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Od redakcji
Po raz drugi przedstawiamy zabytki w czasie 
wielkiej powodzi, a właściwie po jej zakoń
czeniu (s. 8). Oczywiście zdajemy sobie 
sprawę, że to, co utrwalone zostało na zdję
ciach, nawet w połowie nie oddaje całego 
procesu niszczenia. Jest on bowiem niewi
doczny dla kamery, w wielu wypadkach to
czy się wewnątrz murowanych lub drewnia
nych ścian. Przy okazji powodzi pojawiły 
się nasze słabości prawne. W obowiązującej 
ustawie o ochronie dóbr kultury z 1962 r., 
mimo trzech nowelizacji i uzupełnień, nie 
ma ani słowa o ochronie zabytków w czasie 
klęsk żywiołowych. Gorzej, że z uchwalo
nych przez sejm w lipcu 1997 r. ustaw zwią
zanych z powodzią wynika, że wojewódzcy 
konserwatorzy zabytków nie mają żadnego 
wpływu na podejmowaną przez wojewodów 
decyzję wyburzenia takiego czy innego zala
nego obiektu zabytkowego, czyli - nie mogą 
go ratować. Jakby tego było mało, okazało 
się, że od pewnego czasu nie ma nikogo, kto 
doglądałby zabytków Kazimierza nad Wi
słą, ponieważ funkcja miejskiego konserwa
tora zabytków została tu zlikwidowana 
zgodnie z ustawą z 8 sierpnia 1996 r. o zmia
nach w administracji. I choć wojewoda lu
belski podobno czyni starania o przywróce
nie stanowiska kazimierskiego konserwato
ra - to sam fakt, że do tej likwidacji doszło 
właśnie w Kazimierzu, napawa grozą. Nic 
bowiem nie zastąpi w tym miasteczku stałej 

kontroli każdego ruchu łopatą w kazimier
skich posesjach, nie mówiąc już o akcepto
waniu lub odrzucaniu planu każdej budowy. 
Możemy chętnych odesłać do wywiadu, ja
kiego udzielił nam dziesięć lat temu nie
zwykle zasłużony kazimierski konserwator 
Jerzy Żurawski (nr 2, 1987, s. 18). Tam każ
dy dzień - to setki drobnych spraw, które za
niedbane natychmiast nabierają rangi pro
blemu. Od tamtych czasów w mentalności 
kazimierzan i ich stosunku do zabytkowego 
miasteczka zmieniło się niestety niewiele...

W numerze polecamy niezwykle ciekawy 
artykuł o sposobach przezwyciężania w mi
nionych wiekach lęku przed śmiercią (s. 3), 
o najstarszym dworze Białostocczyzny (s. 
20) i o pracach konserwatorskich przy 
ozdobnych sarkofagach z XVII w. (s. 30). 
Omówienie wyników ankiety zamieścimy 
w następnym numerze, tam też podamy li
stę nagrodzonych uczestników. Oprócz tego 
powędrujemy po Witebsku śladami Marca 
Chagalla oraz po Ukrainie w poszukiwaniu 
pałaców i dworów, będziemy świadkami od
krycia żydowskiej kuczki w Szydłowcu.

Przypominamy o zaprenumerowaniu „Spo
tkań z Zabytkami” na 1998 r. - warunki pre
numeraty w cenie 42 zł rocznie (1 egz. - 
3,50) podajemy na s. 39.
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F^F^ poglądy

Według kolejnego wstępnego 
raportu zespołu Ministerstwa 
Kultury i Sztuki powołanego do 
spraw pomocy instytucjom kul
tury i obiektom zabytkowym, 
które ucierpiały w czasie lipco
wej powodzi, największe straty 
poniosły zabytki w następują
cych miejscowościach:
• woj. wałbrzyskie - Kłodzko (13 
budynków z XIII w. na Starym 
Mieście, zespół klasztorny fran
ciszkanów), Lądek Zdrój (5 
zabytkowych budynków), By
strzyca Kłodzka (mury oporowe i 
zabudowa w strefie nadrze
cznej), Bardo (zabytkowe bu
dynki);
• woj. opolskie - Opole (bu
dynek z XIX w. - obecnie siedzi
ba PTTK), Nysa (Pałac Biskupi - 
siedziba muzeum regionalnego, 
Dom Starej Wagi, kościół ewan
gelicki z 1428 r.);
• woj. jeleniogórskie - Wleń (ra
tusz, pałac, plebania, zabytkowe 
centrum), Kowary (zabytkowe 
centrum, częściowo zalanych 60 
zabytkowych budynków);
• woj. katowickie - Buków (za
lana drewniana kapliczka z 
XVIII w.), Nielestno (pałac), Raci
bórz (mury miejskie, neogotycki 
kościół Św. Jana Chrzciciela), 
Wojnów i Wojnów Bobrów (zam
ki), Cieplice (muzeum przyrod
nicze);
• woj. zielonogórskie - Krosno 
Odrzańskie (zamek, kilkanaście 
kamienic, mury obronne).
Zniszczone zostały też liczne 
parki i ogrody, m.in. park pa
łacowy w Pszczynie w woj. ka
towickim i park w Krasiczynie w 
woj. przemyskim.
(„Gazeta Wyborcza", 28 VIII 1997)

W trakcie prac konserwatorskich 
przy kopule kaplicy Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w 
poznańskiej farze odkryto freski 
z początku XVIII w., czyli musiaty 
powstać krótko po zakończeniu 
budowy kościoła. Tematyką 
nowo odkrytych malowideł jest 
prawdopodobnie scena Ukrzy
żowania. Trudno będzie jednak 
ustalić autora fresków, gdyż po 
zlikwidowaniu zakonu jezuitów 
większość archiwów została 
wywieziona do Krakowa. Od
krycie fresków podważyło mnie
manie, że pierwszymi dekoracja
mi w poznańskiej farze byty ma
lowidła z 1755 r., a więc 
wykonane około 50 lat później.

(„Express Poznański", 
11 VIII 1997)

Konserwator zabytków, właści
ciel pracowni konserwatorskiej 
w Gdańsku - Przemysław 
Wojewódzki w wywiadzie na 
temat prac konserwatorskich 
prowadzonych w tym mieście 
m.in. powiedział: „Charakte

rystyczne dla Gdańska jest 
połączenie elementów oryginal
nych z nowymi. Jedna fasada, a 
ma się do czynienia jakby z 
dwoma obiektami. Inne są tech
nologie prac nad materiałem 50- 
letnim, a inne w przypadku XVII- 
wiecznego. Nowe materiały 
często powodują destrukcję 
starszych fragmentów. Na 
przykład cement zasala mur i 
hamuje odparowywanie wilgoci. 
Trzeba go w całości usunąć i za
stąpić zaprawą opartą na wap-

M. Chagall, 
„Akt nad Witebskiem", 

olej, 1933 r.

Widok na Główne Miasto 
w Gdańsku

nach hydraulicznych, które mają 
dokładnie odwrotne właściwości... 
Brak pieniędzy (w pracach kon
serwatorskich) wymusza kom
promisy. Przykładem Dom 
Schumanów. Starczyło na wyko
nanie złoceń jednego szczytu, 
na dwa pozostałe już nie. 
Konserwowaliśmy wschodnią 
elewację tej kamienicy, ale już 
nie fasadę. Dlatego trzeba było 
pomalować ścianę na taki sam 
buraczkowy kolor, na jaki poma
lowana jest fasada. Tymczasem 
na obrazie Moliera »Grosz czyn
szowy^ widać, że cala kamienica 
była różowa i zdobiona ma
lowidłami, które stanowiły na
wiązanie do malowideł ratusza". 
Na pytanie „ile kosztuje kon
serwacja jednej kamienicy” 
Przemysław Wojewódzki 
odpowiedział: „Jedna, wąska 
fasada od kilkuset milionów do 
1,5 miliarda. Same farby i 
naprawy tynku to minimum 300 
milionów. Te sumy wymuszają 
ceny materiałów, najczęściej 
sprowadzanych z zagranicy. A 
są też obiekty niepoliczalne, na 
przykład Złota Kamienica. Nie 
wyobrażam sobie, ile będzie 
kosztowała konserwacja jej 
polichromii".
(„Gazeta Morska”, 21 VIII 1997) 

W dniach od 5 września do 2 
listopada 1997 r. w Muzeum 
Narodowym w Krakowie czynna 
była wystawa „Marc Chagall - 
dzieła z lat 1925-1983”. Jej 
pomysłodawczynią była Jolanta 
Sell, tłumaczka książki Belli 
Chagall Płonące świece, a 
wyboru dziel z sejfów banków 
we Francji i Szwajcarii dokonała 
osobiście wnuczka artysty - 
Meret Meyer-Graber, która 
uczestniczyła też w wernisażu 
wystawy. Była to pierwsza tak 
duża ekspozycja prac Chagalla

w Polsce. Znalazło się na niej 60 
dzieł z rodzinnej kolekcji twórcy 
- 35 obrazów olejnych, 10 ry
sunków, 10 gwaszy i 5 go
belinów. Przedstawiały tematykę 
biblijną i żydowską, sceny 
cyrkowe, wspomnienia z 
Witebska oraz związane z osobą 
utraconej żony Belli.
(O śladach Chagalla w jego 
rodzinnych stronach na Białorusi 
w następnym numerze „Spotkań 
z Zabytkami”).

(Magazyn „Gazety Wyborczej",
5 IX 1997)

Na temat zwrotu wyposażenia 
dworów i pałaców byłym właś
cicielom tak napisał Stanisław 
Podemski w „Polityce”: „Mini
sterstwo Kultury i Sztuki dys
ponuje wąską furtką prawną dla 
zwrotów przedmiotów bez
prawnie konfiskowanych w 
dworach i pałacach. Jest nią 
ustawa o muzeach z listopada 
1996 r., ale korzysta się z niej 
bardzo powściągliwie. Na razie 
wydano rodzinie ziemiańskiej z 
woj. łódzkiego jeden, pozba
wiony zresztą większej wartości, 
obraz (z 1934 r.). Parę dalszych 
wniosków czeka na niepewny 
final.
Kiedy zastanawiamy się z radcą 
prawnym MKiS nad drogą wyj
ścia z impasu moralnego i praw
nego, powstałego po wyroku 
NSA z 1 grudnia 1995 r. [spad
kobiercy Wilanowa proces wy
grali, ale nic nie odzyskali ze 
względu na „brak podstaw praw
nych do przyjęcia, że ruchomo
ści i wyposażenie budynków 
mieszkalnych, pałaców itp. pod
legały także przejęciu na wła
sność państwa wraz z nierucho
mościami ziemskimi, skoro prze
pisy dekretu nie wywłaszczały 
właścicieli przejmowanych nie
ruchomości ziemskich z ich ca
łego mienia"] widzimy jedno: 
wydanie wreszcie ustawy repry
watyzacyjnej. Ciekawe jednak, 
że w ostatniej jej wersji (wiosna 
1996 r.) zniknęły ramy prawne, 
umożliwiające zwracanie także 
ruchomości. Jeden z wcześniej
szych projektów kazał oddawać 
wszystko to, co nie miało warto
ści dla kultury narodowej.
Czy reprywatyzacja dziel sztuki 
nie ogołoci muzeów, nie urucho
mi ich wywozu w świat, nie grozi 
zaprzepaszczeniem wielu przed
miotów wymagających specjal
nych warunków przechowania 
i konserwacji?
Doradca MKiS uważa, że są to 
obawy przesadzone. Posiada
cze wielkich nazwisk zachowują 
w swych żądaniach umiar godny 

niekiedy historycznych zasług 
niektórych swych przodków. Są 
gotowi na tworzenie specjalnych 
fundacji, gwarantujących do
stęp publiczny do najwar
tościowszych zbiorów muzeal
nych. ’’

(„Polityka”, 30 VIII 1997)

Z pejzażu województwa 
tarnowskiego ciągle znikają 
zabytkowe budowle. Powoli 
tarnowskie miasta i wsie tracą 
swój charakter. Najbardziej jest 
to widoczne na południu woje
wództwa - w Ciężkowicach, 
Zakliczynie, Nowym Wiśniczu, 
Lipnicy Murowanej, Pilźnie. 
Szacuje się, że w ciągu ostat
nich kilkunastu lat zniknęło w 
tarnowskich miastach i wsiach 
ponad 40 zabytkowych budowli. 
W Nowym Wiśniczu np. zbu
rzono tzw. dom Koniuchowej, 
stojący przy rynku, zbudowany 
na początku XVII w. przez 
Macieja Trapollę - budow
niczego całego Nowego 
Wiśnicza. W Tuchowie zburzony 
został dom podcieniowy z XVIII 
w. w rynku. W Pilźnie znika 
zabytkowa zabudowa z 
XVIII—XIX w. przy ul. Węgierskiej. 
W Tarnowie zburzony został 
dworek przy ul. Konarskiego. W 
Zawadzie poddębickiej zniknął 
fragment murów dworu Ligęzów 
z XVI w. W Zawadzie koto Bochni 
zburzony został dwór z 1831 r. 
Bardzo zdewastowane są dwory 
w Bistuszowej, Partyni, Pustyni, 
Zaborowie, gotycki kościółek w 
Siemiechowie, synagoga w 
Dąbrowie Tarnowskiej i wiele in
nych.

(„Temi", 23 VII 1997)

Na skutek przeprowadzonych 
bez specjalistycznego nadzoru 
prac konserwatorskich w koś
ciółku z XVIII w. w Bobrownikach 
(woj. włocławskie), należącym 
do najciekawszych obiektów 
sztuki sakralnej na tym terenie, 
zniszczony został zabytkowy 
charakter wnętrza i bryła świą
tyni. Bez zgody władz konserwa
torskich dokonano podwyż
szenia kościółka, usunięto 
gzymsy, będące charakterysty
cznym elementem architekto
nicznym, wprowadzono elemen
ty z betonu, zmieniono za
bytkowy wystrój wnętrza. 
Według wojewódzkiego konser
watora zabytków we Włocławku 
„to, co zrobiono podczas re
montu i rozbudowy kościoła w 
Bobrownikach, jest typowym 
przykładem samowoli budo
wlanej i ignorowania przepisów 
o ochronie dóbr kultury". 
Sprawę bada miejscowa proku
ratura.

(„Gazeta Regionalna”, 
19 VIII 1997)

OD przeglądy 
F*F* poglądy
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To lęk przed śmiercią 
spowodował 

powstanie 
sztuki życia. 
Ten pozorny 

paradoks 
widoczny jest 

w niezwykle bogatym 
dziedzictwie 

pozostawionym 
przez naszych 

przodków.

Przezwyciężanie
lęku

BEATA PURC-STĘPNIAK

Wieki minione 
pozostawiły bogatą spuściznę 

związaną z refleksją nad śmiercią. 
Filozofia, literatura, muzyka 

- to nie jedyne obszary 
jej występowania. 

Dzieła architektury, rzeźby, 
malarstwa i rzemiosła artystycznego, 

a także duża liczba przedmiotów, 
które należą do pogranicza 

kultury materialnej, 
nosiły w poszczególnych epokach 

piętno zadumy 
nad przemijaniem.

N
a co dzień współczesny człowiek nie zastanawia 
się nad tym, że nasz stosunek do śmierci i odczu
wanie świata są zupełnie inne od tego, jakie by
ły 100, 300 czy 500 lat temu. A przecież nasze 
wyobrażenie, że po śmierci spotkamy tych, których kocha

liśmy za życia i kult wspomnień - to koncepcja sformuło
wana w okresie romantyzmu w XIX w. Dopiero XVIII w. 
wprowadził powrót człowieka do natury - grzebano go 
wśród zielonych łąk pałacowej posiadłości. Jeszcze wcze
śniej w XVI i XVII w. uczono, by śmierć odczuwać jako 
nieunikniony koniec, bramę przejściową do nowego życia 
ułatwionego zbawczą ideą chrześcijaństwa. W uczuciach 
dominował wtedy chłód i powściągliwość. Kiedy mijał 
czas żałoby, wszystko wracało do normy, nie zadawano so
bie pytań egzystencjalnych i nie pytano, czy spotkamy się 
po śmierci. Z odejściem godzono się może lepiej niż dziś, 
bo śmierć nie była zepchnięta w domowe zacisze i ukryta. 
Rodzono się z poczuciem winy za grzech pierworodny, 
który sprawił wygnanie z raju, cierpienie i śmierć, dlatego 
większy nacisk kładziono na wartość życia duchowego, zaś 
śmierć była koniecznością dla chrześcijanina. Powstał wi
zerunek człowieka-pielgrzyma wędrującego przez życie 
i „wojownika chrześcijańskiego” (miles christianus), któ
ry walczy z czterema wrogami ludzkości: Grzechem, 
Śmiercią, Ciałem i Diabłem. Możemy powiedzieć, że po
cząwszy od średniowiecza po XVIII w. Europa uczyła się 
żyć między przemijającą naturą człowieka a świadomością 
jego niepowtarzalności.
Zarówno katolicy, jak i protestanci - szczególnie przez po
jawienie się doktryny usprawiedliwienia przez wiarę - 
głosili pogląd o złym świecie doczesności złączonym z po
gardą dla siebie samego i przemijających satysfakcji. Przy
czyniło się to do wytworzenia pokory wobec świata, stałej 
czujności i w końcowym etapie spoufalenia się ze śmiercią, 
która tak pojęta pojawia się jako długo oczekiwane wyzwo
lenie. Przez literaturę, filozofię i sztuki plastyczne propa
gowano medytacje nad śmiercią, sądząc, że w ten sposób 
nie będzie ona straszna. Całe życie to przygotowanie do 
śmierci, a świat i bogactwo - to marność. Motywy „me
mento mori” wkroczyły do domów nie tylko w postaci wy
powiadanych czy zapisywanych sentencji, ale jako obrazy 
z martwą naturą typu Vanitas (marność świata), różnego 
rodzaju alegorie, na których przedstawiano etapy życia 
ludzkiego, rozkopane groby we wnętrzu kościelnym, je
sienne pejzaże, wesołe na pozór sceny z utartymi symbola
mi odnoszącymi się do idei marności. Były one dla ówcze
snych odbiorców zrozumiale - upominały, aby żyć cnotli
wie mając w perspektywie śmierć i możliwość osiągnięcia 
życia wiecznego. Oglądanie obrazu dla widza epoki rene
sansu czy baroku nie oznaczało kontemplowania tylko es
tetycznych jego względów, ale i odnajdywania ukrytych 
treści, które badacze obecnie odkrywają. Porównywano 
więc życie do rzeki, kropli rosy, dymu i pyłu, wiejącego 
wiatru, cienia, ruiny, kwiatów i świecy, która za chwilę 
zgaśnie. Zdawano sobie sprawę z ruchu, mijania czasu 
i dlatego obrazy takie traktowano jako ostrzeżenia. Rzeź
ba, malarstwo, nawet architektura zostały wprzęgnięte 
w zbiorową refleksję nad śmiercią do tego stopnia, że 
w meblarstwie, zlotnictwie, hafciarstwie i fajansie XVII w. 
spotykamy motywy Vanitas. Przedmioty te zabezpieczały 
przed zapomnieniem w codziennym życiu. Takie obiekty 
użytkowe, jak zegary, talerze, ubiory, łyżki, spinki, guziki, 
tabakiery, puzderka, breloczki, pierścienie, a nawet wie
szaki na ręczniki - przybierały formę czaszki lub malej 
trumienki, w której po otwarciu wieczka ukazywał się 
szkielet. Do ciekawostek epoki należały też specjalne 
przedmioty mogące powstać dzięki odkryciu i rozwinięciu 
wiedzy o perspektywie. Były to tzw. anamorfozy - poja-
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wienie się obrazu i jego odczytanie otrzymywało się na 
walcu o lustrzanych ścianach przykładanym do płaskiej 
powierzchni obrazu, której wygląd na pierwszy rzut oka 
przypominał plątaninę linii i barw. Często ku zaskoczeniu 
widza na walcu otrzymywano obraz czaszki, innym razem 
były to specjalnie do tego celu skonstruowane malowane 
skrzynie - rozwiązanie treści obrazu niejednokrotnie 
zmuszało widza do zastanowienia się nad sprawami osta
tecznymi. Podobną funkcję spełniały przedmioty należące 
do gatunku tzw. małej rzeźby: figurki i reliefy tworzone 
najczęściej dla znawców, zbieraczy i miłośników sztuki, 
których zbiory były zaczątkiem pierwszych gabinetów 
osobliwości. Obiekty te znajdujemy zarówno w książę
cych, jak i patrycjuszowskich kolekcjach sztuki, były one 
traktowane jako prywatne przedmioty do rozmyślań. Jed
ną z ciekawszych tego rodzaju rzeźb z XVII w. w Nider
landach jest bardzo małych rozmiarów głowa z drewna 
bukszpanowego o czterech twarzach: dziecka, mężczyzny, 
kobiety i czaszki (Museum fur Kunst und Gewerbe, Ham
burg). Jej obracanie w dłoni przypominało o nieuchron
ności śmierci. Nie możemy też zapomnieć o stale wracają
cym motywie zamyślonej postaci z głową wspartą na ręku, 
która jest aż do współczesności wyobrażeniem medytacji 
nad przemijaniem, a zarazem ostrzeżeniem i momentem 
uświadomienia własnej słabości. Strach przed nagłym za
braknięciem kogoś w społeczności spowodował szukanie 
rozwiązań nawet w formie portretów przedstawiających 
tzw. dwa ciała. To bardzo ciekawe rozwiązanie wystąpiło 
m.in. w portrecie sir Thomasa Astona, pokazanego przy 
łożu śmierci żony, pędzla Johana Soucha (1635-1636). Ob
raz pokazuje sir Thomasa, jego syna i żonę leżącą na łożu 
śmierci, ale zarazem ją samą także jako żyjącą, z prawej 
strony płótna. Ciało fizycznie zmarłe odchodzi, ale w pa
mięci publicznej utrzymywane jest długo, aby w najłagod
niejszy sposób zniwelować jego odejście. Ta świadomość 
odejścia pobudzała sztukę, a jej wyrazem były liczne sym
bole dziecka zestawiane ze starcem, czaszką czy bańką my
dlaną - znakami żywota z góry ograniczonego. W formie 
plastycznych obrazów pokazywano czas, np. przez szklaną 
kulę symbolizującą świat, do której wchodzą młodzi lu
dzie, by wyjść jako starcy, innym razem przez wizerunki 
Pani Świata i Fortuny, by ukazać bezsens ludzkich wysił
ków dążących do osiągnięcia dóbr doczesnych.

