Biblioteka, „Dworek Mikołaja Reja” 
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (oraz filie w 
Szczawnicy i Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czac
kiego 3 (oraz filia — Ignacego Krasickiego, 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, pl. 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

Zamówienia na prenumeratę w Ruch S. A. przyjmowa
ne są na III kwartał do 20 maja br. W tym samym termi
nie przyjmują zamówienia urzędy pocztowe i doręczy
ciele.
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UBIORY W POLSCE
XIV. Pod znakiem secesji

Kobieta-kwiat, kobieta-motyl, kobieta-łabędź, ważka, powój, 
paw... Te wszystkie porównania, zaczerpnięte ze świata flory i 
fauny, były najbardziej pożądanymi komplementami, jakimi 
chciały być obdarzane panie, hołdujące nowej modzie na prze
łomie XIX i XX w. Dominujący wówczas w sztuce styl secesji 
bardzo silnie oddziaływający na damską modę, preferował bo
wiem motywy, odznaczające się wijącymi liniami, smukłymi 
kształtami, delikatną, świetlistą kolorystyką, odnajdywane w 
przyrodzie. Secesja, ściśle związana ze sztuką Młodej Polski, wi
doczna w dziełach najwybitniejszych twórców tej epoki (Stanis
ława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Edwarda Okunia, Kon
stantego Laszczki czy Wacława Szymanowskiego), wpłynęła 
również na stroje, ich dodatki, fryzury i cały wygląd modnych 
Polek w pierwszej dekadzie naszego stulecia.
Najważniejszym przejawem secesyjnej stylizacji w damskiej mo
dzie było nadanie kobiecej sylwetce wijącej się linii litery „S”. 
Taki efekt osiągano przede wszystkim przez noszenie odpowied
niego gorsetu, uwydatniającego biust, ściskającego talię, spła
szczającego brzuch i podkreślającego biodra oraz tył postaci. Ko
lejne przegięcia figury akcentowały także odpowiednio ukształto
wane nakrycia głowy, fryzury, krój i ozdoby sukni.
Secesyjny kapelusz damski odznaczał się dużymi rozmiarami 
— jego szerokie rondo było wysunięte do przodu, tworząc pier
wsze odchylenie sylwetki od pionu. Wrażenie lekkości potęgowa
ło przybranie kapelusza fryzowanymi, długimi piórami, sztu
cznymi kwiatami, puklami cienkiej tkaniny. Często towarzyszyła 
mu także powiewna, tiulowa woalka, cieniująca twarz i nadająca 
kobiecie tak pożądany w ówczesnej sztuce i modzie nimb taje
mniczości. Fryzura ułożona była z włosów spiętrzonych nad czo
łem w wysoki „wałek” bądź nawiązywała do wzorów renesanso
wych w artystycznej wersji „a la Botticelli” — lekko falujące wło
sy, rozdzielone pośrodku głowy, miękko zaczesywano na uszy, a z 
tyłu upinano w węzeł, leżący na karku. Tak właśnie czesały się 
słynna „muza” Młodej Polski — Dagny Juel-Przybyszewska czy 
Rachela z Wesela.

Secesyjna dama winna była mieć długą, łabędzią szyję, której 
smukłość podkreślał wysoki, stojący kołnierzyk — szmizetka. 
Był to rodzaj wkładki, szytej z cienkiej tkaniny, zdobionej zakład
kami, koronkami czy haftem, umieszczanej w dużym wycięciu 
sukni lub bluzki. Formę szmizetki naśladowały biżuteryjne koł
nierze — obróżki z cienkich metalowych łańcuszków lub drob
nych koralików, noszone jako uzupełnienie wydekoltowanych 
toalet wieczorowych.
Krój damskiej sukni uwydatniał esowatą linię sylwetki: luźny, 
opadający z przodu stanik, zwany żartobliwie „odwłokiem osy”, 
podkreślał jednolicie wypukłą, dużą płaszczyznę biustu; szczup
łość talii eksponował pasek, spiczasto wycięty z przodu lub za
pinany na ozdobną, metalową klamrę. Kolejne przegięcie do ty
łu osiągano przez krój spódnicy: bardzo obcisłej na biodrach, a 
od kolan mocno rozszerzonej, co upodabniało ją do odwróconego 
kielicha kwiatu. Wijące się linie stroju wieńczył długi tren z tyłu 
sukni, nasuwający porównania z rozłożonym wachlarzowato 
ogonem pawia.