Gdy cofniemy się do czasów średniowiecza, odkryjemy 
jeszcze inny obraz śmierci. Wobec ówczesnej wielkiej 

śmiertelności spotkanie człowieka ze śmiercią było częst
sze i traktowano je jako przejście do lepszego życia i drogę 
do raju utorowaną przez zbawczą śmierć Chrystusa. Umie
ranie i przygotowywanie się do śmierci było jawne, 
w obecności rodziny, także dzieci. Żałoba i specjalny rytu
ał upraszczały zasady zachowań, a cmentarz był miejscem 
spotkań, azylu, placem targowym, nawet ogrodem wa
rzywnym. I chociaż widok kopanego w kościele grobu był 
czymś zwykłym, to bliskość śmierci nie świadczy, że się jej 
nie bano. Modlono się o śmierć powolną i zapowiedzianą, 
do strasznych należała nagła i samotna, np. na polu bitwy. 
Ten, kto nie uczynił rachunków swych win, musiał się li
czyć z niedostąpieniem nieba. To ostatnia godzina życia 
decydowała o zbawieniu. Za wzór dawano Marię i Chry
stusa, modlono się do św. Krzysztofa, gdyż wierzono, że 
kto zobaczy jego wizerunek, nie umrze nagle i dlatego wy
obrażenia świętego umieszczano nawet na zewnętrznej 
ścianie kościoła, na bramach miast i zamków. W malar
stwie średniowiecza na ołtarzach, drzeworytach i miniatu
rach książkowych spotykamy scenę z leżącym na łożu 
śmierci i zgromadzoną wokoło niego rodziną, a nad gło
wami wszystkich aniołowie i diabły walczą o duszę śmier

telnika, ukazaną w postaci dziecka. Bardzo dbano o to, aby 
każdemu móc zapewnić taką właśnie śmierć. Do tego celu 
służyły specjalne bractwa i zakony, m.in. beginki i begar- 
dzi. Ale kiedy Europę od XIV do XVI w. zaczęły nawie
dzać epidemie dżumy i czarnej ospy, a śmierć zbierała ob
fite żniwo, nie każdemu można było nieść ostatnie na
maszczenie i sakramenty. Wymyślono wtedy specjalny 
zbiór modlitw i przygotowań do śmierci, w który każdy 
mógł się zaopatrzyć. Zwano je podręcznikami dobrego 
umierania - „ars moriendi”. Strach przed piekłem znalazł 
odzwierciedlenie w jego różnych wyobrażeniach najczę
ściej według św. Mateusza (13,41—42) jako miejsca gorące
go pod ziemią, w którym na grzesznika czekają kary. Al
bertus Magnus (1200-1280) jako dowód istnienia piekła 
podawał istnienie wulkanów oraz wychodzący z nich żar 
i ogień. Zasiedlone było rozmaitymi stworami w postaci 
poczwar na poły ludzkich, na poły zwierzęcych, opatrzo
nych skrzydłami i szponami, a na ciała grzeszników na
kładano oznaki najgroźniejszych wówczas chorób. Raj 
z kolei najczęściej przedstawiano jako miasto - Niebieskie 
Jeruzalem, do którego bram ciągnie orszak zbawionych. 
Wita go na progu św. Piotr z kluczami, bogactwo szat, łą
ki zalane słońcem, symbole wiecznej szczęśliwości ogląda
nia Boga. Innym razem pokazywano ogród podobny do 
ogrodu z księgi Genesis lub Łono Abrahama, a nawet mo
del arystotelowsko-ptolemejskiego obrazu świata z dzie
sięcioma sferami nieba, w środku których jest Bóg. Chrze
ścijanie pierwszych wieków średniowiecza uważali, że po 
śmierci znajdą się w niebie, niektórzy nawet wierzyli, że to 
za ich życia odbędzie się Sąd Ostateczny. Lecz gdy czas 
oczekiwania wydłużał się, stwierdzono, że musi być gdzieś 
miejsce, w którym przebywają dusze grzeszne, ale mogące 
po oczyszczeniu dostąpić raju. Był to czyściec, wyjaśniają
cy zarazem rolę pokuty. Innym miejscem o podobnym 
charakterze był limbus. Tam przebywały dzieci umarłe 
krótko po narodzinach, ale nie ochrzczone. W wyniku 
sporów na temat, czy dzieci te są wolne od grzechów, na 
wszelki wypadek grzebano je w niszach murów kościołów, 
a nie wewnątrz, a więc na granicy strefy profanowanej lub 
przy murze kościelnym. Nazywano je dziećmi ryniennymi 
w nadziei, że spadająca z rynien kościoła woda stopniowo 
je po śmierci uświęci. Dla strapionych rodziców Kościół 
ofiarowywał uniknięcie śmierci bez chrztu nie tylko przez 
dozwolenie chrztu świeckiego, ale też przez wyspecjalizo
wanie się klasztorów, szczególnie w Niemczech, Szwajca
rii i Francji, w chrzcie zmarłych już dzieci. Zmarłemu 
dziecku kładziono piórko na ustach, a poruszone wiatrem 
zdawało się świadczyć o tym, że dziecko żyje i wykorzystu
jąc tę chwilę chrzczono je.
Narastanie niepokoju przed Sądem Ostatecznym zaowo
cowało wspaniałymi przedstawieniami braci Eycków, Ro- 
giera van der Weydena czy Hansa Memlinga. Pojawił się 
w nich Chrystus z Wizji Apokaliptycznej, oddzielenie 
sprawiedliwych od potępionych i ważenie dusz. Postacia
mi, o których orędownictwo i wsparcie szczególnie w mo
mencie Sądu proszono, byli Maria i Jan Chrzciciel. Marię 
pokazywano nie tylko obecną przy Sądzie w towarzystwie 
św. Jana jako grupę Deesis, ale także na obrazach w spe
cjalnej formie, gdy otacza płaszczem opieki potrzebują
cych lub gdy wskazuje palcem na swój odkryty biust, 
z którego płynie mleko. Takie przedstawienie powoływało 
się na szczególną rolę macierzyństwa Marii i jej roli 
w dziele Zbawienia.
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1. Na tym obrazie przedstawiono sarkofag 
oraz przedmioty
symbolizujące ziemską stawę i bogactwo 
m.in. złoty talerz z mitologiczną 
sceną nieszczęśliwej miłości;
cały obraz 
symbolizuje nicość ziemskich dóbr i władzy 
(Pieter Boel „Wielka martwa natura »Vanitas«, 1663 r.)

2. Motyw zamyślonej postaci z czaszką
- to wyobrażenie medytacji nad przemijaniem 
(Nicolas Rosendael „Melancholia”, 1673 r.)

3. Scena Sądu Ostatecznego
na przenośnym ołtarzu z ok. 1475 r.
- na skrzydłach bocznych
Anioł i Diabeł prezentują księgi życia, 
na podstawie których sądzeni będą 
zmartwychwstający
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4. Rodzina 
patrycjuszowska 
- ośmioro dzieci 

pokazano 
w białych, 

śmiertelnych 
koszulach, 

jedno w habicie 
na znak, 

że miato być 
przeznaczone 

do życia 
zakonnego 
(epitafium 

rodziny Funk 
z ok. 1513 r., 

przypisywane 
Bernhardowi 

Strigel)

Aby dostąpić nieba, należało tuż przed śmiercią oczy
ścić się z grzechów. Sposoby na to były różne. Niektó
rzy pod koniec życia zamykali się w klasztorach i przy

wdziewali habit zakonny, oddając wcześniej swoje bogac
twa. Inni odbywali pielgrzymki, a do najbardziej 
rozpowszechnionej formy, której zawdzięczamy liczne 
przykłady sztuki, należały datki na kościoły i jałmużna na 
rzecz biednych, sierot i wdów. Rozdawano jadło i pienią
dze podczas uroczystości rocznicowych i pogrzebowych, 
fundowano przytułki i szpitale. Aby uleczyć własną duszę, 
spełniano tym samym charytatywną funkcję, którą wypeł
nia dziś państwo. Każdy miał obowiązek sporządzić testa
ment, w którym znaczna część majątku szła w pierwszej 
kolejności na opłacenie mszy za zmarłych, wpis do liber 
mortuorum, a dopiero w drugiej kolejności jako przypie
czętowanie aktu darowizny fundowano różnego rodzaju 
przedmioty, dzieła sztuki, nawet kościoły, a przy nich ka
plice. Do tej pory sądzono, że były to najważniejsze dowo
dy akcji fundatorskiej, dopiero od niedawna wiadomo, że 
były to tylko dodatki do o wiele ważniejszych legatów. Na 
nich pojawiał się sam fundator o portretowych rysach 
twarzy. Na zamówionych przez siebie epitafiach, które 
miały pokazywać jego wymarzony koniec podczas Sądu

5. Tzw. dwa ciała - zmaita leżąca w łożu pokazana obok 
jako osoba żyjąca
(John Souch „Sir Thomas Aston i jego żona
na łożu śmierci”, 1635-1636 r.)

6. O przemijaniu życia przypominał 
polichromowany wieszak do ręczników 
trzymany przez pót-kobietę pót-szkielet (XVI w.)
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7. Ozdobą 
gabinetu 
byt ażurowy 
sarkofag
z kości 
słoniowej 
i hebanu 
(ok. 1520 r.)

9

8. Cylindryczna 
anamorfoza
- do środka 
białego kota 
przykładano 
walec 
o lustrzanych 
ścianach, 
w których 
odbijał się 
właściwy obraz 
przedstawiający 
martwą naturę 
„Vanitas”
9. Gobelin 
służący podczas 
obchodów 
rocznic śmierci 
rodziny 
Ringoltingen 
(„Przejście
nad grobem”, 
ok. 1460 r.)
10. Zawieszka 
do wisiorka
ze złota i emalii 
(ok. 1546 r.)

Indywidualnego, klęczy przy postaci świętego lub na tle 
sceny religijnej. Płacono bogatymi legatami za modlitwę, 
która miała trwać, jak się wtedy mówiło, do dnia Sądu, 
w praktyce do końca świata. Utworzono nawet specjalne 
instytucje mające to nadzorować. A wiarę w moc odpra
wianych za duszę mszy przy tzw. Ołtarzu Uprzywilejowa
nym często malowano pokazując odprawiającego mszę św. 
Grzegorza, a za nim tysiące dusz w czyśćcu, które ta ofia
ra uwalnia.
Ciekawą podbudowę ma również historia fundacji szpitali 
i wiąże się z koncepcją choroby traktowanej jako kara bo
ża, przy jednoczesnej wzgardzie do pomocy medycznej. 
Chorobę traktowano jako próbę wytrzymałości, a jej prze
bycie miało załagodzić kary pośmiertne. Doszło do tego, 
że podczas epidemii Klemens VI, ogłaszając odpust zupeł
ny dla chorych na dżumę, uczynił ją tak popularną, że wie
le osób chcialo na nią umrzeć, aby dostąpić nieba. Temat 
ten ma też dużo wspólnego z przedstawieniami Sądu Osta
tecznego, na których potępieni w piekle często noszą 
oznaki najgorszych chorób średniowiecza jako symbolu 
kruchości człowieczej.
Szpital miał przywilej religijnej fundacji i to właśnie ze 
szpitala (Hótel-Dieu, Beaune) pochodzi słynny ołtarz 
z Sądem Ostatecznym Rogiera van der Weydena. Jego za
daniem było pokazanie chorym wizji życia po śmierci, 
a tym samym duchowe ich przygotowanie. Innym z popu
larnych sposobów zapewnienia sobie troski o własną du
szę były średniowieczne modlitewniki. Przekazywane 
spadkobiercom i opatrzone barwnymi iluminacjami za
pewniały przez długie dziesięciolecia ciągłość modlitwy, 
pozostając w jednej rodzinie cale generacje. Umieszczone 
w nich miniatury zaczynające oficjum dla zmarłych są jed
nym ze źródeł naszej wiedzy o zwyczajach pogrzebowych 
i stosunku do śmierci. Ciekawy jest związek, jaki odkryto 
między nimi a zamawianymi wówczas przez fundatorów 
retabulami ołtarzowymi.

Zachowane do naszych czasów cmentarze i miejsca po
chówku również są świadectwem refleksji nad śmier
cią. Do XVIII w. grzebano głównie w kościele, nie dbając 

o zaznaczenie miejsca spoczynku, umieszczając nagrobki 
i epitafia w zupełnie nawet odległych miejscach, zaś 
w świątyniach protestanckich wmurowywano w posadzkę 
tablice upamiętniające. Możemy ję oglądać także dziś 
w polskich kościołach Pomorza czy Śląska i wszędzie tam, 
gdzie byli chowani protestanci. Pogrzebom towarzyszyła 
specjalna oprawa plastyczna - „pompa funebris”. To wła
śnie z takich uroczystości pochodzą portrety trumienne, 
tarcze i chorągwie pogrzebowe, a za granicami naszego 
kraju także woskowe figury wyobrażające zmarłych. Do 
ciekawego i mało znanego zwyczaju praktykowanego 
w średniowiecznej Europie Zachodniej należy używanie 
tkanin, jak się przypuszcza, zasłaniających grób lub wie
szanych na ścianie podczas uroczystości rocznicowych. 
Zachowała się tego rodzaju tkanina wełniana z katedry 
w Brnie, ukazująca rzadkie przedstawienie „Obchodzenie 
grobu”. Takie odwiedziny grobu odbywały się w rocznice 
śmierci zmarłego dla przyjaciół i rodziny. Udawano się 
wtedy po mszy na grób z krzyżem procesyjnym, a tkaniną 
zasłaniano nagrobek. Przedstawiony na niej wizerunek 
wzbudzać miał w obecnych pamięć o przemijaniu i zachę
cać do modlitwy. To właśnie trosce o zaświaty zawdzięcza
my tak licznie fundowane epitafia, paramenty liturgiczne, 
tkaniny, witraże, tryptyki, meble, wyposażenia kaplic, 
kończąc na literaturze pocieszenia i przewodnikach dla 
pielgrzymów. Mimo swojego eschatologicznego znaczenia 
możemy je nazwać sztuką życia, bo to one pomagały prze
zwyciężyć lęk przed śmiercią.

Beata Pure-Stępniak
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Śląsk po wielkiej wodzie
L

awiny, huragany, wybuchy 
wulkanów, trzęsienia ziemi, 
pożary i powodzie - to 
klęski żywiołowe to
warzyszące człowiekowi od zara

nia dziejów. Będą one to
warzyszyły mu zawsze, bowiem 
nic nie wymyślimy, żeby im się 
przeciwstawić, można tylko 
nauczyć się do nich odpowiednio 
przygotować. Ale ludzie są istota
mi przekornymi, żeby nie 
powiedzieć - bezmyślnymi. Na 
Dolnym Śląsku przykładem są 
częste powodzie w Kotlinie 
Jeleniogórskiej. Faktem jest, że 
panują tam zmienne warunki kli
matyczne, że średnia opadów 
rocznych w Karkonoszach jest 
trzykrotnie większa niż na nizinach. 
Ale faktem jest także, że zapo
czątkowane w XIX w. masowe 
wycinanie naturalnych górskich 
lasów, które przez wieki regu
lowały i magazynowały nadmiar 
wilgoci, natychmiast spowodowało 
całą serię olbrzymich powodzi, 
przeciętnie co 10-20 lat. Ich skutki 
likwidowano od początku XX w. 
przez budowę zbiorników reten
cyjnych, tam, progów itp., lecz 
przyczyny pozostają do dzisiaj te 
same.
Na ręce prof. dr. Andrzeja To
maszewskiego, Generalnego Kon
serwatora Zabytków, po lipcowej 
powodzi napływają zdjęcia, opisy, 
cała dokumentacja uszkodzonych 
przez wodę obiektów zabyt

kowych. Wykonują ją wysłannicy 
generalnego konserwatora lub wo
jewódzkie służby konserwatorskie. 
Na fotografiach oglądamy bu
dowle bardziej lub mniej znisz
czone, z niektórych odpadły tylko 
płaty tynku, na innych widoczna 
jest jedynie granica zalania. Ale 
każdy z obiektów, do którego 
dotarła woda, jest zagrożony. I to 
muszą mieć na uwadze służby 
konserwatorskie, bowiem nie dzi
siaj, to za miesiąc, nawet kilka
naście może się okazać, że np. 
procesy zachodzące w namo
czonych murach zmierzają do ich 
degradacji, albo podmyte mury 
osadzają się nierównomiernie, co 
spowoduje ich pękanie.
W poprzednim numerze (10, 1997) 
pokazaliśmy zabytki Wrocławia w 
czasie powodzi, obok oraz na os
tatniej stronie okładki przedsta
wiamy przykłady zniszczeń niek
tórych obiektów zabytkowych w 
czterech województwach. Jest to 
oczywiście zaledwie wycinek strat. 
Trzeba do tego dodać zabytki ru
chome, tysiące bezcennych 
książek i archiwalnych dokumen
tów, które często przebywały w 
wodzie przez kilkanaście dni (o ich 
konserwacji opublikujemy artykuł) 
oraz stanowiska archeologiczne 
zmyte przez wodę lub pokryte 
warstwami mułu. Zadania, jakie 
stanęły przed konserwatorami 
zabytków, rozciągną się na wiele 
lat. (k)

WOJEWÓDZTWO WAŁBRZYSKIE

Kłodzko
- ul. Matejki 7 (fot. 1), dom z XVI—XVIII w., 
zalany do stropu nad pierwszym piętrem, 
podmyta ściana frontowa i częściowo bocz
na
- ul. Potabska, domy z końca XIX w. (fot. 2), 
woda zniosła nawierzchnię ulicy i podmyta 
piwnice
Stronie Śląskie
- kaplica Św. Onufrego z XVIII—XIX w. (fot.
3), bardzo silne zawilgocenie ścian

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Nysa
- kościół ewangelicki z XIV-XVI w. w czasie 
powodzi (fot. 4) i wnętrze po spłynięciu 
wody (fot. 5)
- muzeum w Pałacu Biskupim z XVII—XVIII 
w., sale ekspozycyjne zalane do wysokości 
1,5 m (fot. 6), także magazyny ze zbiorami 
archeologicznymi, rzeźb drewnianych oraz 
mebli z XVIII-XIX w.

WOJEWÓDZTWO KATOWICKIE

Buków
- drewniana kapliczka różańcowa z 1770 r., 
zalana do wysokości ponad 2 m (fot. 7), na 
skutek deszczu uszkodzone zostały gonty, 
ściany przemoczone, wewnątrz pokryte 
pleśnią (fot. 8)
Racibórz
- neogotycki kościół Św. Jana Chrzciciela 
na Ostrogu z 1856 r., zalany do wysokości 
2 m, mury zanieczyszczone chemicznie 
i zawilgocone (fot. 9)

WOJEWÓDZTWO JELENIOGÓRSKIE

Wojanów-Bobrów
- pałac z 1603 r. znajdował się w trakcie re
montu bez dachu, w związku z czym wody 
opadowe zalały nowe stropy i piwnice (fot.
10) (pozostałe zdjęcia na okł. s. IV)
(zdjęcia: 1,2 - Ewa Nekanda-Trepka, Michat 
Smoktunowicz)
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HARMONOGRAM USUWANIA SKUTKÓW POWODZI W OBIEKTACH 
ZABYTKOWYCH USTALONY PRZEZ BIURO GENERALNEGO KONSERWATORA 
ZABYTKÓW (GKZ) 4 SIERPNIA 1997 R.

Etap I
1. Zebranie pełnej informacji z województw na temat zniszczonych i uszkodzonych 
obiektów zabytkowych przez biuro GKZ do 30 sierpnia 1997 r.
2. Powołanie przez wojewódzkich konserwatorów zabytków (wkz) zespołów tech- 
niczno-konserwatorskich do oceny stanu technicznego zagrożonych obiektów do 
15 sierpnia 1997 r.
3. Ustalenie przez wkz priorytetowych kierunków prac ratowniczo-zabezpieczają- 
cych do 15 sierpnia 1997 r.

Etap II
4. Podjęcie przez wkz prac ratowniczo-zabezpieczających najbardziej zagrożonych 
obiektów od 30 września 1997 r.
5. Ocena techniczno-konserwatorska stanu poszczególnych obiektów, typowanie 
najbardziej zagrożonych zabytków, określenie zakresu niezbędnych prac do
celowych oraz kosztów ich wykonania wraz z harmonogramem finansowania przez 
wkz do 15 września 1997 r.
6. Kontrola stanu osuszania zabytkowych obiektów architektonicznych przez wkz 
do 30 września 1997 r.
7. Bilans środków koniecznych do podjęcia prac ratowniczo-zabezpieczających re
alizowanych w 1997 r. dokonany przez GKZ do 15 września 1997 r.

Etap III
8. Rozpoczęcie prac budowlano-konserwatorskich w obiektach zabytkowych od 30 
sierpnia 1997 r. przez wkz, właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych
9. Monitoring stanu technicznego najbardziej zagrożonych obiektów przez wkz
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Niezwykłe serwisy

Pierwotnie służyły 
do serwowania - podawania 

herbaty, kawy, czekolady, 
później innych 

napojów i potraw.
Są dziełami sztuki, 

często wykonywanymi 
na zamówienie władców, 

ich dzieje bywają 
niezwykle ciekawe 
i warte poznania. 

Najsłynniejsze serwisy 
pochodzą z lat 1730-1810, 

kiedy m.in. 
wytwórnie w Miśni i Sevres 

przeżywały swoje „złote lata“. 
Dziś na aukcjach osiągają 
zazwyczaj zawrotne ceny.

Chiński 
z Gripsholm

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

W
 tym czasie, gdy najważniejsze z eu
ropejskich manufaktur świetnie 
prosperowały oferując swoim 
klientom w XVIII w. szeroki wach

larz wyrobów zgodnych z modnymi stylami w 
sztuce - wytwórnie w Chinach wciąż pro
dukowały, bardzo dobrej jakości, tradycyjną 
porcelanę. Nowością w chińskich wytwórniach 
było przyjmowanie specjalnych zamówień, 
szczególnie na tzw. porcelanę herbową, w której 
duży i dobrze widoczny herb przyszłego właści
ciela stanowił główny element dekoracji 
malarskiej. Naczynia te zdobiono według 
dawnych wzorów. W połowie XIX w. francuski 
historyk ceramiki Albert Jacquemart, badając 
porcelanę chińską z okresu K’ang Hsi (1662- 
1722), wyróżnił jej cztery kategorie (tzw. fami
lie): zieloną, różową, czarną i żółtą. Początkowo 

nie zmieniano również form, później dopraco
wano się charakterystycznych dla chińskiej 
porcelany eksportowej kształtów naczyń, na
wiązujących w stylistyce do nieco zmody
fikowanego i przeżywającego się już baroku. 
Łatwiejsze do osiągnięcia stały się też japońskie 
wyroby porcelanowe. Te jednak niemal 
całkowicie zachowały swój właściwy, rodzimy 
styl i jeśli stanowiły przedmiot eksportu, to w 
takiej właśnie postaci docierały do Europy.
W XVII i XVIII w. porcelanę z Chin, Japonii i 
Korei sprowadzały przede wszystkim Kompanie 
Wschodnioeuropejskie. Wśród nich pierwszo
planową rolę odegrały dwie najwcześniej 
założone i największe: angielska oraz holenders
ka. Nie można jednak pominąć dużo mniejszych 
kompanii: francuskiej, duńskiej i przede wszys
tkim szwedzkiej. Gdy bowiem w latach 
1604-1656 na statkach holenderskiej Verenigde 
Oost-Indische Compagnie przewieziono ponad 
3 miliony sztuk porcelany, co zaowocowało 
m.in. wspaniałym rozkwitem słynnych holen
derskich manufaktur fajansów, w których 
usiłowano naśladować wschodnie wyroby i 
sprzedawać je po konkurencyjnych cenach, to w

1. Portret 
Gustawa III 
(1746-1792)

latach 1750-1775, a więc w okresie o połowę 
krótszym, Svenska Ostindiska Kompaniet 
przewiozła ich 11 milionów (!). Może warto więc 
zobaczyć, co pozostało do dziś z wielu tzw. 
wschodnioindyjskich serwisów (termin utwo
rzono od Kompanii Wschodnioindyjskich) 
właśnie w Szwecji, będącej niegdyś jednym z 
głównych odbiorców tej porcelany, nadto nie 
niepokojonym zawieruchami wojennymi, mają
cym więc wszelkie szanse na uratowanie tych 
kruchych zabytków.
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2. Zamek 
w Gripsholm 

na litografii 
H. Karlssona

3. 4. Naczynia z serwisu: 
dzbanek do kawy (3)
i pojemnik z nakrywką (4)
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I rzeczywiście - serwisów takich jest sporo. Na 
przykład królewski serwis z pałacu w Tullgarn 
z 1796 r., liczący niegdyś około 500 naczyń, albo 
zdobione w kwiaty przykłady chińskiej porce
lany eksportowej z dekoracją zaliczaną do kate
gorii różowej, wykonane dla słynnego botanika 
Carla von Linne (Karola Linneusza) i jego ucz
nia Cloesa Alstrómera. Najsłynniejszy jest jed
nak królewski Gripsholmsservise - serwis 
z Gripsholm, podarowany w 1776 r. przez ów
czesnego dyrektora Szwedzkiej Kompanii 
Wschodnioindyjskiej królowi Gustawowi III 
i umieszczony na zamku Gripsholm. Serwis 
składał się z ponad 700 sztuk naczyń wyko
nanych w Chinach w latach 1773-1775. W spisie 
inwentarza sporządzonym w gripsholmskim 
zamku w 1781 r. figuruje 716 naczyń lub innych 
przedmiotów z tej zastawy. Widać jednak, że nie 
traktowano jej zbyt troskliwie, w podobnym 
bowiem wykazie wykonanym w 1792 r. znajdu
jemy już tylko 336 naczyń i przedmiotów. A więc 

które - jako że nie znano wówczas jeszcze klejów 
do porcelany - reperowano, łącząc potłuczone 
części za pomocą zmyślnych blaszek lub dru
cików.
W 1819 r. serwis ten sprzedano na aukcji. Nie 
zagłębiając się w powody takiej decyzji, przyz
nać trzeba, że spowodowało to zwiększenie zain
teresowania królewską zastawą i podniosło jej 
wartość rynkową, ale przede wszystkim 
rozproszyło ten interesujący zespól naczyń. 
Dopiero w połowie XIX w. dostrzeżono, jak 
niefortunne było to posunięcie. Próbę scalenia 
zespołu podjęli królowie: Karol XV i Oskar II, 
którzy odkupili około 100 naczyń.
Obecnie pojedyncze egzemplarze z królewskiego 
serwisu prezentowane są w sztokholmskim 
Muzeum Narodowym, znakomita większość 
powróciła zaś na zamek Gripsholm. Lista znaj
dujących się w okazałych zamkowych witrynach 
naczyń i uzupełniających je przedmiotów jest 
długa i świadczy o bogactwie form dużych za-

5. Inne naczynie 
z serwisu - teryna

w ciągu 11 lat przepadło ponad 50% egzotycznej 
zastawy, choć zaznaczyć wypada, że przynaj
mniej część z uszkodzonych naczyń starano się - 
na miarę ówczesnych możliwości - naprawić. 
Wśród ocalałych naczyń zobaczyć można i takie, 

staw stołowych z XVIII w. Obejmuje ona nakry
wki i podstawki, które nie we wszystkich wypad
kach udało się zestawić w komplety z odpo
wiednimi naczyniami, 114 różnych elementów. 
Są wśród nich m.in.: teryny, misy, okrągłe 
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i owalne półmiski, płytkie i głębokie talerze, pa
tery w kształcie muszli małża, sosjerki, imbryk, 
miseczki deserowe, koszyki na owoce, rozmaite 
nakrywki i podstawki.
Serwis utrzymany jest w stylu późnego baroku, o 
pewnych cechach rokokowych. Większość 
naczyń uformowano tradycyjnie: z ciężkimi, 
wzbogaconymi maszkaronami uchwytami teryn, 
rozbudowanymi, przeładowanymi rzeźbiarsko 
ich nóżkami oraz pilnie przestrzeganą symetrią, 
jeśli już nie promienistą, to przynajmniej o- 
siową. Ale niektóre, np. dzbanek do kawy, przy
pominają najprostsze w formie i od dziesiątków 
lat niezmienione modele wzorowane na 
wyrobach metalowych. Inne, jak patera w 
kształcie muszli małża przegrzebka, to już ukłon 
w stronę miłośników rokoka. Jest tu więc 
pomieszanie stylów i różnorodność form, 
bardziej jednak świadome niż przypadkowe, 
jakby twórcy serwisu właśnie ową zmiennością 
próbowali zaciekawić przyszłych użytkowników. 
Dekoracja malarska jest tu stosunkowo uboga i 
monotonna, a zastosowanie w niej jedynie pod- 
szkliwnej farby kobaltowej oraz naszkliwnego 
złota z pewnością miało swoje uzasadnienie. Być 
może chodziło o wyważenie proporcji między 
bogatą dekoracją rzeźbiarską a mniej widoczną 

malarską, a może tylko o podkreślenie, że serwis 
ten jest własnością królewską i w dekoracji 
malarskiej zastosowano jedynie wskazujące na to 
najprostsze elementy. Główny motyw w serwisie 
stanowi korona, odwzorowana dwoma sposoba
mi: malowana po wielekroć farbą kobaltową, 
rozmieszczona równomiernie na całej niemal 
powierzchni wszystkich naczyń jako jedynie 
drobny akcent stylizacyjny oraz zastosowana w 
godle królów Szwecji (trzy złote korony na 
kolistej kobaltowej tarczy otoczone złotym 
wieńcem). Uzupełnieniem tej dekoracji na 
każdym naczyniu jest wykonany złotą farbą ma- 
juskulowy napis: GRIPS HOLM. Określa on 
przynależność tej zastawy do malowniczo 
położonego nad jeziorem Malaren zamku.
W handlu antykwarycznym naczynia z serwisu z 
Gripsholm pojawiają się niezmiernie rzadko. A 
jeśli ma to już miejsce - zawsze jest wydarze
niem szeroko komentowanym przez muze- 
ologów i kolekcjonerów. Tak było jesienią 
1990 r., kiedy w sztokholmskiej siedzibie firmy 
Bukowskis Auktion AB wystawiono talerz 
należący do tej zastawy i sprzedano go za 
równowartość 30 tysięcy amerykańskich 
dolarów.

Wojciech Przybyszewski

Spotkanie z książką

Cuda Polski
Krakowskie Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński ma już 
za sobą wiele znaczących osiągnięć w dziedzinie popu
laryzacji polskiej sztuki. Ukazały się książki o twórczości 
czołowych malarzy, m.in. Józefa Chełmońskiego, Jacka 
Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego, albumy: 
Malarze Młodej Polski i Mistrzowie malarstwa polskiego, 
prace historyczne, jak Kronika dziejów Polski czy 
Encyklopedia Polski. Dziedzictwo kulturowe oraz piękno 
kraju prezentuje kolejny album pt. Cuda Polski (Kraków 
1997). Autorem jest prof, dr Tadeusz Chrzanowski, nasz 
współpracownik i autor (zob. artykuł w poprzednim nu
merze), który prowadzi nas przez najpiękniejsze miejsca 
kraju tak zabytkowe, jak i przyrodnicze. „Polska jest 

najpiękniejszym krajem świata, chociaż nie piętrzą się tu 
Alpy czy Himalaje, choć morze nie zawsze jest lazurowe, 
choć nie wznoszą się tu florenckie pałace ani nie wybie
gają ku nam paryskie bulwary.pisze we wstępie. Wybór 
obiektów i miejsc godnych pokazania dokonany został nie 
tylko pod kątem znaczenia w naszych dziejach, ale także 
ich fotogeniczności. Rzeczywiście - zdjęcia Ryszarda 
Czerwińskiego, znanego krakowskiego fotografika, spec
jalisty od zdjęć krajobrazowych - dominują w albumie, zaś 
ich monumentalność wynika z formatu książki (32x36 
cml), oryginalnych ujęć i pięknych kolorów. Nie należy jed
nak pomijać wstępnego tekstu T. Chrzanowskiego, w 
którym zawarł kwintesencje historycznych regionów kraju 
pod kątem przyrody i zabytków oraz krótkich, ale niezwyk
le ciekawych opisów przy zdjęciach. Album skłania do re
fleksji nad naszą przeszłością, powoduje chęć zobaczenia 
przedstawionych miejsc, a w każdym razie częstego 
otwierania książki, (k)
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otyw baldachimu znany w czasach 
/%/! starożytnych, przejęty jako zwyczaj 

X A,wschodni, gdzie służy! do umiesz
czania nad tronem władcy, stosowany by! 
w sztuce starochrześcijańskiej, średnio
wiecznej i nowożytnej; wznoszono go nad 
grobami świętych i ołtarzami. Twórca wło
skiego baroku Giovanni Lorenzo Bernini 
nadał mu formę dekoracyjną i dynamiczną, 
umieszczając nad grobem św. Piotra, w cen
tralnym miejscu bazyliki watykańskiej jako 
silny akcent plastyczny i ideowy. Dzieło to 
stało się wzorem dla konfesji w XVII w. 
oraz źródłem inspiracji w tworzeniu wolno 
stojących ołtarzy w XVIII w.
Do rozpowszechnienia tego motywu w Pol
sce przyczyniła się działalność jezuity Bar
tłomieja Wąsowskiego, teoretyka architek
tury i architekta amatora. O jego zaintere
sowaniach świadczy dziennik podróży po 
Europie w latach 1650-1656 oraz traktat ar
chitektoniczny z 1678 r.; obydwa dzieła 
przechowywane są w Bibliotece Czartory
skich w Krakowie. Zawierają one opis kon
fesji nad grobem św. Piotra w Rzymie, 
a traktat publikuje także jej rysunek, który 
przyczynił się do spopularyzowania konfe
sji w Polsce. Pierwszym tego przykładem 
jest konfesja nad grobem św. Wojciecha 
w Gnieźnie, która powstała prawdopodob
nie na podstawie tego rysunku. Być mo-

1. Rysunek konfesji św. Piotra 
w bazylice watykańskiej 

wykonany przez Bartłomieja Wąsowskiego
2.3. Konfesja św. Wojciecha 

przed zniszczeniem (2) i obecnie (3)

Wokół jednego zabytku

Konfesja

że,na jej projekcie zaważył sam Wąsowski, 
pełniąc w tym czasie funkcję rektora kole
gium jezuitów w Poznaniu. O tym, że kon
fesja została wzorowana na rzymskiej, 
wspomina po raz pierwszy dekret kapituły 
gnieźnieńskiej z 12 IX 1765 r. Ustawiona 
była na środku nawy głównej katedry, na 
miejscu gotyckiej, którą usunięto w 1679 r. 
Wykonana została w latach 1680-1681, 
konsekrowana w 1684 r. Dotrwała do ostat
niej wojny, kiedy zniszczona została przez 
Niemców w 1942 r. Zrekonstruowano ją 
w latach 1996-1997.
Konfesja gnieźnieńska stanowi dosyć wier
ne powtórzenie form pierwowzoru rzym
skiego. Dolna jej część wykonana została 
z marmuru, górna, tzn. baldachim, z drew
na złoconego imitującego brąz, z którego 
wykonano konfesję Berniniego. Podobna 
jest rola artystyczna obu dzieł. Ruchliwa 
dynamiczna forma obu baldachimów kon
trastuje z monumentalną architekturą 
świątyń, w których zostały umieszczone. 
Obie konfesje łączą też podobne treści ide
owe, wyrażone w umieszczonych emblema
tach. Konfesję rzymską ustawiono nad gro
bem pierwszego papieża i męczennika, jest 
ona wyrazem gloryfikacji władzy papie
skiej, jej boskiego pochodzenia oraz upa
miętnia osobę jej fundatora papieża Urbana 
VIII. Konfesja gnieźnieńska także została 
wzniesiona nad grobem świętego biskupa 
męczennika. Podkreślone zostało tu zna
czenie kapituły gnieźnieńskiej oraz pamięć 
fundatora prymasa Wacława Leszczyńskie
go. Obie konfesje mają więc podwójne zna
czenie - jako symbol chwały świętego i ja
ko wyraz władzy kościoła.

Aldona Sołtysówna
(zdjęcia: 1,2 - Leszek Dziedzic,

3 - Wiesław M. Zieliński) -|



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Karaimi na Kresach

W
edle tradycji 
w 1397 r. wielki 
książę Witold 
przywiózł z wyprawy na 
Krym 383 rodziny karaim

skie i osiedli! je w Trokach 
oraz na pograniczu z Zako
nem Kawalerów Mieczo
wych (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 9, 1994). 
Nieco później, w XV w. Ka
raimi zamieszkali także na 
ziemiach ruskich Korony, 
głównie w Łucku i Hali
czu. W ten sposób w dwóch 
oddalonych od siebie regio
nach powstała najmniej
sza, a niezwykle interesują
ca narodowo-wyznaniowa 
społeczność Rzeczypospo
litej. O stuleciach jej obec
ności na Kresach świadczą 
dziś także nieliczne istnie
jące cmentarze. Najmłod
szy, dziewiętnastowieczny, 
znajduje się na południo
wym przedmieściu Wilna. 
Dwa pozostałe, w Trokach 
i Haliczu, mają znacznie 
starszą metrykę i są zabyt
kami wysokiej klasy.

W opracowaniu Najmniej
sza mniejszość. Rzecz o Ka
raimach polskich Grzegorz 
Pełczyński tak opisał kara
imski pogrzeb: „W dzień 
pogrzebu, kiedy już wyno
szono trumnę, wyprowa
dzano żałobników i opie
kujących się nimi krew
nych. Udając się na 
cmentarz uczestnicy po
grzebu nie mogli odwie
dzać żadnych innych gro
bów. Po złożeniu ciała do 
grobu pod kierunkiem haz- 
zana odmawiano modlitwy, 
po czym każdy rzucał na 
trumnę garść ziemi. Na 
końcu zasypywano grób, 
lecz ci, którzy mieli to ro
bić, nie mogli sobie poda
wać łopat, musieli je brać 

z ziemi. Po pogrzebie wszy
scy myli ręce, jak zresztą po 
każdym powrocie z cmen
tarza. Czyniono to w domu, 
w którym urządzano stypę 
poprzedzoną krótkim na
bożeństwem ”. Karaimi ota-

nie spoczywania w ziemi 
przodków.
Cmentarz, czyli zierat kara
imski w Trokach, zlokali
zowany wzdłuż brzegu Je
ziora Tatarskiego, składa 
się z trzech części. Najstar

czali cmentarze wielką 
czcią, odprawiając na nich 
modły także w miejscach 
od dawna przez siebie 
opuszczonych. Szczególną 
świętością był dla całego 
narodu stary cmentarz 
w dolinie Jozafata kolo 
twierdzy Czufut Kale na 
Krymie. Niekiedy przewo
żono tam zmarłych z Litwy 
i Rusi, jeżeli wyrazili życze

sze, zniszczone przez wiatr 
i deszcz kamienne nagrob
ki na odsłoniętym, trawia
stym wzgórzu, sięgają za
pewne XVII w. Inskrypcje 
wykonano alfabetem he
brajskim, używanym przez 
Karaimów także do zapisy
wania własnego języka. Tuż 
obok, ale poniżej znajduje 
się część użytkowana 
w XIX i na początku XX w. 

Od strony drogi prowadzi 
do niej okazała ceglana bra
ma. Teren jest gęsto zaro
śnięty krzewami i drzewa
mi, których wedle karaim
skiego obyczaju na 
cmentarzu wycinać nie 

1.2. Troki: 
najstarsza 
część cmentarza (1) 
i grób hachana 
Romualda Kobeckiego (2)

wolno - podobnie jak li
kwidować żadnego, nawet 
najbardziej zniszczonego 
grobu. W gąszczu niełatwo 
odnaleźć poszczególne po
mniki, głównie stele i obe
liski. Więcej niż hebraj
skich jest tu napisów pol
skich i rosyjskich, często są 
one dwujęzyczne, co od
zwierciedla sytuację Kara
imów w okresie porozbio-
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rowym. Uwagę zwraca na
grobek zmarłego w 1911 r. 
hachana Romualda Kobec- 
kiego, najwyższego zwierz
chnika Karaimów i gorące
go polskiego patrioty. Jan 
Talko-Hryncewicz wspo
minał: „W gabinecie na 
stole leżał Stary Testament 
po turecku (...) obok Sien
kiewicza «Ogniem i mie- 
czem» (...) Wierzy! Kobec- 
ki w lepsze czasy. Dziś 

triumfem naszego zwycię
stwa, mówił, są te furki jed
nokonne, które ciągną co 
niedzielę pod górę do ko
ścioła. Nie jestem katoli
kiem, a jednak na ten wi
dok serce mi drga z radości, 
że zwyciężymy”.
Nieco dalej, ogrodzona pło
tem z furtką, leży najnow
sza, czynna część cmenta
rza. Groby są w większości 
typowe, z pionową płytą 

poprzedzającą miejsce po
chówku. W centrum wid
nieje okazały obelisk zasłu
żonego dla miejscowej spo
łeczności Eliasza Łopatto 
(zm. 1934). Niestety, brązo
wy medalion z portretem 
zmarłego został niedawno 
ukradziony. Tu spoczywa 
także Szymon Firkowicz 
(zm. 1982), duchowny i po
eta. W 1930 r. jako hazzan 
(kapłan) trockiej kienesy 

3.4. Halicz: 
ogólny widok 
cmentarza (3)

i nagrobek 
z symbolami 
zwierzęcymi 

(4)
(zdjęcia: 

Jarosław 
Komorowski)

przyjmował prezydenta 
Ignacego Mościckiego. Po 
1945 r. pozostał u siebie, 
kontynuując pracę literac
ką. Pisał wiersze, utwory 
dramatyczne i opowieści 
historyczne prozą, tłuma
czył na karaimski Mickie
wicza (m.in. Odę do mło
dości i Sonety krymskie), 
Puszkina, Lermontowa, 
gromadził przysłowia i po
rzekadła. Ułożył też zbiór 
tradycyjnych pieśni żałob
nych, zwanych syjyt jygła- 
ry-
Gmina karaimska w Hali
czu rozwijała się w warun
kach nieco odmiennych, 
tym bardziej że znalazła się 
w końcu nie pod rosyjskim, 
lecz pod austriackim zabo
rem. Widać tę odrębność 
również na cmentarzu. Ma
lowniczo położony na wy

sokim brzegu Dniestru, 
wygląda jak żydowski 
kirkut. Siedemnasto- i 
osiemnastowieczne stele 
z białego wapienia kształ
tem i zdobieniami przypo
minają macewy, podobnie 
jak późniejsze, skromniej
sze płyty z brunatnego pia
skowca. Z symboliki 
żydowskiej wywodzą się 
wyobrażenia zwierząt 
w mistrzowsko rzeźbio
nych zwieńczeniach - lew 
pokolenia Judy, jelenie po
kolenia Naftalego. Dzięki 
publikowanym przed stu 
laty pracom Rubena Fahna, 
który badał zarówno cmen
tarz, jak i prowadzoną od 
XVII w. księgę zmarłych, 
znamy nazwiska wielu po
chowanych tu osób. Szcze
gólną czcią cieszył się Józef 
zwany Hamaszbir, czyli 
„szafarz wiedzy”, który ja
ko hazzan w drugiej poło
wie XVII w. odrodził pod
upadłą gminę halicką. Haz
zan Abraham Leonowicz, 
pełniący urząd do 1851 r., 
przedsiębiorczy i wykształ
cony, przedstawił rządowi 
austriackiemu przywilej 
Stefana Batorego z 1578 r., 
uzyskując zasadniczą po
prawę położenia współ
ziomków. Jego staraniem 
wzniesiono też po pożarze 
w 1830 r. nową kienesę, 
która dziś już nie istnieje. 
Na halickich nagrobkach 
dominują inskrypcje kara
imskie alfabetem hebraj
skim. Dodatkowe napisy 
polskie są rzadkie, chociaż 
tutejsi Karaimi poczuwali 
się do polskiego patrioty
zmu równie silnie, jak troc
cy. Natomiast najnowsze, 
niewielkie nagrobki z lat 
siedemdziesiątych i osiem
dziesiątych są wyłącznie 
polskojęzyczne. Niewiele 
ich już przybędzie - dwu
stuosobowa przed wojną 
karaimska społeczność Ha
licza liczy obecnie pięć ro
dzin trwających w wierze 
przodków.