Preferowana przez secesję płynność i ruchliwość sylwetki prze
jawiła się też w stosowaniu jako ulubionego dodatku do damskich 
strojów długiego boa — szala z delikatnych, miękkich piór. Inne 
akcesoria ubioru — buciki, rękawiczki, torebki, parasolki — po
kryte były, podobnie jak sam strój, aplikacjami czy haftami o sece
syjnych motywach kwiatów, owadów czy po prostu giętkich, 
asymetrycznych linii. Bogaty repertuar secesyjnej ornamentyki: 
owe ważki, pawie, łabędzie, maki i irysy, eteryczne kobiece po
stacie czy dziewczęce główki, okolone wijącymi się włosami, za
adaptowała też ówczesna biżuteria — takie formy przybierały wi

siorki, broszki, klamry do pasków oraz okucia torebek, rączki pa
rasolek, uchwyty teatralnych lornetek czy balowych wachlarzy.
Związki secesyjnej sztuki i damskiej mody były tak silne, że nie 
tylko linia i zdobnictwo strojów, ale także ich kolorystyka oraz 
rodzaje tkanin podporządkowane były środkom wyrazu, stoso
wanym w plastyce. Secesyjne suknie szyto zatem z materiałów 
cienkich i powiewnych lub mięsistych i błyszczących, utrzyma
nych w subtelnych, bladych barwach (liliowych, szarych, zielon
kawych) lub w kolorach połyskliwych, a także jednolicie białych 
bądź czarnych.

Początkowo polskie panie odnosiły się z rezerwą do proponowa
nych przez secesyjną modę form, a zwłaszcza oryginalnej orna
mentyki. W prasie kobiecej w 1902 r. narzekano, iż „(...) 
dziwne wzory zebrała moda w państwie Flory — bez barwy, bez wo
ni, bez wdzięku, (...) irysy, sztywne maki japońskie, wszystko 
martwe i bez życia” a odnośnie do biżuterii stwierdzano: „(...) 
widzimy gady, płazy, ptaki, owady, muchy, emalią i kamieniami 
upstrzone, (które) patrzą, zmieniając barwy, wzbudzając dreszcz 
wstrętu na razie, choć są tyle pożądane, jako rzeczy nowe i podobno 
piękne”. Jednak secesyjna moda została w Polsce w pełni zaapro
bowana i cieszyła się tak dużym powodzeniem, że u kresu jej pa
nowania, w końcu pierwszej dekady naszego stulecia, Polki nie 
chciały się rozstać ze szmizetkami, trenami i pierzastymi boa...
Panowie nie mieli takich dylematów, gdyż secesyjna stylizacja 
tylko w niewielkim stopniu objęła męską sylwetkę. Z preferowa
nego przez secesyjną sztukę wertykalizmu moda męska przejęła 
dążenie do podkreślania ubiorem smukłości postaci: spadzistych 
ramion, szczupłej talii, długich nóg. Największą zdobyczą 
ówczesnych panów stał się popularny do dziś garnitur — ma
rynarka i spodnie, uszyte z jednakowego materiału, noszone na 
wszystkie codzienne okazje. Marynarka, zapinana z przodu na 
jeden rząd guzików, z wyłożonym kołnierzem i klapami, lekko 
dopasowana, sięgała do połowy bioder. Spodnie o prostych, 
umiarkowanej szerokości nogawkach, przytrzymywane były ela
stycznymi szelkami, ukrytymi pod kamizelką z tej samej co 
garnitur tkaniny lub z materiału w odmiennym, ale stonowanym 
kolorze. Kołnierzyk koszuli nadal był sztywny i dość wysoki, 
lecz otaczał go krawat o formie zbliżonej do współczesnych 
krawatów, wiązany z wąskiego kawałka jedwabnego materiału. 
Wśród męskich nakryć głowy pojawiły się, obok uroczystych cy
lindrów i oficjalnych meloników, kapelusze filcowe z szerszym 
rondem — borsalino oraz słomkowe kapelusze panama i ca- 
notiery o niskiej, sztywnej główce i małym rondku, przepasane 
jednobarwną wstążką. Słomkowe kapelusze nosili panowie do 
letnich, używanych na wsi czy w kurortach, lżejszych ubiorów. 
Nawet tam w czasie spacerów nie zapominali o rękawiczkach i 
cienkiej, bambusowej laseczce z ozdobną gałką. Elegancki męż
czyzna doby secesji był krótko ostrzyżony, a jego zarost — nie
wielkie wąsy i krótka broda — zawsze starannie utrzymany.
Na tle konwencjonalnego wyglądu większości mężczyzn wyró
żniali się strojem i aparycją przedstawiciele artystycznej cygane
rii. To oni gorszyli „filistrów” zmierzwionymi fryzurami i buj
nym zarostem; nosili rozchełstane koszule lub przeciwstawiali 
krawatowi malowniczy fontaź — dużą kokardę, wiązaną pod 
wyłożonym luźno kołnierzykiem koszuli. Ulubionym okryciem 
artysty-cygana była czarna, obszerna peleryna, której towarzy
szył również czarny, duży kapelusz z powyginanym rondem.
Panie, nawet te związane z bohemą, na ogół zadowalały się pro
pozycjami aktualnej mody, która jeszcze przed pierwszą wojną 
światową miała im dostarczyć nowych i oryginalnych wzorów, 
tym razem sięgających do klasycyzmu i Orientu.