Jarosław Komorowski
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Historia wierszem pisana

Do napisania o kaplicy w Massalanach skłoniły mnie 
dwa powody. Pierwszym była chęć przypomnienia 

polskiego niegdyś majątku i jego niewielkiej, przepięknie 
położonej świątynki, drugim zaś moja korespondencja 
z jednym z mieszkańców Massalan, panem Józefem Śliw
ko (zrn. w 1997 r.). Jego listy, zawsze pisane wierszem, do
tyczą Massalan lub okolicznych dawniej polskich mająt
ków. Przepełnione są czułością dla opisywanych miejsc 
i zawierają wiadomości z historii - tej dawnej i tej niezbyt 
odległej - których nie znajdzie się w żadnych książkach. 
Majątek Massalany leżał w powiecie grodzieńskim, w od
ległości 45 km w kierunku południowo-wschodnim od 
Grodna. Od 1645 r. stanowił własność książąt Massal
skich, w połowie XIX w. dobra należały do dwóch sióstr: 
Aleksandry z Bispingów Święczycowej i Józefy z Bispin- 
gów Woyczyńskiej, które utworzyły w Massalanach ordy
nację dla swego stryjecznego wnuka Aleksandra Bispinga. 
W latach 1845-1850 został tam wzniesiony według projek
tu Aleksandra Gródeckiego malowniczy, rozległy, partero
wy pałac i neogotycka kaplica. Architekt ten po praktyce 
w Warszawie przy Piotrze Aignerze, od 1832 r. działał na 
Grodzieńszczyźnie, gdzie m.in. współpracował z Adamem 
Idźkowskim. Massalański pałac był siedzibą o cechach 
klasycystycznych, połączonych z modnymi elementami 
romantycznego neogotyku. Stał on pośród kilkunastohek- 
tarowego parku, na wzgórzu, frontem zwrócony w stronę 
dużego stawu, wykopanego - według miejscowych podań 
- jeszcze w czasach wojen szwedzkich.
Massalańska kaplica Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny założona jest na planie prostokąta, ma jednoprze- 
strzenne wnętrze i płaską, lekko zryzalitowaną fasadę. 
Otwór wejściowy znajduje się w niszy zamkniętej łukiem 
Tudora. Centralny ryzalit ujęty jest dwiema smukłymi, 
ośmiobocznymi wieżyczkami, których wysokie „pinakle” 
górują ponad uskokiem zwieńczenia fasady. W bezpodzia- 
łowe elewacje boczne wkomponowano po trzy otwory 
okienne zamknięte łukami Tudora i zwieńczone wąskimi 
pasami tynku o tym samym kształcie. Położenie kaplicy 
tuż przy brzegu stawu sprawia, że odbija się w wodzie, 1 
dzięki czemu jest bardziej smukła i bardziej „gotycka”. 
Losy kaplicy, jak i całego massalańskiego majątku związa
ne były ze wszystkimi historycznymi zawieruchami, 
w które wplątana była Rzeczpospolita. Po powstaniu 
styczniowym władze carskie przekazały kaplicę pod za
rząd cerkwi prawosławnej. Miejscowa legenda mówi, że 
pop, który chciał objąć świątynię i przeznaczone na nią 
przez fundatorkę pieniądze (10 000 rubli w zlocie), został 
nagle sparaliżowany. Kaplica stała więc pusta do 1920 r., 
kiedy odzyskała pierwotny status i mogli wejść do niej lu
dzie z księdzem. Niedługo cieszono się w Massalanach 
z takiego obrotu losu. Wybuchła bowiem wojna i po niej 
już niepolską kaplicę na niepolskiej ziemi zamieniono na 
skład zboża. Taki stan rzeczy trwał ponad pół wieku i do
piero kilka lat temu kościółek oddano ludziom.

Tak przedstawia historię kaplicy pan Józef Śliwko:

„Jest w Massalanach kaplica - stoi piękna jak dziewica przeszło tyle lat 
Przeszły wojny, zawieruchy, nie zniszczyły jej złe duchy, zniknął po nich 
ślad.
Choć za cara skasowana - stała pusta, zaniedbana siedemdziesiąt lat.
Lecz gdy Polska wolna stała i kapliczka ocalała wyświęcono ją... 
Misjonarze z Wilna byli, misje święte odprawili - byt 21 rok...

1.2. Kaplica nad stawem (1) i jej obecne wnętrze (2)

(zdjęcia: Piotr Jamski)

Ksiądz przyjeżdżał co niedziela, zbierało się ludzi wiele, był tu zawsze tłok. 
Lecz to wszystko krótko trwało. Na świecie wojna powstała i niszczyła świat. 
Najpierw Stalin, potem Niemcy, obaj przecież innowiercy robili swój ład. 
Duchowieństwo mordowano lub więzienia zapełniano - tam ich czeka! kat. 
Znów kaplica pusta stała i na swój triumf czekała przez 50 lat...
A gdy wojna się skończyła, u nas dużo się zmieniło, inny stał się świat. 
I długo jeszcze czekano, zanim wolność wreszcie dano religijną nam. 
A kościółek opuszczony na skład zboża zamieniony rujnował się sam. 
Wreszcie w Rosji zaszła zmiana, wolność religijną dano, Dom Boży oddano 
nam!
Wnet się wzięto do roboty, poszły w ruch łopaty, młoty, siekiery i piły,
Plac kościelny zachwaszczony migiem został oczyszczony, nie szczędzono 
siły...
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Dach dziurawy naprawiono, do okien szyby wstawiono, naprawiono tynk. 
Dół z posadzką połamaną, zapadniętą po kolana, piaskiem wyrównany jest. 
Potym cementem zalano, posadzkę nową usłano, wszystko zrobiono na fest. 
Ornamenty uszkodzone zostały wnet dolepione, jest ich wszystkich sześć. 
Ściany wapnem pobielono, ornamenty posrebrzono, już obrazy można 
wnieść.
śliwko malarz ich malował, trudu swego nie żałował, jest ich aż 46.
Kołątaj chór remontował, Karko wieżyczki montował, wszystko na Maryji 
cześć.
Wierobiej z Zukiewiczami pracowali wieczorami grodząc siatką plac... 
A przed drzwiami plac zrównano i asfaltem go zalano, no i koniec prac.
Wokół zrobiono rabaty, zasadzono piękne kwiaty - to pobożnych niewiast 
trud.
Wapnem kaplica bielona, wokół kwieciem otoczona, wygląda jak cud.

2

Ksiądz żyrandol podarował, który dość drogo kosztował, kazał do kaplicy 
wnieść.
By poświęcić Domek Boży ksiądz wszelkich starań dołożył, by urządzić tutaj 
fest.
Fest się odbył zbyt udany, sam ksiądz biskup święci! ściany, który z Grodna 
przybył k-nam.
Był wielce zadowolony, że odwiedził nasze strony osobiście sam. 
Spodobało się jezioro i łabędzie, których sporo pływa tu i tam. 
Za jeziorem park zielony i ten pałac pobielony piękny widok daje nam.
A kościółek odnowiony wieżyczkami przystrojony przegląda się w toni wód. 
A ludzie zadowoleni w kościółku swym rozmodleni - dziękują za cud. 
Jezus ze swego wygnania powrócił znów do mieszkania za 50 lat...
I dzisiaj nasza kaplica stoi piękna jak dziewica upiększając sobą świat. 
Krzyż żelazny-śmy zrobili ażeby szatańskie siły nie zniszczyły nam. 
Władze również pomagały i materiały dawały przy remoncie tym. 
Tutaj za nich się modlimy i Pana Boga prosimy o błogosławieństwo im. 
Ksiądz przyjeżdża co niedziela, ludzi zbiera się zbyt wiele aby modlić się”.

Jak pisze pan Józef, świat się rzeczywiście zmienił. Z in
formacji o Massalanach zawartych w krótkiej notce Słow
nika Geograficznego Ziem Polskich wydanego w 1902 r. 
dzisiaj pozostała aktualna tylko ta, która określa odległość 
wsi od Grodna. Pałac ordynata Aleksandra Bispinga został 
częściowo zburzony, oficyny służą jako budynki miejsco
wego urzędu. Jest jeszcze brama złożona z dwóch wyso
kich kolumn zwieńczonych wazonami i zaniedbana aleja 
wysadzona dębami i klonami. Przeglądająca się w wodzie 
neogotycka kapliczka, za którą rosną stare drzewa pamię
tające czasy ordynacji Bispingów, nie stanowi dla historii 
sztuki zabytku najwyższej klasy, lecz dla mieszkańców 
Massalan najważniejsze jest, że istnieje...

Dorota Kuty

Nad zabytkowym centrum Smoleńska 
dominuje katedralny sobór Swiato- 
-Uspienski z lat 1677-1772. Jego naj
większą świętością jest cudowna ikona 
Matki Bożej Smoleńskiej. Pierwotna 
cerkiew z XII w., wzniesiona przez Wło
dzimierza Monomacha, stata na tymże 
wzgórzu do 1611 r., gdy po dwudzie- 
stomiesięcznym oblężeniu miasto zdo
byty wojska polskie. 13 czerwca Bar
tłomiej Nowodworski zdolat wysadzić 
fragment potężnych murów, a w wyrwę 
wtargnęli Polacy z dowódcą Jakubem 
Potockim na czele. Część obrońców 
zamknęła się w soborze, by wraz z nim 
wysadzić się w powietrze. Trzysta lat 
później z prawej strony wejścia do ka
tedry wmurowano tablicę z brązu, 
z dwugłowym ortem i tekstem: „Na pa
miątkę 300-lecia obrony Smoleńska 
przed Polakami w latach 1609-1611. 
My wszyscy, sprawujący urzędy i pro
ści żołnierze, przysięgliśmy w świątyni 
Przeczystej Bogarodzicy, że umrzemy 
za prawdziwą wiarę prawosławną i za

Nasi 
w Smoleńsku

świętą Bożą cerkiew i za ciebie, mo
narchę, cara i wielkiego księcia i za 
twoje święte namaszczenie!" Dalej 
czytamy: „Z hołdu Smoleńszczan ca
rowi moskiewskiemu, 1609 r. Smoleń
skiemu arcybiskupowi Siergiejowi, wo
jewodom Michałowi Szeinowi i księciu 
Piotrowi Gorczakowowi, mężnym żoł
nierzom i poległym pod gruzami wysa
dzonego dawnego soboru Monoma
cha obywatelom-męczennikom wiecz
na pamięć. Zaciętym oporem 
Smoleńsk zatrzyma! Polaków, umożli
wi! zebranie się całej Rusi i w ten spo
sób ocalił Moskwę i całe państwo 
w smutny czas. 3-go czerwca 1911 r. 
Smoleńska Naukowa Komisja Archi
walna. ”
Jak wiadomo, Moskwę jednak zajęli
śmy... Zaś dzielny komendant Smo
leńska Michał Szein nie poległ w 1611 
r. i walczył z nami dalej, by w 1634 r. 
doczekać się wyroku śmierci od nieza
dowolonego z rezultatu wojny cara Mi
chała lll.(jk)
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Akcja dwory

Najstarszy dwór

Był początek XVI w., kie
dy dzierżawcą nie sko
lonizowanej jeszcze po
łudniowej części Puszczy Gro

dzieńskiej oraz Kryńskiej, 
Kuźnickiej, Molawickiej 
i Odelskiej został niejaki Hryń 
z litewskiego rodu Wołłowi- 
czów. Jego zadaniem było czu
wanie z ramienia króla nad 
eksploatacją puszczańskich za
sobów oraz kierowanie akcją 
osiedleńczą, aby więc jak naj
lepiej wywiązywać się ze swo
ich obowiązków, osiadł na sta
łe w Sidrze. Około 1524 r. trzej 
synowie Hrynia - Bogdan, 
Łukasz i Iwan podzielili mię
dzy siebie dobra sidrzańskie 
i w ten sposób powstały trzy 
odrębne majątki Wołłowi- 
czów: Andrzejewo, Pawłowi- 
cze i Sidra. Pawłowicze przy
padły Iwanowi ożenionemu 
z Filią Pawłowną, od której 
imienia wziął nazwę majątek, 
a później sąsiadująca z dwor
ską siedzibą wioska.
Wnukiem Iwana i Filii Paw- 
łowny był Paweł Woiiowicz, 
późniejszy podskarbi nadwor
ny Wielkiego Księstwa Litew
skiego, starosta grodzieński, 
uciański i plotelski. To on 
w 1610 r. zbudował istniejący 
do dziś dwór w Pawłowiczach. 
Wzniósł go jako budowlę mu
rowaną, dwukondygnacyjną, 
w renesansowym stylu, mimo 
że w owych czasach modny 
był już w Polsce barok. Dopie
ro później, żeby chociaż tro
chę pójść za modą, założono 
barokowy ogród. Wcześniej 
stał w tym miejscu dworek 
drewniany, parterowy, kryty 
gontem, zbudowany przez 
dziada Pawła, Iwana Wołłowi- 
cza, koniuszego trockiego.
Dwór w Pawłowiczach był 
w posiadaniu Wołłowiczów do 
początku XVIII w. Później 
przeszedł na krótko w ręce ro
dziny Łapów, następnie 
miecznika Wiłkomirskiego 
Komara, aby od 1784 r. stać się 
własnością chorążych rzeczyc-

kich - Downarowiczów. Ci 
ostatni rozbudowali dwór 
w stylu klasycystycznym. Do 
fasady dostawiono drewniany 
ganek, przed frontonem bu
dynku powstał obszerny dzie
dziniec ogrodzony kamien
nym murem, który przekro
czyć można było przez 
efektowną bramę. Od bramy 
do podjazdu wytyczono aleję 
i obsadzono ją lipami. Po obu 
stronach dworu wzniesiono 
oficyny i prawdopodobnie po
łączono je arkadami z głów
nym budynkiem. Po zachod

niej stronie dworu założono 
obszerny park z widokowymi 
tarasami i usypanym sztucznie 
pagórkiem, na którym posta
wiono altanę, z której rozcią
ga! się rozległy widok na leżą
ce niżej sady i dolinę rzeki Si
dry. W różnych miejscach 
parku rozmieszczono wazony, 
rzeźby i kwietniki pokryte or
namentami z darniny, ozdob
nych roślin i kwiatów. Kiedy 
ukończono wszystkie prace, 
skromny dwór zamienił się 
w okazały pałac - prawdziwą 
rezydencję magnacką. Downa- 

rowicze rozbudowali siedzibę 
dworską w Pawłowiczach, ale 
przyczynili się też do jej upad
ku. Próbował ratować ją nowy 
nabywca, Olendzki, ale nim 
wdrożył na dobre prace bu
dowlane, został zabity przez 
świeżo uwłaszczonych ukazem 
carskim chłopów.
Kolejni posesorzy Pawłowicz 
w ostatnich latach XIX w. - to 
Aleksander Wasilkowski, Ju
lian hr. Opperman, Otton Ba
ehr, Paweł Boboszyn i Elżbie
ta Kułakowska. Ta ostatnia 
wykorzystała trzechsetną

20



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

rocznicę wzniesienia dworu 
przypadającą w 1910 r. do 
przeprowadzenia jego remon
tu i odnowienia parku. Jej mę
żem był podpułkownik wojsk 
rosyjskich, dowódca pułku 
mającego chronić okoliczne 
siedziby ziemiańskie, który

nych wiosek, którzy nie zwa
żając na odległość, szukali 
u niego pomocy. Druga wojna 
światowa, a zwłaszcza lata 
1944—1958 przyniosły zagładę 
całemu założeniu pałacowo- 
-ogrodowemu. Na skutek re
formy rolnej i parcelacji ma-

1.2. Fasada (1)
i elewacja ogrodowa (2) 
dworu

3. Oficyna południowa 
(obecnie dom mieszkalny)

4. Lipy alei dojazdowej 
liczą już ponad 200 lat

(zdjęcia:
Katarzyna i Jerzy
Samusikowie)

stacjonował w budynku ko
szarowym wzniesionym wraz 
ze stajniami w sąsiedztwie po
łudniowej oficyny. Zginął 
w czasie wojny polsko-bolsze
wickiej na Wołyniu.
W 1920 r. właścicielem pałacu 
został doktor Bolchowitynow 
ożeniony z córką Elżbiety Ku
łakowskiej. Zajmował się 
praktyką lekarską i zawiady
wał majątkiem do września 
1939 r. Potem przeniósł się do 
Krotoszyna, a że był świetnym 
lekarzem, nadal leczył miesz
kańców Pawłowicz i okolicz

jątku dawne sady zamieniono 
w pastwiska, w parku wycięto 
prawie wszystkie drzewa, roze
brano dworskie zabudowania 
i porosyjskie koszary, z pałacu 
pozostały tylko ściany. Ściany 
te kupił za 19 500 zł od Gro
madzkiej Rady Narodowej 
mieszkaniec wsi Mieleszkow- 
ce Pawiowickie, Józef Spiżew- 
ski i w 1957 r. zaczął je rozbie
rać. Na szczęście o rozbiórce 
dowiedział się profesor Poli
techniki Gdańskiej i Warszaw
skiej, Paweł Kułakowski, syn 
Elżbiety Kułakowskiej, inter

weniował w Ministerstwie 
Kultury i zapobiegł całkowite
mu zniszczeniu rodowej sie
dziby Wołłowiczów, Downa- 
rowiczów i Kułakowskich.
W latach 1959-1966 woje
wódzki konserwator zabytków 
w Białymstoku, Władysław 
Paszkowski, prowadził gene
ralny remont dworu i oficyny 
południowej. Po jego zakoń
czeniu powstał obiekt, będący 
czymś pośrednim między re
nesansowym dworem Wołło
wiczów i klasycystycznym pa
łacem Downarowiczów. Za
sadnicza bryła głównego 
budynku nie uległa istotnym 
zmianom, nie odbudowano je
dynie drewnianego ganku 
w elewacji frontowej, ale pozo
stała ona symetryczna z nie
wielkim tympanonem kompo
nującym się z balkonem w od
rębną całość. Odtworzono 
boniowanie ścian w części par
terowej, którą oddziela od 
kondygnacji wyższej szeroki 
gzyms kordonowy o niewiel
kim uskoku. Główny gzyms 
biegnący pod samym okapem 
składa się z tryglifów i rozet, 
ponad którymi widnieją 
wsporniki ozdobione stylizo
wanymi liśćmi akantu. Cztero
spadowy dach pokryto cera
micznymi dachówkami. 
Układ wnętrz został w zasa
dzie zachowany, z pewnym do
stosowaniem dla potrzeb szko
ły. Nie odnaleziono i nie 
próbowano odtworzyć orygi
nalnych pieców, sztukaterii, 
architektonicznych detali, sto
larki, wyposażenia pomiesz
czeń i ściennych ozdób.
Po zakończeniu remontu do 
dworu wprowadziła się ośmio
klasowa szkoła podstawowa, 
a do oficyny - personel na
uczycielski. Oficyny północ
nej nie zrekonstruowano i po
zostały po niej resztki osypują
cych się ścian. Kierownikiem, 
a później dyrektorem szkoły, 
a więc osobą odpowiedzialną 
również za stan zabytkowej 
budowli był w latach 
1966-1994 Aleksander Maksy
miuk. To za jego sprawą 
w 1980 r. wmurowana została 
w elewację frontową przecho
wywana w kościele w Zalesiu 
tablica fundacyjna dworu. 
Obok Bogorii, rodowego her
bu Wołłowiczów, znajduje się 
na niej łacińska inskrypcja 

o następującej treści: „Paweł 
Wołłowicz sobie i swoim ja
kimkolwiek również wdzięcz
nym spadkobiercom zbudo
wał w roku pańskim 1610. 
Czego pragniesz dla siebie, 
czyń drugiemu”.
Kiedy w 1994 r. Aleksander 
Maksymiuk przeszedł na eme
ryturę, obowiązki dyrektora 
szkoły przejęła jego córka - 
Dorota Czaplejewicz. Właśnie 
od niej dowiedzieliśmy się, że 
najstarszy dwór Białostocczy
zny, jak każda szanująca się re
zydencja magnacka, ma swoją 
legendę. W pawłowickim pa
łacu mieszkał srogi dziedzic, 
który miał śliczną córkę na 
wydaniu. Zabiegało o jej rękę 
wielu przystojnych i majęt
nych młodzieńców z okolicy 
i odległych stron, ale piękna 
panna wszystkich zalotników 
odprawiała z kwitkiem, bo
wiem zakochała się ze wzajem
nością w młodym koniuszym 
najętym przez ojca do dwor
skich stajni. Kiedy przyszła 
wiosna, wymykała się wieczo
rami z dworu, aby po kryjomu 
spotykać się z ukochanym. Ta
jemne schadzki nie uszły 
oczom dworzan i któryś z nich 
doniósł o tym dziedzicowi. 
Ten zabronił oczywiście córce 
widywać się ze sługą i zagroził 
jej straszliwą karą. Przez pe
wien czas młodzi nie spotyka
li się, ale pewnego wieczoru 
zakochana dziewczyna nie 
mogła znieść dłużej rozstania 
i wymknęła się do stajni. Oj
ciec natychmiast dostrzegł jej 
zniknięcie z domu i wiedział, 
gdzie ma jej szukać. A gdy zo
baczył swoją córkę w obję
ciach koniuszego, rozkazał za
murować ją w piwnicy, ale tyl
ko do pasa, aby dłużej 
i bardziej cierpiała. Kiedy 
zmarła z głodu i pragnienia, 
zamurowano ją całą i to samo 
zrobiono z jej kochankiem. 
Kiedy ktoś z Czytelników 
znajdzie się w pawłowickim 
dworze, niech odnajdzie scho
dy prowadzące do piwnicy. 
Zobaczy tam dwa wgłębienia 
w ścianie - miejsce, gdzie za
murowana została para nie
szczęśliwych kochanków.

Katarzyna i Jerzy 
Samusikowie
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Kaplica Opalińskich 1. Kopuła kaplicy

O
dzwierciedla cechy psy
chofizyczne znanej 
z imienia i nazwiska oso
by, eksponuje jej pochodzenie, po

zycję społeczną, ubiór. Pozwala 
określić wiek, wzrost, nawet scho
rzenia. Potwierdza lub podważa 
naszą wiedzę o postaci historycz
nej, której biografię znamy z prze
kazów pisanych, ale nie zawsze je
steśmy pewni ich wiarygodności. 
Ma także specyficzne walory kra
joznawcze.
Wymienione funkcje pomnika na
grobnego są szczególnie istotne 
dla zabytków z XVI-XVII w. Póź
niej, w dobie baroku przy upo
wszechnieniu malarstwa portreto
wego, wizerunek nagrobny będzie 
mieć dla badacza mniejsze znacze
nie. Pomniki nagrobne wychodzi
ły spod dłuta działających w Pol
sce wielkich rzeźbiarzy włoskich, 
jak Hieronim Canavesi, Jan Flo
ren tczyk, Santi Gucci, Jan Maria 
Padovano, polskich, jak Jan Mi
chałowicz z Urzędowa, czy lwow
skich, jak Herman van Hutte. Po
wstawały także w warsztatach, 
gdzie pod okiem mistrzów wyko
nywane były przez uczniów.
Na przełomie XVI i XVII w. 
w Wielkopolsce powstała grupa 
kaplic na planie ośmioboku. Przy
puszcza się, że brano pod uwagę 
m.in. symboliczne znaczenie licz
by osiem jako jednej z doskona
łych, wyrażających zmartwych
wstanie i nieśmiertelność. Naj
większa i najokazalsza kaplica 
tego rodzaju znajduje się w Radli
nie koło Jarocina z końca XVI w. 
(ukończona w 1614 r.). Dobudo
wana ona została do kościoła Św. 
Walentego, początkowo drewnia
nego, w latach 1686-1688 muro
wanego. Kaplica ma plan central
ny, kryta jest kopułą, a jedynym 
elementem zdobniczym są lizeny 
spinające naroża ośmioboku 
i wspierające konsolowy gzyms. 
Fundatorami kościoła drewniane
go i murowanego oraz kaplicy by
li Opalińscy, których radlińska 
siedziba - pałac to obecnie ruina. 
Wskazuje się na Andrzeja Opaliń
skiego (1540-1593), marszałka 
wielkiego koronnego, i jego żonę 
Katarzynę z Kościeleckich.
W odróżnieniu od wystroju ze
wnętrznego wnętrze kaplicy za
dziwia bogactwem dekoracji, 
a podporządkowane jest dwom ak

2.3.4. Piętrowy nagrobek 
Andrzeja i Katarzyny 

Opalińskich (2) 
oraz postacie: 

Andrzeja (3) i Katarzyny (4)

centom: kopule i nagrobnemu po
mnikowi. Narożniki ośmioboku 
zaakcentowane są pilastrami, 
wspierającymi optycznie bogato 
rozczłonkowane belkowanie dźwi
gające kopułę. Pilastrom ścian od
powiadają na czaszy kopuły pio
nowe pasy zbiegające się ku latar
ni. Przecina je pięć rzędów 
zmniejszających się ku górze kase
tonów utworzonych z koncen
trycznych kół i spiętych między 
sobą stiukowymi pasami, które 
tworzą kratownicę. Kasetony wy
pełnia dekoracja rzeźbiarska: pa
trząc od dołu są to półpostacie 
świętych i herby: Łodzią (Opaliń
skich), Godziemba (macierzysty 
Andrzeja), Ogończyk (Kościelec
kich), Topór (matki Katarzyny) 
i Leszczyc (Radolińskich - założy
cieli Radlina). W wyższych pasach 
znajdują się rozety i główki put- 
tów. U szczytu kopuły widać 
ośmioboczny otwór latarni, na jej 
podniebieniu odkryto relikt fre
sku, zapewne z 1600 r., przedsta
wiający Oko Opatrzności. Kaplicę 
oświetla obecnie jedno okno 
w ścianie zachodniej, naprzeciw 
ołtarza.
Pomnik nagrobny Andrzeja i Ka
tarzyny Opalińskich stoi naprze
ciw wejściowej arkady z kościoła 
do kaplicy. Zapewne pierwotne 
wejście do kaplicy znajdowało się 
w ścianie przeciwległej czyniąc 
z tego główny akcent kompozycyj
ny i treściowy wnętrza. Monu
mentalny, trójosiowy, architekto
nicznie zorganizowany pomnik 
jest bardzo umiejętnie wpisany 
w trzy boki ośmiokąta kaplicy. Je
go belkowanie odpowiada belko
waniu kaplicy i wszystko to wska

zuje na całościowe opracowanie 
projektu mauzoleum, uwzględnia
jące architekturę pomnika i deko
rację rzeźbiarską. Pomnik wyko
nany został w warsztatach kra
kowskich. Reprezentuje on 
specyficznie polską w koncepcji, 
a bardzo krakowską w tej arty
stycznej redakcji konstrukcję po
mnika podwójnego, zwanego „na
grobkiem piętrowym”. Pomniki 
zmarłych umieszczone są jeden 

nad drugim, w dwóch spiętrzo
nych niszach ujętych wspólnym 
obramieniem architektonicznym. 
Najznakomitszym przykładem 
jest nagrobek Zygmunta Starego 
i Zygmunta Augusta w Kaplicy 
Zygmuntowskiej na Wawelu.
Pomnik Opalińskich jest bardziej 
architektoniczny niż rzeźbiarski. 
Czytelna i logiczna konstrukcja 
architektoniczna przy wielkich 
rozmiarach czyni zeń dzieło
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5. Nagrobek 
biskupa 
Andrzeja 
Opalińskiego

(zdjęcia: Jowita Bera)

w pełni monumentalne. U źródeł 
formy tego pomnika leży schemat 
antycznego łuku triumfalnego. Na 
wysokim cokole, złożonym 
z dwóch horyzontalnych pasów, 
wznosi się architektoniczna kon
strukcja o wyraźnych podziałach 
pionowych i horyzontalnych, 
z silną dominantą środkowej, ar
kadowej wnęki ujętej po bokach 
pełnoplastycznymi kolumnami. 
Piaskowiec pomnika tworzy dobre 
tło dla czerwonego marmuru ta
blic inskrypcyjnych i posągów 
obojga zmarłych. Skrajne arkady 

łuku zostały przekształcone w pół
koliste wnęki, a nad wieńczącym 
pomnik belkowaniem znajduje się 
ozdobna tarcza z herbami Opaliń
skich. Środkowa arkada mieści 
posągi zmarłych. U góry w tzw. 
pozie sansovinowskiej - pogrążo
na we śnie postać marszałka wiel
kiego koronnego Andrzeja Opa
lińskiego w rycerskiej zbroi, w po
zycji półleżącej. Górna część 
tułowia wraz z głową uniesiona 
jest lekko ku górze. Cała postać 
spoczywa na boku i jest równocze
śnie nieco zwrócona w stronę wi
dza. Głowę wspiera na ręce, a cały 
układ postaci jest swobodny. Ka
tarzyna Opalińska została ukazana 
w szatach zakonnych, jako postać 
leżąca z zamkniętymi oczyma. Na 
cokole pod jej postacią mieści się 
tablica inskrypcyjna. W ścianie 
tarczowej arkady umieszczono 
tondo z wyobrażeniem Madonny 
z Dzieciątkiem, zaś w bocznych 
wnękach i zwieńczeniu pomnika 
stoją postacie świętych (Hugon 
i Kazimierz, Łucja i Jadwiga oraz 
Jerzy i Stanisław). Umieszczone 
one zostały w dobie kontrreforma
cji, gdy pojawi! się fanatyzm reli
gijny. Uprzednio miejsca te zaj
mowały alegorie cnót jako nie
odłączne elementy programu 
treściowego ówczesnych pomni
ków nagrobnych. Na pomniku 
Opalińskich znajdują się również 
symbole Vanitas (trupie czaszki 
i piszczele), które w jego rodowe 
treści wprowadzają nurt typowo 
kontrreformacyjnej pobożności, 

znamiennej dla schyłku XVI w. 
W pomniku radlińskim można 
znaleźć elementy znane z Kaplicy 
Zygmuntowskiej, z twórczości Ja
na Michałowicza z Urzędowa. 
Przede wszystkim jednak dzieło to 
łączy się z dziełami kręgu Santi 
Gucciego. To on opracował typ ar
chitektonicznego, trójskrzydłowe- 
go nagrobka w schemacie łuku 
triumfalnego. Nieznany twórca 
kaplicy i nagrobka Opalińskich 
w Radlinie związany był z Krako
wem, dobrze znał tamtejsze środo
wisko rzeźbiarskie i stworzył do
bre, monumentalne dzieło późno- 
renesansowej rzeźby nagrobnej.
Przed 1630 r. stanął w kaplicy 
pomnik jednego z synów Andrze
ja i Katarzyny Opalińskich - bis
kupa Andrzeja Opalińskiego 
(1575-1623). Pomnik wystawił 
mu brat Łukasz, starosta leżajski 
i marszałek nadworny króla Jana 
II Kazimierza wraz z bratankami, 
synami Piotra, krajczego koronne
go, co upamiętnia tablica funda
cyjna. Ona też pomogła uściślić 
datowanie: mianowicie w 1630 r. 
Łukasz został marszałkiem wiel
kim koronnym Zygmunta III, po
mnik ufundował więc wcześniej. 
Z tej samej tablicy dowiadujemy 
się o jego zniszczeniu w czasie po
żaru kościoła i odnowieniu w 1686 
r. przez Piotra Opalińskiego, 
fundatora murowanego kościoła 
w Radlinie. Nagrobek biskupa jest 
dobrym dziełem rzeźbiarskim 
swego czasu. Zespolenie cech sty
lu Wazów z programową, jak moż

na sądzić, archaizacją czyni z nie
go obiekt interesujący. Czarny 
marmur użyty dla elementów ar
chitektonicznych kontrastuje 
z czerwonym marmurem posągów. 
Niszę z sarkofagiem ujmują po bo
kach pary perspektywicznie usta
wionych kolumn, dźwigających 
załamujące się belkowanie, na nim 
spoczywa naczółek z odcinków lu
ku zwieńczony postacią Chrystu
sa. Po zewnętrznej stronie kolumn 
stoją posągi świętych Piotra i Paw
ła. Z tą aktualną dla około 1630 r. 
architekturą pozostaje w sprzecz
ności leżąca postać biskupa w tra
dycyjnej pozie. I tu nader ciekawy 
szczegół: otóż poduszka, na której 
spoczywa głowa, leży na trzech 
pionowo ustawionych księgach. 
Jest to jedyny w Polsce przykład 
posłużenia się w rzeźbie nagrob
nej książką jako symbolem treści 
intelektualnych. Interpretacja ta
ka jest w pełni uzasadniona, jeżeli 
weźmie się pod uwagę osobowość 
biskupa Opalińskiego, jego wy
kształcenie i intelektualne zainte
resowania, a nade wszystko - re
stytucję przezeń Akademii Lu- 
brańskiego w Poznaniu i starania 
o uczynienie z niej uniwersytetu. 
Architektura tego pomnika, uży
cie czarnego marmuru i forma na
czółka wskazują na bliskie analo
gie z dziełami Sebastiana Sali, 
włoskiego kamieniarza pracujące
go w Krakowie m.in. dla Opaliń
skich.

Jowita Bera

Na cmentarzu wojennym z pierwszej 
wojny światowej w Kotowicach koto 
Żarek znajdują się mogity żołnierzy 
kilku narodów. Wartość zabytkową 
cmentarza stanowią oryginalne pomni
ki z piaskowca i żeliwne krzyże. 
Niestety, skradzione zostały tablice 
żeliwne, wsparte niegdyś na 
betonowych słupkach, pozostała tylko 
jedna, mocno skorodowana z napisem 
„Grenadiere”.
Budowniczowie cmentarza nie 
przewidywali, w jak okrutny sposób 
będzie niszczony przez ludzi żyjących, 
nie szanujących tych, którzy spoczy
wają w grobach. Kilka lat temu wyko
nano nieudolną renowację krzyży z 
tabliczkami zawierającymi dane 
poległych żołnierzy. Zabieg ten 
pogorszył czytelność napisów, farba 
zalała kształt liter. Zwiedziłem dużo 
cmentarzy wojskowych z pierwszej 
wojny światowej w Polsce potud-

Akcja cmentarze

Jest nadzieja
niowej, lecz tak zamazanych tablic nie 
widziałem na żadnym z nich. Dobrym 
przykładem opieki nad grobami 
żołnierskimi jest zbieranie gałęzi i liści 
przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Górze Wtodowskiej. Jednak utrzy
manie cmentarzy wojennych należy do 
obowiązków państwa, zadania te 
powinny wykonywać urzędy miejskie i 
gminne. Ratujmy cmentarz w 
Kotowicach, bowiem to, jak długo 
jeszcze przetrwa, zależy od nas. Jest 
pewna nadzieja - Urząd Miejski i 
Gminny w Żarkach planuje ustawienie 
osiemdziesięciu nowych krzyży w 
miejsce zniszczonych.

Maciej Świderski

Nagrobek majora
G. Bassewitza

(fot. Maciej Świderski)
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Akcja cmentarze

Kirkut w Kazimierzu

Pierwszy żydowski 
cmentarz w Kazimierzu 
Dolnym znajdował się 
przy ul. Lubelskiej, u podnóża 

góry zwanej Sitarzem, na tere
nie obecnego boiska szkolne
go. Powstał on zapewne po 
zorganizowaniu kazimierskiej 
gminy żydowskiej w XV-XVI 
w. W 1792 r. kirkut ten został 
zamknięty ze względu na zbli
żającą się do jego granic zabu
dowę miejską. W 1940 r. zli
kwidowali go hitlerowscy oku
panci, macew zaś użyto do 
brukowania chodników.

W połowie XIX w. utworzono 
nowy cmentarz poza miejską 
zabudową, na Czerniawach, 
przy szosie do Opola Lubel
skiego. I ten kirkut uległ za
gładzie w latach okupacji, 
część macew została zniszczo
na. Dopiero na początku lat 
osiemdziesiątych kazimierski 
oddział Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami zainicjował 
ponowne urządzenie cmenta
rza. Zwieziono tu odnalezione 
macewy i w 1984 r. postawiono 
pomnik zaprojektowany przez 
inż. Tadeusza Augustynka, 
prezesa oddziału TOnZ. Po
mnik ma formę zbliżoną do je
rozolimskiej Ściany Płaczu, 
jakby rażonej błyskawicą hi
tlerowskiej nienawiści, co 
symbolizuje zygzakowate pęk
nięcie pionowe dzielące ścianę 
na dwie nierówne części. Zo
stała ona obustronnie wyłożo
na fragmentami macew. Mace
wy po lewej stronie pęknięcia 
należą w większości do kobiet, 
z prawej zaś do mężczyzn.
Tłem dla pomnika jest las bu
kowy porastający zbocze, na 
którego przedpolu zostały luź
no postawione najpiękniejsze 
z zachowanych macew, o wy
bitnych walorach artystycz
nych, dobrym stopniu zacho
wania, bardzo bogatej orna
mentacji i symbolice. Płyty 
nagrobne pochodzą częściowo 
ze starego kirkutu przy ul. Lu
belskiej.

1. Fragment pomnika i macewy, które przez pót wieku przeleżały 
w ziemi 

2. Macewy wmontowane w pomnik 
3. 4. Macewy na stoku wzgórza: potomka rodu Lewitów z płaskorzeźbą 

przedstawiającą obmywanie rąk (3) i mężów biegłych w Talmudzie 
z płaskorzeźbami szafy z książkami (4) 

(zdjęcia: Andrzej Sas-Jaworski)
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Macewy są zróżnicowane za
równo pod względem formy 
architektonicznej, ikonogra
ficznej, jak i epitafijnej. Mają 
najczęściej zaokrąglone części 
górne, sporadycznie występują 
niewielkie boczne wcięcia, 
gzymsiki. Po bokach macew 

często pojawiają się kolumny 
podobne do korynckich, rza
dziej spotyka się płyty prosto
kątne. Większość ma orna
mentację wypukłą, a najczęst
szym motywem rzeźbionym 
na grobach kobiet jest menora 
ze złamanymi lub dopalający

mi się świecami (kobieta za
wsze zapalała szabasowe świe
ce). Świeczniki są wielora- 
mienne i niekiedy mają skom
plikowaną ornamentację 
ramion i podstaw. Chrześci
jańskim elementem na mace
wach jest motyw rozsuniętej 

zasłony, w niektórych nagrob
kach zaledwie naszkicowany 
rylcem w postaci falistej linii. 
Często spotykane są motywy 
winnej latorośli i inne elemen
ty florystyczne. Unikatowa 
jest macewa wmontowana 
w prawe, górne naroże pomni
ka. Półkolista górna rama pły
ty z falistą linią oznaczającą 
zasłonę i z datą „1896”, obej
muje schematycznie przedsta
wione przedmioty, trudne do 
zidentyfikowania. Wątpliwo
ści nie budzi umieszczona 
centralnie szafa z książkami 
jako symbol uczonego w Pi
śmie. Obiekt z lewej strony 
przedstawia zapewne obrzędo
wy bukiet roślin związany ze 
świętem Sukkot, z prawej 
znajduje się szkatułka, którą 
można uznać za naczynie 
z etrogiem (rajskim jabłusz
kiem). Motyw ten należy do 
najstarszych żydowskich sym
boli nagrobnych z okresu dia
spory i na zachowanych na
grobkach spotykany jest nie
zmiernie rzadko. Kirkut 
w Kazimierzu Dolnym był 
niegdyś obok hrubieszowskie
go niezwykle barwny. Nieste
ty, dziś oglądać możemy jedy
nie nieliczne ślady polichro
mii na kilkunastu zaledwie 
płytach lub ich fragmentach.

Andrzej Sas-Jaworski

W Biłgoraju, na skwerze przy 
ul. Kościuszki, naprzeciw
ko kościoła Św. Jerzego stoi 

pomnik Ignacego Krasickiego 
z 1820 r. Przeniesiony tu został 
po 1920 r. z parku w Rożnówce 
nad Ładą, gdzie w XIX w. znaj
dował się należący do Stanisła
wa Nowakowskiego ogród ro
mantyczny, ozdobiony m.in. 
płytami i pomnikami upamięt
niającymi bohaterów narodo
wych.
Pomnik wykonany jest z pia
skowca. Jego cokół wieńczy 
trójczęściowa nadstawa, zesta
wiona z prostopadłościennych 
bryt piaskowca z umieszczony
mi na licu inskrypcjami: „Xięciu 
Poetów/ Krasickiemu" a poni
żej: „Temu co Biłgoraj pismy 
wstawił/ Dziedzic tey Ziemi po
mnik postawił/ R. 1820". Przy 
pomniku ustawione zostały pa
ry odcinków kolumn, baz i kapi
teli, wykonane z piaskowca, po
chodzące zapewne z parku 
w Rożnówce.