Anna Sieradzka



(rys. Sława Nowińska)

1 — kapelusz damski
2 — fryzura damska
3 — szmizetka
4 — suknia
5 — pasek

6 — boa
7 — parasolka
8 — kapelusz męski „canotier”
9 — koszula i krawat

10 — marynarka

11 — kamizelka
12 — spodnie
13 — kołnierz-obróżka
14 — klamra do paska
15 — broszka



Tum 

czyli katedra
Z cyklu Pomniki Historii przedsta
wiamy w tym numerze przedromańskie 
budowle na Ostrowie Lednickim (okł. 
s. I i s. 15), tu pokazujemy kolegiatę w 
Tumie (tum — to dawna nazwa kościoła 
katedralnego) pod Łęczycę wybudo- 
wanę w stylu romańskim w 1161 r. To 
także jest pomnik naszej historii, tym 
bardziej że zabytków z tego czasu nie 
mamy wiele. Pod obecną świątynię 
znaleziono mury kościoła jednonawo- 
wego z absydę i dwóch budowli pro- 
stokętnych — pozostałość opactwa be
nedyktyńskiego z przełomu X i XI oraz 
XI i XII w. Kolegiata z XII w. jest trójna- 
wowę bazyliką emporową zbudowaną z 
kostki granitowej, przy końcu XV w. 
została przebudowana w stylu gotyc
kim, a w XVII w. — renesansowym. Pod 
koniec ubiegłego roku rozpoczął się 
remont kościoła. Był on koniecznością: 
przez mury przedostaje się do wnętrza 
wilgoć, niszcząc zachowane fragmenty 
romańskiej (zob. s. 30) i gotycko-rene- 
sansowej polichromii.

1. Widok ogólny 
na kolegiatę w Tumie
2. Fragment empory
3. Głowica kolumny 

przy portalu głównym
zdobiona liśćmi akantu 

4. Tympanon portalu głównego 
przedstawia Madonnę 

i dwa anioły 
z atrybutami: 

berłem, lilię i krzyżem 
5. Fragment rzeźby 

przedstawiającej Chrystusa 
w majestacie 

(zdjęcia: Zygmunt Malinowski)