Pomnik „Xięcia poetów”
Powstanie tego pomnika wiąże 
się z pobytem w Biłgoraju Igna
cego Krasickiego w 1782 r. Po
eta odbył w lipcu tego roku po
dróż z Warszawy do Sieniawy 
i z powrotem, opisaną w liście 
poetyckim pt. Opisanie podróży 
z Warszawy do Biłgoraja w li
ście do J. O. Księcia J-mci Sta
nisława Poniatowskiego. List 
jest interesującym dokumen
tem epoki, ukazującym warunki 
podróżowania w tamtych cza
sach, stan ówczesnych miast, 
miasteczek i wsi oraz stosunki 
społeczno-gospodarcze upa
dającej Rzeczypospolitej. Z Bił
goraja poeta podkpiwa: „Za
szczyt jego wieloraki,/ Sławne 
w sita i przetaki", dodając dalej, 
że bogate też jest „i w Jubilery 
nie poślednie”. Nie przeszko
dziło to Stanisławowi Nowa
kowskiemu w docenieniu war
tości poezji „Xięcia Poetów" 
i wzniesieniu pomnika w Roż
nówce i Biłgoraju.

Wiesław Wiącek
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Przy sopockiej promenadzie

Przebywanie w Sopocie - 
to ciągłe odkrywanie ar
chitektury eklektycznej 
i secesyjnej. Większość sopoc

kich pałaców, dworów, karczem, 
młynów została już dawno opi
sana. Jak się jednak okazuje, 
w górzystym terenie lasów so- 
pocko-oliwskich, a także 
w bocznych uliczkach i zauł
kach miasta kryją się jeszcze 
prawdziwe perły „kurortowej” 
architektury.
W południowo-wschodniej czę
ści Sopotu, przy promenadzie 
nadmorskiej przyciąga wzrok 
okazała willa „Rusałka”, należą
ca do Wojskowego Domu Wypo
czynkowego Marynarki Wojen
nej. Obiekt jest ogrodzony siat
ką, otacza go doskonale 
utrzymany park, a dotrzeć do 
niego można przez portiernię 
ośrodka znajdującą się od strony 
ul. Kilińskiego. Po wojnie, za
nim zaczął tu gospodarzyć Za
rząd Kwaterunkowo-Budowla- 
ny Marynarki Wojennej, willa 
była własnością miasta. Ponoć 
przed wojną była rezydencją bi
skupa ewangelickiego, niestety 
na miejscu niewiele mi się udało 
zebrać informacji o jej właścicie
lach. Z danych Ośrodka Doku
mentacji Zabytków w Warsza
wie wynika, że budynek powstał 
prawdopodobnie w 1906 r. i na
leżał do niejakiego Biastota, 
tymczasem inne dane mówią, że 
willę zbudował - w 1905 r. - Eu
gen Bauman, fabrykant pieców 
w Gdańsku. Następnymi właści
cielami byli: Gustaw Bromke 
w latach 1909-1919, następnie 
Liza Thiele.
Budynek jest dwukondygnacyj
ny z kamiennym cokołem 
i mieszkalnym poddaszem, 
wzniesiony na planie dwóch 
prostokątów z aneksami. Jego 
ściany zewnętrzne i wewnętrzne 
wykonane są z cegły i uzupeł
nione kamieniami, zaś górne 
podziały ścian zaznaczone ry- 
glówką. Przy prawym boku 
znajduje się dwukondygnacyjna 
weranda oraz ryzalit na planie 
wieloboku. Przy lewym zaś, 
w przyziemiu taras z dachem na 
kolumnach ozdobionych kapi
telami o formach roślinno-zwie- 
rzęcych. W elewacji frontowej 
nad wejściem głównym z tarczą 
herbową Sopotu, na wysokości 
piętra umieszczono częściowo 
zadaszony taras, a od tyłu, od 
strony morza drewniany balkon 
zadaszony i wsparty na kro- 
ksztynach. W szczycie wschod-

cami, lwami, kwiatami i wolimi 
oczkami. Górna kondygnacja 
zawiera pośrodku scenę figural
ną przedstawiającą ucztę chłop
ską, natomiast w zwieńczeniu 
dostrzec można postać św. Jerze
go i smoka. W sali jadalnej za
chowały się elementy wystroju 
w stylu gdańskim (drewniane 
płaskorzeźby, lwy trzymające 
herb Gdańska). W niedalekim 
sąsiedztwie willi znajdują się 
zinwentaryzowane zabytkowe 

1. Willa „Rusatka” 
2.3.Kominek w holu (2)
i wspaniały piec w salonie (3) 
(zdjęcia: Piotr Zaięski)

nim i zachodnim wystają nie
wielkie wykusze oblicowane da
chówką.
Urodę budynku i talent jego ar
chitekta podkreślają wewnętrz
ne pomieszczenia wyposażone 
w schody z ozdobną balustradą, 
drewniane stropy, a także stolar
kę okienną i drzwiową z bogatą 
secesyjną ornamentyką. Kiedy 
wejdziemy do środka, zobaczy
my oryginalne dzieła kaflarstwa 
gdańskiego. W holu na wprost 
wita nas ceramiczne lavabo 
(umywalka, a może naczynie 

służące praktykom religijnym) 
dekorowane ornamentem ro
ślinnym, maskami i owocami. 
Jest tu również kominek z zielo
nych kafli, z nastawą zwężającą 
się ku górze wspartą na kręco
nych kolumnach. Najokazal
szym wytworem sztuki cera
micznej jest piec ogrzewający sa
lon, zbudowany z zielonych 
kafli, z nastawą i ławkami przy 
bokach, o bardzo urozmaiconej 
dekoracji składającej się z orna
mentów roślinno-geometrycz- 
nych z orłami, palmetami, owo

budynki: dawnej pralni, kostni
cy oraz domek ogrodnika (obec
nie ambulatorium).

W 1984 r., zachowując detale ar
chitektoniczne i wyposażenie 
wnętrz, przeprowadzono kapi
talny remont „Rusałki”. Obec
nie mogą w niej wypoczywać też 
osoby spoza resortu, w jej po
mieszczeniach organizowane są 
również sympozja i konferencje 
naukowe.

Piotr Załęski
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Telegramy

Koniec XIX w., Poznań, 
zabór pruski. Niszcze
nie przez zaborcę 
wszystkich przejawów polsko

ści. Formy oporu przed germa
nizacją były różnorodne i obej
mowały wszystkie dziedziny ży
cia. O niektórych z nich 
uczyliśmy się na lekcjach histo
rii, o innych nie pamiętamy lub 
nawet nie wiemy. To właśnie 
w Poznaniu narodził się pomysł 
masowego wydawania i propa
gowania kolorowych, ozdob
nych blankietów do wysyłania 
życzeń z okazji świąt narodo
wych, kościelnych i rodzinnych. 
Nazwano je „Telegramami Ko
ściuszkowskimi”, gdyż począt
kowo głównym motywem deko
racyjnym były podobizny posta
ci historycznych, twórców 
kultury polskiej, godła i symbo
le narodowe. Celem wydawania 
tych blankietów było podtrzy
mywanie świadomości narodo
wej i umacnianie patriotyzmu. 
Telegramy takie wydawano 
i kolportowano od 1895 do 
1939 r.
W 1895 r. wydawanie telegra
mów zainicjowały panie należą
ce do tzw. Komitetu Pań, żony 
znanych wielkopolskich działa
czy społecznych i gospodar
czych: Maria Łebińska i Teodo
ra Kusztelanowa. Blankiety 
przygotował zakład litograficz
ny znanej drukarni polskiej An
toniego Rose w Poznaniu. Pro
jekty graficzne telegramów były 
autorstwa znanych i mniej zna
nych artystów, na ogół nie pod
pisujących tych prac. Wszystkie 
telegramy opatrzono hasłem: 
„Cel narodowy i dobroczynny”. 
Dochód przeznaczono na utwo
rzenie Instytutu Ochrony Pracy 
Kobiet, na wspieranie akcji cha
rytatywnych i społecznych na 
terenie całego zaboru pruskiego. 
Na początku XX w. telegramy 
zaczęli wydawać inni wydawcy. 
W Poznaniu drukowano je też 
w zakładzie litograficznym F. 
Pilczka. W obiegu było już wie
le wzorów i stały się one bardzo 
popularne wśród ludności pol
skiej. Jednak z obawy przed pro
wokacjami zaborcy i konfiskatą 
dostarczane były przez posłań
ców, często dzieci. Na przełomie 
1909 i 1910 r. wydano telegram 
z okazji 500-lecia bitwy pod 
Grunwaldem, co wzmogło re
presje. Telegramy trafiały do 

swoistego indeksu wydawnictw 
polskich zabronionych wyroka
mi sądu, gdyż w latach 
1910-1914 w sądach Poznania 
i Ostrowa Wielkopolskiego za
padały precedensowe wyroki 
w ich sprawach.
W 1912 r. wydawanie telegra
mów rozpoczęły Towarzystwa: 
Czytelni Ludowych, „Sokół” 
i Młodzieży Kupieckiej. Spotka
ło się to z dużym poparciem opi
nii społecznej, szczególnie dzia
łalność Towarzystwa Czytelni 
Ludowych, które cały dochód ze 
sprzedaży telegramów przezna
czało na cele społeczne, ze szcze
gólnym uwzględnieniem oświa
ty i nauki. Mimo odzyskania 
niepodległości w 1918 r. telegra

my ukazywały się nadal. Mniej
sza była już ich wartość arty
styczna i estetyczna, stale jed
nak miały dużą wartość 
patriotyczną, choć inne były wa
runki polityczne.
Pierwszy raz zetknęłam się 
z „Telegramami Kościuszkow
skimi” w latach siedemdziesią
tych jako kilkunastoletnia 
dziewczynka. Razem z kuzynką 
przeszukiwałyśmy rodzinne sza

fy i strychy, szukając różnych 
staroci, których oglądanie 
i zbieranie sprawiało nam dużą 
przyjemność. Szczególnie lubi
łyśmy stare książki i numery 
dawnych czasopism. Plik tele
gramów ślubnych sprzed wojny 
był bardzo interesującym znale
ziskiem. Obejrzałyśmy je do
kładnie, przeczytałyśmy nadru
ki i wypisane życzenia, pośmia
łyśmy się z niektórych, dość 
prymitywnych podobizn boha
terów, a potem podzieliłyśmy 
między siebie i każda schowała 
głęboko swoją część „skarbu”. 
Z czasem o nich zapomniałam. 
Wpadły mi w ręce przy okazji 
jakichś dużych porządków 
w czasie stanu wojennego. Chy
ba wtedy doceniłam znaczenie, 
jakie mogły mieć w czasach, gdy 
je drukowano i wysyłano. Posta
cie bohaterów narodowych i pa
triotyczne hasła sprzed pół wie
ku wzruszyły licealistkę na po
czątku 1982 r. Potem znowu 

trafiły na dno jakiejś szuflady. 
Na początku 1996 r. w holu Bi
blioteki Uniwersyteckiej w Po
znaniu zobaczyłam małą wysta
wę „Telegramów Kościuszkow
skich” ze zbiorów biblioteki, 
przygotowaną przez Pracownię 
Dokumentów Życia Społeczne
go. Informacje z wystawy uzu
pełniły moją wiedzę na temat te
legramów i skłoniły do odszuka
nia i dokładnego obejrzenia 

blankietów z moich prywatnych 
zbiorów. Są to telegramy wyda
ne przez Towarzystwo Czytelni 
Ludowych, wysłane w 1930 
i 1931 r. w Zaniemyślu, Śnieci- 
skach i Środzie Wielkopolskiej. 
Najwięcej jest blankietów z po
dobiznami Kościuszki, są też 
podobizny Bolesława Chrobre
go, Jagiełły i Jadwigi, Chopina, 
Moniuszki i Mickiewicza, a po
za tym rysunki pomników wiel
kich Polaków, obraz Matki Bo
skiej Częstochowskiej oraz, nie
mal na każdym blankiecie, białe 
orły. Poza ilustracjami na tele
gramach są cytaty: „Nie rzucim 
ziemi, skąd nasz ród” lub „Leć 
nasz orle w górnym pędzie” 
i hasło: „Cel narodowy i dobro
czynny”.
Sprawa wydawałoby się mała 
i o niewielkim znaczeniu - blan
kiet telegramu. A jednak gdzieś, 
kiedyś znaleźli się ludzie, którzy 
potrafili temu kawałkowi papie
ru nadać znaczenie szczególne.

Dla mnie wynikają z tego dwa 
wnioski: pierwszy - że my sami 
mamy moc nadania znaczenia 
i wartości najzwyklejszym 
przedmiotom, sprawienia, aby 
kiedyś stały się szczególnymi 
pamiątkami; drugi - że wokół 
nas wiele jest jeszcze wspania
łych zabytków kultury i historii 
czekających na odkrycie.

Ewa Magdalena Zys

27



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Służą do dzisiaj
Czasami do naszych do

mów trafiają przed
mioty, które zaskakują swo
im nietypowym wyglądem 
lub rozwiązaniem technicz
nym, np. lampa - zwyczaj
na, elektryczna, z przewo
dem doprowadzonym do 
gniazdka. Spod abażuru 
wystaje szklany kominek, 
wewnątrz umieszczona jest 
żarówka wkręcona w pal
nik, ten z kolei połączony 
jest z pojemnikiem na że
liwnej podstawce. Jest to po 

prostu stara lampa naftowa 
przerobiona domowym 
sposobem na elektryczną, 
dostosowana do wprowa
dzonej powszechnie po 
drugiej wojnie światowej 
elektryczności. Najważniej
szym problemem było 
przystosowanie jej w ten 
sposób, aby nie uszkodzić 
skomplikowanego mecha
nizmu. Dziś dzięki temu 
można jej używać także ja
ko lampy naftowej. Takie 

pomysły pozwoliły zabyt
kom przetrwać.
Prezentowane obiekty po
chodzą z pierwszej połowy 
XX w. Ludzie, którzy pod
jęli się naprawy tych deli
katnych konstrukcji, często 
z zamiłowania, reperowali 
stare lampy, przywracając 
im dawną świetność. Pod
stawa wykonana z żeliwa 
jest misternie zdobiona or
namentami roślinnymi, 
wzorowanymi na secesji. 
Zbiornik na naftę, umiesz

czony na podstawce, ma 
wzory szlifowane na zielo
nym szkle. Inny, majoliko- 
wy na zewnątrz, zdobiony 
jest wypukłymi, malowa
nymi kwiatami. Ciekawym 
przykładem jest lampa, 
której podstawa i zbiornik 
są z mlecznego szkła; to 
ujednolicenie nadaje obiek
towi smukły i delikatny 
kształt. Zbiorniki na naftę 
mają różne formy: półkoli
ste, owalne, walcowate. 
W ich górnej części znajdu-

Okolo 2 km na północ od So
bótki, w województwie wrocław
skim, leży Rogów Sobocki, 
wieś licząca ponad tysiąc 
mieszkańców. Niegdysiejsza 
ulicówka, położona wzdłuż dro
gi z Sobótki do Wrocławia, roz
budowana jest obecnie do wie- 
lodrożnicy. W środku wsi, na 
skraju biegnącej przez nią drogi 
stoi kamienny pręgierz z poto
wy XVI w. Datowany na 1555 r. 
postawiony został prawdopo
dobnie przez Dippranda von 
Reichenbach, właściciela wsi 
od połowy XV w. Podstawę prę
gierza tworzy osiem trójkątnych 
piaskowcowych płyt, ułożonych 
w ośmiobok o przekątnej po
nad 2 m. Stup pręgierza, wyko
nany również z piaskowca, ma 
około 5 m wysokości i jest naj
wyższy na Dolnym Śląsku. Je
go dolna część jest ośmiobocz- 
na z podstawą na planie 
kwadratu. Na płaszczyznach 
bocznych wyryte byty cztery 
miecze - symbol władzy są
downiczej (dziś już praktycznie 
nieczytelne). Górna część prę
gierza, oddzielona od dolnej 
gzymsem kordonowym, jest 
okrągłą kolumną nieco zwęża
jącą się ku górze. W zwieńczę-

Kamienne pomniki prawa niu wykuto cztery trójkątne 
szczyty podtrzymujące cebula- 
stą sterczynę. W trzonie pręgie
rza zachowały się cztery meta
lowe pierścienie, służące ongiś 
do przykuwania skazańców. 
Obok pręgierza stoi inny po
mnik dawnego prawa: kamien
ny krzyż pokutny, wykuty w zle
pieńcu w formie krzyża maltań
skiego o wymiarach 86x66x30 
cm; jedno z jego poziomych ra
mion jest odłamane. Brak jest 
bliższych informacji na temat je
go historii, ale najprawdopo
dobniej pierwotnie nie stał na 
obecnym miejscu. Obok niego 
znajduje się mocno już znisz
czona tabliczka informująca, że 
jest to „Krzyż pokutny XIV XVI 
w. stawiany przez zabójcę na 
miejscu zbrodni". Tabliczki takie 
umieszczano kilkanaście lat te
mu na Dolnym Śląsku przy 
krzyżach pokutnych. Obecnie 
należałoby nie tylko ją odnowić, 
ale i zmienić treść napisu, aby 
odnosił się do tego konkretnie 
zabytku. Trzeba także stosowny 
napis umieścić przy pręgierzu - 
obiekcie jeszcze bardziej unika
towym niż krzyże pokutne.

Wojciech Mielewczyk
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1. Lampa
o podstawie żeliwnej 
ze szklanym zbiornikiem

2. Lampa
ze zbiornikiem
z majoliki

3. Lampa
ze szklą mlecznego
(zdjęcia: Anna Dymek)

je się otwór, w który wkrę
cony jest palnik. Ma on 
w dolnej części wycięte pio
nowe otwory na dopływ po
wietrza do zewnętrznej 
i wewnętrznej strony kno
ta. W palniku mieści się zę
baty mechanizm podsuwa- 
jąco-opuszczający z ze
wnętrznym pokrętłem, 
umożliwiającym równo
mierne przesuwanie knota. 
W samym środku palnika 
umieszczona była rurka, 
przez którą przepływało 
powietrze. Płomień regulo
wany byl dzięki szklanemu 
kominkowi. Popularna na 
początku XX w. w Polsce 
była firma W. Podgórskie
go, „Fabryka Szkła” S. Rei
cha i S-ka z Zawiercia, któ
ra produkowała szkło do 
lamp naftowych. Jedna 
z lamp ma na szkle komin
ka wytrawiony na górze 
znak tej firmy. Natomiast 
na pokrętle umieszczano 
znak firmy produkującej 

palniki lub nazwisko pro
ducenta.
Opisany typ palnika - to 
„Kosmosbrenner”, najbar
dziej rozpowszechniony 
w Polsce w drugiej połowie 
XIX w. Lampy mają też in
ne znaki na pokrętle: Stel
la-Brenner, H.S., ale fakt, 
że w danej lampie znajduje 
się palnik z takim znakiem 
nie jest dowodem jego wy
produkowania przez daną 
wytwórnię ze względu na 
częste wymiany. Od palni
ka odchodzą trzy cienkie 
ramiona, na których 
umieszczano szklany klosz. 
Białomleczny abażur czę
sto zdobiony jest malowa
nymi wiciami roślinnymi. 
Zwęża się ku górze, przy
bierając często falisty lub 
koronkowy kształt. Lampy 
takie popularne były jesz
cze na początku XX w. 
w całym kraju.

Anna Dymek
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Sarkofagi z Tworkowa

Tworków jest niewielką 
miejscowością na Ślą
sku, położoną niedale
ko Raciborza (gm. Krzyżano

wice). Jej architektoniczną do
minantę stanowi usytuowany 
na wzniesieniu kościół para
fialny ŚŚ. Piotra i Pawła, który 
kilka lat temu stał się miej
scem niecodziennych wyda
rzeń, mających posmak histo
rycznej sensacji. Oto w 1993 r. 
w trakcie remontu po zdjęciu 
przeznaczonej do wymiany 
posadzki robotnicy natrafili 
na zamurowane zejście do 
podziemi. Dalej wydarzenia 
potoczyły się jak w jednym 
z filmów Spielberga: w otwo
rze po odbiciu cegieł wyłoniły 
się schody w połowie zasypane 
piaskiem, prowadzące do na
stępnego zamurowanego wej
ścia; powiało grozą, a serca za
biły żywiej. Gdy ostatnie 
odłamki cegieł spadły na zie
mię i opadły chmury pyłu, 
oczom zdumionych robotni
ków i księdza proboszcza uka
zało się wypełnione w jednej 
trzeciej gruzem wnętrze kryp
ty; była to krypta grobowa ro
dziny Reisewitzów.
Pierwsze wzmianki pisane 
o Tworkowie pochodzą sprzed 
1305 r.; wówczas były to dobra 
Odrowąża z kieleckiego Koń
ska. Od 1305 r. do początku 
XV w. wieś jest siedzibą rodo
wą rodziny Tworkowskich, po
tem przechodzi przez różne 
ręce, aż w 1651 r. Kasper Bo
rek (syn Wilhelma) sprzeda je 
dobra Ewie z Wilczków, żonie 
Wacława von Reisewitz. To 
właśnie oni oraz ich dzieci 
z dwóch małżeństw zostali po
chowani w krypcie. Obecna 
świątynia została wzniesiona 
pod koniec XVII w. przez Jana 
Zellera z Opawy na miejscu 
drewnianego kościoła, który 
spłonął w 1676 r. Jest to bu
dowla ceglana, otynkowana, 
utrzymana w stylu baroko
wym z typową dla kościołów 
wiejskich Śląska wieżą w fasa
dzie zachodniej i dachem sio
dłowym, krytym dachówką.

Architektonicznymi analogia
mi dla obiektu w Tworkowie 
służyć mogą kościoły rozsiane 
po okolicy, np. w Prószkowie, 
Wilkanowie, Gorzanowie. 
Wnętrze kościoła tworkow- 
skiego otrzymało bogatą deko
rację stiukową Antoniego Si- 

bione sarkofagi. Już w trakcie 
usuwania wierzchniej warstwy 
gruzu znaleziono fragmenty 
zniszczonych trumien oraz 
kości ludzkie. Pojawienie się 
archeologów i historyków 
sztuki zdyscyplinowało akcję, 
pracujący ludzie założyli na 

niu wysokiej wartości arty
stycznej i zabytkowej znalezi
ska konserwator zdecydował 
o przeprowadzeniu niezbęd
nych badań i konserwacji 
obiektów. Jakkolwiek taka de
cyzja była pewną oczywisto
ścią, to znalezienie odpowied

gno z Opawy oraz cztery baro
kowe ołtarze z początku XVIII 
w.
W pierwszych chwilach po 
otwarciu i odgruzowywaniu 
krypty nie było jeszcze fa
chowego nadzoru ze strony 
wojewódzkiego konserwatora 
zabytków w Katowicach. Po
wiadomiony on został w mo
mencie, gdy spod usypiska za
częły wyłaniać się bogato zdo

twarze maski, na ręce - gumo
we rękawice, usuwany mate
riał był odpowiednio sortowa
ny i resztki drewnianych tru
mien oraz ludzkie szczątki 
zostały troskliwie złożone 
w jedno miejsce do przebada
nia. Odsłonięto jedenaście sar
kofagów - napisałbym „w ca
łej okazałości”, gdyby nie fakt, 
że wszystkie były w katastro
falnym stanie. Po stwierdze

nich funduszy nie było już tak 
proste. Sprawa zawędrowała 
do Generalnego Konserwatora 
Zabytków, który - uznając 
rangę odkrytych zabytków - 
zdołał wygospodarować odpo
wiednią kwotę. Od tej chwili 
sarkofagi znalazły się pod tro
skliwą opieką profesjonali
stów.
W środowisku konserwatorów 
żywa jest pamięć wypadków
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1.2. Sarkofag
Ewy Reisewitz, 
stan przed (1)
i po konserwacji (2)

4

3.4. Sarkofag 
Joanny Henrietty 
Reisewitz 
w czasie 
konserwacji 
z oczyszczonymi 
fragmentami (3) 
i po pracach 
konserwatorskich (4)

5.6. Sarkofag 
Leopolda Reisewitz,
stan przed (5)
i po konserwacji (6) 
(zdjęcia: Andrzej Stasiak)

z lat siedemdziesiątych, kiedy 
- z niewiadomych przyczyn - 
umierali badacze grobu króla 
Polski Kazimierza Jagielloń
czyka. Wymieniano wtedy nie
znane i groźne mikroby, które 
ożyły w chwili otwarcia gro
bowca, a rzekomo nieznane 
szczepy bakterii badał wów
czas prof. Bolesław Smyk, mi
krobiolog z Krakowa, który 
wykrył mikroskopijnego grzy

ba-pleśniaka o nazwie kropi- 
dlak złocisty, wytwarzającego 
substancje chorobotwórcze. 
Tym razem, uprzedzając fakty, 
zwrócono się do niego o doko
nanie ekspertyzy i biologicz
nej dezynfekcji sarkofagów. 
Szybko ustalono, że pierwszą 
pochowaną w krypcie osobą 
była Ewa z Wilczków Reise
witz, zmarła w 1655 r., ostatnią 
- jedno z jej dzieci z drugiego 

małżeństwa - syn Jerzy Wil
helm (zm. 1683 r.). Murowana, 
zamknięta metalowymi 
drzwiami krypta zapewne oca
lała z pożaru drewnianego ko
ścioła. Pewne jest, że była 
otwierana po pożarze, a przed 
wzniesieniem murowanej bu
dowli (1694), w związku z po
chówkiem Jerzego Wilhelma. 
Nie można natomiast wyklu
czyć jej profanacji w trakcie 

włamania do kościoła w 1880 
r. bądź w czasach później
szych.
Następnym krokiem po wyko
naniu kwerend archiwalnych 
było przeprowadzenie szcze
gółowych badań technologicz
nych, stratygraficznych oraz 
materiałów i technik malar
skich. Stan wszystkich sarko
fagów był bardzo zły, najbar
dziej zniszczony był wykona
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ny z blachy cynowej: rozsy
pywał się przy najlżejszym 
dotknięciu, a materiał uległ 
niemal całkowitej destrukcji. 
Pomimo to postanowiono ra
tować i ten sarkofag przez osa
dzenie ocalałych fragmentów 
(ledwie 30%) na specjalnie wy
konanym, stalowym szkiele
cie. Pozostałe sarkofagi (w tym 
dziewięć dziecięcych) z blachy 
miedzianej były silnie zanie
czyszczone, skorodowane 
i zdeformowane (liczne wgnie
cenia i sfalowania), miały też 
wiele ubytków form rzeźbiar
skich. W równie złej kondycji 
były polichromie i złocenia: 
warstwa malarska na dużych 
powierzchniach była odspojo
na, popękana, złuszczona, po
twornie zabrudzona, pokryta 
zielonym nalotem i wieloma 
przebarwieniami.

Na podstawie tych badań 
można było sformułować 
postulaty dalszych prac oraz 

program konserwacji obiek
tów. Wiadomo było - wobec 
dramatycznego stanu zacho
wania - że prace konserwator
skie będą procesem niezwykle 
trudnym i uciążliwym. Rozpo
częto poszukiwania odpowied
nio doświadczonego i przygo
towanego wykonawcy. Para
doksalnie wybór był prosty: 
kierowana przez Izabelę Mal
czewską Pracownia Konserwa
cji Malarstwa Pracowni Kon
serwacji Zabytków w Warsza
wie nie ma sobie równych: 
stażem (45 lat), kwalifikacjami 
(dyplomowani konserwato
rzy), doświadczeniem (tam 
konserwowano wybitne obiek
ty muzealne sztuki polskiej 
i europejskiej), możliwościami 
(odpowiednie pomieszczenia 
i zaplecze narzędziowe). Swe 
umiejętności konserwatorzy 
z PKZ potwierdzili niedawno 
profesjonalnie i z pietyzmem 
przeprowadzoną konserwacją 
obrazów z Grodna (zob. „Spo
tkania z Zabytkami”, nr 12, 
1996). W tym wypadku sprawa 
była o tyle nietypowa, że doty
czyła polichromii na blasze, 
a same sarkofagi wymagały 
pilnej interwencji konserwato
rów metalu. W sukurs pospie
szyły dwie, związane już 

z PKZ wcześniejszą współpra
cą firmy: Pracownia Konser
wacji Zabytków Metalowych 
Krzysztofa Lesiaka i „Antę 
Quam” Janusza Mroza.
Do Warszawy przyjechały naj
pierw sarkofagi: Ewy z Wilcz
ków Reisewitz, Leopolda, Jo
anny Henrietty i Jerzego Wil
helma. Prace rozpoczęto od 
powtórzenia sterylizacji biolo
gicznej, tym razem w komorze 
gazowej Muzeum Narodowego 
w Wilanowie. Po zabezpiecze
niu polichromii i złoceń kil
kuprocentowym paraloidem, 
można było przystąpić do 
czyszczenia powierzchni 
z brudu i korozji, najpierw za 
pomocą specjalnych szczotek 
i pędzli, później mikropiaskar- 
ki. Następnym krokiem było 
sztuczne spatynowanie od- 
szyszczonej miedzi przez na
niesienie cienkiej warstewki 
konwersyjnej (wielosiarczek 
potasu), która stabilizuje pro
ces korodowania i nadaje mie
dzi ciemnomiodowy odcień. 
Najbardziej pracochłonnym 
etapem było przywracanie 
pierwotnych kształtów zdefor
mowanym elementom. Nie
które miejsca opukiwane były 
mozolnie przez wiele godzin 
gumowymi młoteczkami 
przez kawałki filcu, inne pro
stowane pod prasą specjalnego 
typu bądź w stolarskich ima
dłach z odpowiednio przygo
towanymi szczękami. Uzupeł
niono ubytki blachy we 
wszystkich sarkofagach, zaś 
przy sarkofagu Ewy zre
konstruowano części łap, na 
których jest on posadowiony, 
ozdobne gałki na pokrywie 
oraz żeliwne uchwyty w po
staci kółek. Po sprawdze
niu wytrzymałości konstruk
cji postanowiono nie uzupeł
niać żeliwnych płaskowników 
wzmacniających pierwotnie 
krawędzie wewnętrzne skrzyń. 
Niemal zupełnie skorodowane 
ich pozostałości zostały nasą
czone inhibitorem (stabiliza
torem) korozji żeliwnej (kwas 
taninowy). Chyba najtrudniej
szym zabiegiem było usunię
cie śladów korozji w postaci 
zielonych wykwitów na poli
chromii. Praca polegała - po 
zdjęciu powłoki paraloidu - 

na wielokrotnym przykłada
niu na „chore miejsca” tampo
nów nasączonych środkami 
„kompleksującymi” - wiążą- 
cymi siarczki i tlenki miedzi. 
Prawdziwą sztuką było dobra
nie takich stężeń tego środka, 
by roztwory były maksymal
nie skuteczne, a równocześnie 
nie niszczyły malatury; z tego 
samego powodu równie wiel
kiej ostrożności wymagała wy
miana opatrunków. Etapem 
wieńczącym ten zakres prac 
było położenie na powierzch
niach metalowych warstwy 
benzotriazolu (inhibitora ko
rozji miedzi) oraz mikrowo- 
sku. Na koniec postanowiono 
- dla odciążenia lwich łap przy 
sarkofagu Ewy - dodać od 
spodu drewniane listwy, na 
których spoczywa skrzynia. 
Częściowo uzupełnione żeliw
ne uchwyty pomalowano czar
ną farbą, spełniającą też funk
cję ochronną.
Tylko jeden sarkofag (Leopol
da) pozbawiony był złoceń. 
W pozostałych ilość złoceń 
jest imponująca, gdyż sięga 
70% powierzchni polichromo
wanych. Zaraz po mechanicz
no-chemicznym odczyszcze
niu warstwy malarskiej przy
stąpiono do naprawy 
odspojeń, pęknięć i ziuszczeń 
farby oraz złota. Szczeliny wy
pełnione zostały woskiem mi
krokrystalicznym, w ubytkach 
przygotowano grunt imitujący 
pulment i zaczęła się najbar
dziej żmudna część pracy, 
a mianowicie punktowanie za
chowanych fragmentów deko
racji malarskiej oraz kresko
wanie drobnych ubytków za
chowanych złoceń zlotem 
proszkowym. Do fragmentów 
rekonstruowanych użyto złota 
płatkowego, dukatowego, wy
sokiej próby (23,5 K), dobiera
nego na miejscu z próbek 
przywiezionych przez impor
tera. Dzięki temu otrzymano 
pożądane rozróżnienie (odcie
niem i fakturą) fragmentów 
konserwowanych i odtwarza
nych.

Najwięcej problemów przy
sporzyło właściwe odczy
tanie napisów i herbów. Praco

wał nad tym ekspert z Akade

mii Teologiczno-Chrześcijań- 
skiej - ks. prof. Alfred Tschir- 
schnitz. Złocone napisy po
krywające boki sarkofagów są 
dwojakiego rodzaju: teksty na 
pokrywie związane są bezpo
średnio ze zmarłym, nato
miast poniżej umieszczono 
stosowne wersy z Pisma Świę
tego. Wobec dużych zniszczeń 
i braków, ich poprawna iden
tyfikacja była mozolna, tym 
bardziej że pisane są goty
kiem. By uniknąć błędnych 
interpretacji niekompletnych 
liter ksiądz profesor dotarł do 
Biblii sprzed pierwszego po
chówku, tj. sprzed 1655 r. Tek
sty, co do których brzmienia 
nie było całkowitej pewności, 
nie zostały odtworzone. Rów
nież przy rekonstrukcji tarcz 
herbowych korzystano dla we
ryfikacji rysunku ze starych 
herbarzy. Na zakończenie 
wszystkie polichromie i złoce
nia pokryte zostały warstewką 
wosku mikrokrystalicznego, 
zabezpieczającego je przed 
działaniem atmosfery.

Od początku wiadomo by
ło, że zakonserwowane 
sarkofagi nie mogą wrócić w to 

samo miejsce ze względu na 
nieodpowiednie warunki śro
dowiskowe i ekspozycyjne. Na 
długo przed ukończeniem 
pierwszej części prac wyko
nawcy wspólnie określili opty
malne warunki przechowywa
nia i eksponowania obiektów - 
wilgotnościowe, temperaturo
we, przewiewności, bezpie
czeństwa. We wnętrzu kościo
ła, w nawie bocznej wydzielo
no odpowiednią przestrzeń; 
sarkofagi staną na oddziel
nych półkach chronione szy
bami.
Konserwacja czterech sarkofa
gów została bardzo wysoko 
oceniona przez ekspertów, dla
tego na ich miejsce do pracow
ni pani Malczewskiej trafiło 
już siedem pozostałych. Od
kryte przypadkiem, ocalone 
przed unicestwieniem dzięki 
premedytacji i uporowi wielu 
osób, unikatowe zabytki jesz
cze długie lata będą wymow
nym świadectwem czasu, 
w którym powstały.

Witold Topolski
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„Katedra ścieków”

P
ierwszy projekt komplek
sowego rozwiązania proble
mu ścieków w Londynie 
pojawi! się w XVII w., gdy po 

Wielkim Pożarze (1666) przystą
piono do odbudowy miasta. Nie 
został on jednak zrealizowany 
i nieczystości nadal trafiały do do
łów kloacznych, do Tamizy lub 
były wylewane wprost przez okna. 
Gdy na początku XIX w. liczba 
mieszkańców przekroczyła mi
lion, warunki sanitarne stawały 
się coraz bardziej uciążliwe, a wy
buchające epidemie cholery pu
stoszyły miasto. Paradoksalnie - 
upowszechnienie wynalezionego 
ponad 200 lat wcześniej WC (wa
ter closet) przyczyniło się do dal
szego pogorszenia fatalnego stanu 
sanitarnego, bowiem ścieki prze-

3

1. Widok Crossness

2. Podczas dni otwartych 
ochotnicy oprowadzają 
zwiedzających

3. Centralny oktagon
z widocznymi ramionami 
silników parowych

4. Odnowione 
metalowe przepierzenie

(zdjęcia: Pawei Kubisztal)
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pełnialy doiy i wylewały się do Ta
mizy. Problem osiągnął apogeum 
upalnego lata 1858 r., podczas tzw. 
Wielkiego Smrodu, gdy utrzymu
jąca się sucha i bezwietrzna pogo
da sprawiła, że unoszący się znad 
rzeki odór sparaliżował życie mia
sta. Ruch na Tamizie zamarł, okna 
Parlamentu zasłonięto kotarami 
nasączonymi chlorkiem wapnia, 
debatowano nad ewentualnym 
przeniesieniem obrad w górę rzeki 
do Hampton Court, przygotowano 
też plany ewakuacji sądów. Osta
tecznie spadły ulewne deszcze, 
które oczyściły powietrze, jednak 
podjęcie radykalnych działań sta
ło się nakazem chwili.
Na rozpisany przez specjalną ko
misję konkurs wpłynęło ponad 
140 projektów. Proponowano 
m.in. wyposażenie każdego domu 
w hermetyczny zbiornik, który 
byłby odbierany co tydzień 
i transportowany poza Londyn, 
gdzie zawartość sprzedawano by 
jako nawóz. Inna koncepcja suge
rowała spławianie zbiorników Ta
mizą do morza i zatapianie ich. 
Jakkolwiek nowatorskie były to 
pomysły, wszystkie okazały się 
w praktyce niewykonalne. Osta
tecznie zaakceptowano projekt 
przygotowany przez jednego 
z pracujących w komisji inżynie
rów, Josepha Bazalgette. Obejmo
wał on budowę głównych kanałów 
ściekowych po obu stronach Ta
mizy; każdy kolejny położony był 
głębiej i miał większą średnicę. 

W rezultacie na zasadzie grawita
cji ścieki z północnego Londynu 
trafiały do Abbey Mills, a z połu
dniowego do Crossness. Te dwie 
gigantyczne przepompownie, po
łożone na obrzeżach metropolii, 
były kluczowymi elementami sys
temu. Tu ścieki wypompowywano 
na powierzchnię i magazynowano 
w zbiornikach, spuszczając je 
w momencie rozpoczęcia odpływu 
na Tamizie, dzięki czemu nie po
wracały do miasta i kierowane by
ły bezpośrednio do morza. Cały 
system blisko 2 tys. km ceglanych 
kanałów ukończono w 1875 r. Czy
stość wody i powietrza zasadniczo 
poprawiła się, a epidemie cholery 
nigdy już się nie powtórzyły. Kil
kanaście lat później rozpoczęto 
oczyszczanie ścieków przed spusz
czeniem ich do Tamizy.
Obecnie obie przepompownie - 
Abbey Mills i Crossness - uznawa
ne są za najwspanialsze osiągnię
cia architektury przemysłowej 
XIX w. i wpisane są do rejestru za
bytków. Są one wyrazem przeko
nania wiktoriańskich architektów 
i inżynierów, że prozaiczna funk
cja budynku nie powinna go po
zbawiać architektonicznych war
tości i misternych detali. Abbey 
Mills można obejrzeć tylko z ze
wnątrz, Crossness natomiast udo
stępniana jest podczas specjalnych 
dni otwartych. Przepompownia ta 
otwarta została w 1865 r. przez ów
czesnego księcia Walii. Budynek 
powstał w stylu określanym jako 

„wenecki gotyk” i przetrwał w nie 
zmienionej formie. Jedynym 
ubytkiem jest wieża w kształcie 
kampanili zburzona w czasie dru
giej wojny światowej. Do budowy 
użyto cegły w kilku kolorach, 
a wielkość budynku zdetermino
wana była kolosalnymi rozmiara
mi silników parowych, uważanych 
za największe tego typu urządze
nia na świecie. Każdy z nich o ra
mieniu długości 13 m i kole zama
chowym o średnicy ponad 8 m był 
w stanie wypompować ponad 6 
tys. m^ za każdym zamachem; 
nadano im imiona członków ro
dziny królewskiej.
Centralne miejsce budynku zaj
muje ośmiokątna otwarta prze
strzeń umożliwiająca nadzorowa
nie pracy na obu poziomach. 
Wspaniałe balustrady i filary z la
nego żelaza zdobione są różnoko
lorowymi motywami roślinnymi 
i stylizowanymi literami „MBW” 
(inicjały instytucji nadzorującej 
projekt - Metropolitan Board of 
Works). Crossness szybko stała się 
chlubą londyńczyków, tłumnie 
przybywały tu wycieczki, aby po
dziwiać majestatycznie pracujące 
maszyny. Rozmach i dostojeństwo 
sprawiły, że do Crossness przy
lgnęło określenie „katedra ście
ków”.
Na początku naszego wieku funk
cję Crossness systematycznie 
przejmowały wybudowane w są
siedztwie nowocześniejsze prze
pompownie, ostatni raz Crossness 

używana była podczas powodzi 
w 1953 r. Przez następne 30 lat bu
dynek wraz z urządzeniami stal 
opuszczony. W 1985 r. grupa entu
zjastów rozpoczęła jego renowację 
i dziś widać efekty ich pracy, ale 
też ogrom zadań, jaki ich jeszcze 
czeka. Część metalowych balu
strad jest już zakonserwowana 
i odmalowana, trwają prace nad 
uruchomieniem jednego z silni
ków, są zaczątki planowanego mu
zeum urządzeń sanitarnych. Udo
stępnienie budynku podczas dni 
otwartych pozwala nie tylko ze
brać fundusze na sfinansowanie 
dalszych prac, ale też zwerbować 
ochotników do pomocy w renowa
cji. Wtedy odwiedzający mogą się 
przekonać na własne oczy, jak gi
gantyczne są to urządzenia, a tak
że zachwycić się kunsztem wikto
riańskich inżynierów. Mogą też 
obejrzeć jedyny zachowany frag
ment filmu pokazujący pracujące 
silniki.
Położony w sąsiedztwie Crossness 
zbiornik na ścieki porasta dziś tra
wa. Jednak nieopodal znajduje się 
obecna przepompownia i oczysz
czalnia ścieków, które trafiają tu 
wciąż kanalizacją zbudowaną 
przez Josepha Bazalgette przed 
ponad stu laty. Dzięki temu inży
nierowi i współczesnym oczysz
czalniom dzisiejsza Tamiza jest 
jedną z najczyściejszych metropo
litalnych rzek.

Paweł Kubisztal

W południowej Francji, w ma
łym przemysłowym mie
ście Albi znajduje się szokująca 

swoją skalą i kształtem gotycka 
katedra. Już z daleka widoczna 
jest jej potężna bryła przypomi
nająca wrak ogromnego okrętu.

Katedra - okręt 1. Sylwetka 
katedry 

od południowego 
wschodu

Budowę świątyni rozpoczęto 
w 1282 r., ale jeszcze po 1485 r. 
kończono prace przy 68-metro- 
wej wieży, a zatem cały cykl bu
dowlany trwał ponad 200 lat. 
W przeciwieństwie do katedr na 
północy Francji, w katedrze 
w Albi zupełnie nie widać gotyc
kiej konstrukcji, a surowe cegla
ne mury pozbawione są deko
racji - niezwykle ozdobny jest 
tylko kamienny portal południo
wy, powstały w XVI w. Wygląd 
świątyni - masywny cokół, wy
rastające z niego półkoliste 
przypory, podobna do donżonu 
wysoka wieża - przypomina też 
twierdzę. W okresie triumfu we 
Francji Kościoła nad ruchem 
spoteczno-religijnym katarów 
miało to wymowę symboliczną. 
Obok katedry, w Palais de la 
Barbie z XIII w. mieści się Mu

zeum Toulouse-Lautreca, posia
dające największe na świecie 
zbiory dzieł tego artysty, który 
w Albi urodził się. (R)

2. Kamienny 
portal południowy
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Spór o ojcostwo obrazu

Tropiąc ślady polskiej obec
ności w malarstwie francu
skim, natknąłem się niegdyś 

na patetyczną scenę, która 
głęboko wryta się w pamięć: 
obraz przedstawiał umierają
cego żołnierza piszącego na 
murze „Jeszcze Polska nie zgi
nęła". Romantyczna wersja 
owego „Przechodniu, powiedz 
Sparcie”z Leonidasowych Ter- 
mopil. Fotografia ilustrowała 
artykuł P. Guinarda Tematy 
polskie w sztuce francuskiej 
XIX w. (w tomie „Art polonais 
art franęais. Etudes d’influen
ces”, Paris 1939) i była podpi
sana „Guilbert, Epizod z 1831 
r. (Salon 1849)’’. Z tekstu (s. 
91) dowiadujemy się, że „ten 
tytuł byt niewłaściwy, bo obraz 
przedstawia figurę epicką 
i symboliczną, a nie anegdo
tę", że obraz na Salonie osią
gnął sukces i że przez długie 
lata przechowywany byt w Mu
zeum Polskim w Rapperswilu, 
skąd przeszedł do Muzeum 
Wojska w Warszawie.
Ten obraz się zachował (obec
nie w Muzeum Hymnu Naro
dowego w Będominie) i byt kil
kakrotnie wystawiany, od cza
su, gdy w 1929 r. przyjechał ze 
Szwajcarii. Jest to duże płótno 
120x181 cm podpisane „Ch. 
Guilbert, Paris 1849” i opatry
wane różnymi tytułami: „Żoł
nierz polski ranny na ulicy 
Warszawy 7 IX 1831 własną 
krwią piszący «Jeszcze Polska 
nie zginęta»”, „Umierający żoł
nierz wolności”, „Epizod 
z 1831 r.” i inne. Podpisany 
malarz, dziś już zupełnie zapo
mniany, Charles Michel Guil
bert d’Anelle (1820-1881) był 
uczniem Paula Delaro- 
che’a i Horace’a Verneta, obu 
pozostających w związku z Po
lakami oraz z Hotel Lambert, 
co może tłumaczyć podjęcie 
przez artystę takiej tematyki. 
Guilbert przeniósł się z Paryża 
do Avignon, gdzie objął dyrek
cję Szkoły Sztuk Pięknych, ale 
z życia artystycznego, które 
koncentrowało się w Paryżu, 
zniknął. Wystawiał mato - por
trety, obrazy historyczne i ro
dzajowe.
Mogłoby się zdawać, że 
wszystko jest jasne: wiemy co 
obraz przedstawia, gdzie się 
znajdował przez ostatnie 100 
lat i gdzie się znajduje obec
nie, kto, kiedy i gdzie go malo
wał. Autorstwo zdaje się nie
wątpliwe: autor położył nie

kwestionowaną sygnaturę, 
pod tym nazwiskiem płótno 
było wystawiane, reproduko
wane i omawiane. Cóż za pro
blem można jeszcze wysu
nąć? Okazuje się, że można: 
w Muzeum Hymnu Narodowe
go obraz jest wystawiany jako 
utwór Jana Mioduszewskiego, 
tak też został opisany w „Spo-

lejny artysta bez znaczenia 
Timofiej von Neff, urodzo
ny w Estonii, wykształcony 
w Dreźnie, przede wszystkim 
konserwator. Pracą dyplomo
wą Mioduszewskiego była 
kompozycja z „Kapitańskiej 
córki” Puszkina (obraz w Gale
rii Tretjakowskiej). Jeszcze 
w 1863 r. opuścił Petersburg, 

Mioduszewski miał być stowia- 
nofilem, widział w Rosji silę 
zbawczą dla Polski, jako że 
Rosja miałaby zwyciężyć 
Niemcy („teutonów”) w przy
szłej wojnie. W 1902 r. wrócił 
do Petersburga i tam w 1904 r. 
urządził wystawę zbiorową, 
dołączając do swego dorobku 
także prace córki, „początkują

tkaniach z Zabytkami” (nr 7, 
1997).
Mamy więc drugiego autora 
obrazu, malarza również zapo
mnianego, a przy tym figurę 
osobliwą. Jan Ostoja Miodu
szewski urodził się w 1831 r. 
na Podolu, w Ropowcach, 
gdzie pewnie jego ojciec byt 
oficjalistą u Skibniewskich, 
ówczesnych dziedziców tej 
wsi. Studiował w Petersbur
skiej Akademii Sztuk Pięknych 
od 1856 lub 1857 r., otrzymu
jąc zasiłek i uzyskując srebrne 
medale w 1857, 1859 i 1860 r. 
Potem nastąpiło widocznie za
łamanie: w 1862 r. Akademia 
postanowiła Mioduszewskie
mu „odmówić dopuszczenia 
do konkursu z powodu niedo
statecznych wyników w kon
kursie dwukrotnie”. Jednak 
w 1863 r. uzyskał dyplom 
uprawniający do tytułu artysty 
i otrzymania zaszeregowania 
XIV kategorii (np. w staraniu 
o posadę nauczyciela rysun
ku). Jego profesorem byt ko

pojawit się w Warszawie, skąd 
w tymże roku pojechał do Pa
ryża i tam osiadł (z żoną 
i uzdolnioną malarsko córką). 
W Paryżu pozostawał w kon
takcie z Emigracją, uzyskiwał 
zasiłki, portretował m.in. F. i S. 
Duchińskich, ks. A. Jetowickie- 
go i bpa Fijałkowskiego. Po
wtarzał swoje rosyjskie obrazy, 
malował widoki Paryża, wysta
wiał we Francji i przysyłał ob
razy do kraju. Uporczywie po
wtarzał kompozycje własne 
i muzealne - m.in. Rubensa 
i Murilla - ale posuwał się przy 
tym do mistyfikacji. Ksawere
mu Branickiemu sprzedał do 
Montresoru jako alegorię roz
biorów Polski kopię sceny śpi- 
żarnianej Flamanda Paula de 
Vos z XVII w. przedstawiającej 
trzy psy rozszarpujące kawał 
mięsa. Żadnych scen patrio
tycznych nie malował, w po
wstaniu styczniowym udziału 
nie brał. O jego poglądach in
formują uwagi córki na odwro
cie fotografii jego obrazów. 

cej artystki”, oraz posiadany 
przez siebie cykl akwarel Ma
tejki przedstawiających ubiory 
dawnych Polaków. Zmart nad 
Newą w 1910 r.
Wśród tych francuskich not 
córki artysty (w Dziale Doku
mentacji Muzeum Narodowe
go w Warszawie) natrafiamy 
na zaskakujące informacje. Na 
pracę dyplomową w Akademii 
Petersburskiej miał Miodu
szewski zaproponować motyw 
z ballady Mickiewicza, ale mu 
wytłumaczono, żeby wybrał 
motyw z utworu Puszkina. 
„Mój ojciec - ciągnie dalej cór
ka - ofiarował do Muzeum 
Rapperswilskiego obraz 
przedstawiający polskiego uła
na, który swą krwią pisze na 
rozpadającym się murze 
«Jeszcze Polska nie zginęta». 
Ułan jest śmiertelnie ranny, pa
lec zanurza w otwartą pierś. 
Byt to fakt historyczny. Ażeby 
się powtórnie nie skompromi
tować i nie zamknąć sobie 
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drogi powrotnej do Rosji, oj
ciec obrazu tego nie podpi
sał". Takie byty początki legen
dy. Jej rozwinięcie i wzbogace
nie znajdujemy w ogłoszeniu 
prasowym albo ulotce rekla
mowej przedrukowanej w ksią
żeczce ks. Z. Zakrzewskiego 
Z tej biednej ziemi (Kraków 
1910). Książeczka ta ukazała 
się w Krakowie, podczas gdy 
Mioduszewski umierał wów
czas w Petersburgu. Trzeba 
ten tekst przedrukować niemal 
w całości: „Księgarnia Katolic
ka dra Władysława Mitkow- 
skiego w Krakowie wydala 
i poleca fotografię JESZCZE 
POLSKA NIE ZGINĘŁA wiel
kość 31x38 cm w passe-parto
ut. Fotografia z obrazu znane

go artysty paryskiego p. Jana 
Mioduszewskiego, emigranta 
z 1863 r. Raniony ułan polski 
w r. 1831 pisze własną krwią 
na murach Warszawy Jeszcze 
Polska nie zginęła! Artysta 
opart się na autentycznym fak
cie opowiedzianym mu przez 
towarzysza onego utana, wra
cającego z niewoli syberyj
skiej. Artysta wykona! dwa ob
razy, dwa oryginały, tylko 
w drobnych szczegółach się 
różniące. Jeden się znajduje 
w Muzeum Polskim w Rapper- 
swilu, z podpisem pseudoni
mu francuskiego Ch. Guilbert; 
drugi w posiadaniu obywatela 
p. Niemojowskiego w Śliwni- 
kach, w Wielkopolsce. Cena 
egzemplarza 5 kor." Tak się 

narodziła i rozpowszechniła le
genda, którą przyjęło m.in. 
Muzeum Hymnu Narodowego. 
Zacytowany tekst podaje wia
domości fałszywe albo pół
prawdy. Wiarygodne i niezna
ne jest to, że Mioduszewski 
swoim zwyczajem skopiował 
obraz Francuza i że ta kopia 
znajdowała się wówczas u pp. 
Niemojowskich.
Ażeby przypieczętować misty
fikację Mioduszewskiego, trze
ba wrócić do oryginału. Char- 
les-Michel Guilbert wystawił go 
bezpośrednio po namalowa
niu na Salonie paryskim 1849 
r. W katalogu, pod numerem 
970, czytamy (w tłumaczeniu): 
„Epizod z kampanii 1831, woj
ny o niepodległość Polski. 

“Jednego dnia może się roz
paść armia, naród nigdy nie 
umrze». Ten obraz, który nale
ży do p. Blanchet, adwokata 
przy sądzie apelacyjnym w Pa
ryżu, zadedykowany jest emi
gracji polskiej", po czym wyja
śniono co oznacza napis na 
murze. W momencie otwarcia 
paryskiej wystawy, 15 czerwca 
1849, Mioduszewski miał lat 
18 i albo pozostawał jeszcze 
na Podolu, pewnie w szkole, 
może w Mohylewie, albo w Pe
tersburgu, przed rozpoczę
ciem nauki malarstwa. Oczywi
ście ani nie mógł tego obrazu 
namalować, ani tym bardziej 
wystawić go w Paryżu. Reszta 
jest mistyfikacją...

Andrzej Ryszkiewicz

Zlot eksploratorów

Zloty miłośników eksploracji 
stały się już tradycją. Tym ra

zem odwiedzili oni Świnoujście 
dzięki dwom organizatorom: cho
rążemu WP Piotrowi Laskowskie
mu i historykowi Andrzejowi Wroń
skiemu. W programie zlotu było 
zwiedzanie fortecy artyleryjskiej 
z XIX w., bunkrów, baterii artylerii 
nadbrzeżnej z pierwszej wojny 
światowej i kompleksu forteczne- 
go z drugiej wojny światowej. Pra
cowano także z wykrywaczami 
metali, co przyniosło odkrycie kul 
armatnich z „potopu” szwedzkie
go, bagnetu z pierwszej wojny, 
skrzynki z drugiej wojny, drzwi od 
samochodu wojskowego i... guzi
ków Kriegsmarine, a także znale
zienie w śmietniku kantyny Kriegs
marine butelek po piwie i winie. 
Duże wrażenie na zwiedzających 
wywarł betonowy „dzwon” dalmie
rza artyleryjskiego z pierwszej woj
ny światowej, a zarazem stanowi
sko kierowania ogniem baterii 
„Goeben”. Eksploratorzy zwiedza
li także niemiecką bazę U-bootów 
i pozostałości kompleksu kosza
rowego szkolnej dywizji ścigaczy. 
Uczestnicy zlotu zapalili też sym
boliczną lampkę na mogile lotni
ków brytyjskich z załogi „Lanca
stera” bombardującego obiekty 
Kriegsmarine. Należy dodać, że 
organizatorzy zlotu są wytrawnymi 
znawcami pamiątek militarnych 
znajdujących się w Świnoujściu 
i okolicach, czego dowodem jest 
wydany przez nich przewodnik 
Świnoujskie fortyfikacje.
Niewątpliwą atrakcją zlotu była 
wyprawa do Peenemunde -

ośrodka hitlerowskich badań nad 
bronią rakietową. Obejrzeć tam 
można było rakiety V1 i V2, mu
zeum przedstawiające eksponaty 
z czasów wojny i współczesne. 
Ośrodek ten jest tu przedstawiany 
jako naukowy, będący pionierem 
współczesnych badań kosmicz
nych. Pierwsze rakiety niosły jed
nak zniszczenie i śmierć, czego 
nie należy zapominać. O V1 i V2 

słyszeli już niemal wszyscy, lecz 
o V3 usłyszeli tylko uczestnicy zlo
tu. Pod Świnoujściem, na stoku 
wzniesienia znajduje się resztka 
wyrzutni tego działa: było ono 
wielkokalibrowe z lufą składaną 
z poszczególnych segmentów.
Następny zlot odbędzie się w Zło
tym Stoku. W programie jest zwie
dzanie starych kopalni i sztolni, fa
bryki prochu i prezentacja wykry

waczy metali. Dokładne informa
cje o zlocie dostępne będą w fir
mie produkującej wykrywacze 
metali „ARMAND” pod numerem 
telefonu (0-22) 758-73-48.

Wojciech Oksieńciuk

1. „Dzwon" dalmierza artyleryjskiego 
2. Wyrzutnia V3 koto Świnoujścia 

(zdjęcia: Wojciech Oksieńciuk)

Wojciech Oksieńciuk 
ul. Ryszarda 44 
05-000 Pruszków 
tel./fax: O-2B / 7SB7348 
armand&polbux.com

Poszukiwanie 
skarbów !

Czy chcialbyś szukać skarbów ?
Czy chcialbyś uczestniczyć w zlotach 
poszukiwaczy skarbów P
Jak skontaktować się z eksploratorami 
polskimi P
Jak przebiega pojedynek idei pomiędzy 
archeologami a eksploratorami ?
Jaka książkę kupić o poszukiwaniach 
skarbów P
Jak zostać samemu poszukiwaczem 
skarbów P
Mk Jaki sprzęt zaopatrzyć się do 
amatorskich poszukiwań P 
Jakie w Polsce obowiązuje prawo po 
wykopaniu skarbu ?

Tęga wszystkiego dowiesz 
się po otwarciu strony : 
http://www.armand.polbox.com/
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Św. Wojciech w Lublinie

Na początku XVII w. przy 
szpitalu Św. Łazarza 
w Lublinie (dziś ul. Podwale) 

stanął drewniany kościółek 
Św. Wojciecha. Wkrótce, 
około 1630 r. wzniesiono na 
jego miejscu kościół muro
wany. Fundatorem świątyni, 
służącej szpitalnemu Brac
twu Miłosierdzia, byt starosta 
gostyński i kasztelan płocki 
Stanisław Garwaski. Od po
towy XVII w. zamożne dotąd 
bractwo zaczęto podupadać, 
toteż w 1736 r. biskup Jan 
Lipski przekazał cały zespół 
siostrom miłosierdzia (sza
rytkom). W odnowionych bu
dynkach obok szpitala 
wkrótce otwarta została ap
teka, a także szkoła dla 
dziewcząt. Wiadomo, że ów
czesny ołtarz główny kościo
ła Św. Wojciecha poświęco
ny byt jego patronowi.
W 1826 r. szarytki przeniesio
no do skasowanego właśnie 
przez władze zaborcze 
klasztoru karmelitanek. Zde- 
sakralizowany kościół nabył 
niejaki Lingenau. Przez pra
wie sto lat mieściły się w nim 
żydowskie składy żelaza

1. Kościół
Św. Wojciecha

i rozmaitych rupieci. Na sta
rej fotografii w Ilustrowa
nym przewodniku po Lubli
nie z 1901 r. widać znisz
czony gmach ze ściętym 
dachem. Biskup lubelski od
zyskał obiekt dopiero w Pol
sce niepodległej. W latach

1924-1937 przebywali w nim 
Misjonarze Kresowi Św. 
Franciszka, dzieląc dom 
z siostrami kanoniczkami. 
Gruntowną renowację wspie
rał społeczny komitet. Od 
1938 r. świątynią opiekowali 
się księża diecezjalni; siostry

2. Obraz św. Wojciecha 
na chórze kościoła
(zdjęcia: Jarosfaw Komorowski)
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Pokwitowanie dla poczty
7ł

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

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

słownie słownie słownie

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwiakn

WPŁACAJĄCY 
imię 
na7wi«lrn

WPŁACAJĄCY 
imię 
naTwiakn

kod poczt, 
adres

kod ooczt. 
adres

kod poczt, 
adres

na rachunek 
AMOS 

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

10201084-77578-270-1-111

na rachunek 
AMOS 

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

10201084-77578-270-1-111

na rachunek 
AMOS 

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

10201084-77578-270-1 -111

stempel pobrano opłatę

zł .....................

stempel pobrano opłatę

zł .....................

stempel pobrano opłatę 

zł.....................
podpis przyjmującego podpis przyjmującego podpis przyjmującego
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pozostały w klasztorze do 
1974 r.
Późnorenesansowy kościół, 
wbudowany w zamknięty 
czworobok szpitalno-klasz- 
tornych murów, pozbawiony 
jest frontonu, zaznaczonego 
jedynie trójkątnym szczytem. 
Ścianę zewnętrzną z półkoli
stą absydą dzielą rytmicznie 
masywne pilastry. Powyżej, 
między dwoma gzymsami, 
biegnie renesansowy fryz. 
Jednonawowe wnętrze na
krywa sklepienie kolebkowe 
z kasetonami. W 1954 r. 
z zamkowego kościoła Św. 
Trójcy przeniesiono tu trzy 
drewniane ołtarze z przeło
mu XVI i XVII w., polichromo
wane i złocone. W centrum 
najcenniejszego ołtarza 
głównego o złożonej struktu
rze znajduje się obraz Ukoro
nowania Matki Bożej, na
malowany w 1611 r. przez 
Stanisława Janowieckiego. 
W bocznych widzimy św. An
toniego oraz Ukrzyżowanie. 
Obraz św. Wojciecha za
mieszczony na chórze

Renowacja schodów, 
okien, drzwi, 

elewacji drewnianych 
(075) 7326562 

przedstawia męczennika 
w szatach biskupich, na 
piaszczystym brzegu, z matą 
łódką na falach i miastecz
kiem u stóp wzgórza w tle. 
W ręku święty trzyma swój 
atrybut, krótkie wiosło oraz 
włócznię - narzędzia zabój
stwa. W kościelnym przed
sionku znajdują się dwa 
epitafia rodziny Korab-Sto- 
dolnickich z lat międzywo
jennych. Zwraca uwagę na
zwisko spokrewnionej z nimi 
księżnej Antoniny z Grochol
skich Deszpot Zenowiczo- 
wej, zmarłej w 1927 r. w Ko- 
ztowie na Wołyniu.

W 1974 r. zabudowania 
klasztorne przeznaczono na 
Diecezjalny Dom Rekolekcyj
ny. Kościół Św. Wojciecha 
został w latach 1976-1981 
poddany gruntownemu re
montowi. Pracownia Mu
zeum Diecezjalnego prze
prowadziła kompleksową 
konserwację ołtarzy. Pełnią
cy dziś funkcję kaplicy domu 
rekolekcyjnego, położony 
nieco na uboczu kościół na
leży do rzadziej odwiedza
nych lubelskich zabytków, 
choć bez wątpienia zasługu
je na uwagę.

Jarosław Komorowski

Listy
Panie Maria i Barbara Wa
tach z Istebnej w woj. biel
skim zwracają uwagę na 
dwa obiekty w tej miejsco
wości związane z postacią 
malarza Jana Wałacha 
(1884-1979), ucznia Józefa 
Mehoffera. Stoi tu jego ro
dzinny dom oraz budynek 
z poświęconym malarzowi 
muzeum, a są to jedne 
z ostatnich w Istebnej obiek
ty drewniane. Z kolei p. Piotr 
Olszak z Olsztyna donosi 
o pogarszającym się stanie 
zamku w Szymbarku. „Zaby
tek ten ma wyjątkowe szczę
ście do nietypowych znisz
czeń. Obecnie można za
uważyć ubytki muru kolo 
budynku bramnego. Jak się 
dowiedziałem od mieszkań
ców Szymbarka, przyczyną 
tych zniszczeń było kręcenie 
tu filmu «Król olch» - pod
czas filmowania ataku pan
cernego z czołgu strzelano 
prosto w mur. Prawdopo
dobnie założono tu ładunki 
wybuchowe i wysadzono tę 
część zamku. Jak można by
ło pozwolić na takie wyczy
ny? Kto w ogóle wydał ze
zwolenie? Jakie kary grożą 
za podobne czyny?"

Pan Krzysztof Kunicki z Gry
fic z przerażeniem informuje 
o stałym znikaniu różnych 
dziel sztuki ze skarbca kate
dry w Kamieniu Pomorskim. 
Ostatnio antykwariat po
znański handlował strasbur- 
skim wydaniem dziel Erazma 
z Rotterdamu z 1518 r. (tzw. 
Klocek), które dotąd znaj
dowało się w kamieńskim 
skarbcu. Próbowano je 
sprzedać Bibliotece Narodo
wej w Warszawie i sprawa 
wyszła na jaw, ale wiele in
nych zabytków bezpowrot
nie zniknęło w nader tajemni
czych okolicznościach. Au
tor listu uważa, że „takich 
spraw jest zbyt dużo i braku
je właściwych zabezpieczeń 
w pomieszczeniach, gdzie 
znajdują się cenne dzieła 
sztuki". Pani Elżbieta Siarkie- 
wicz z Kalisza jest stalą czy
telniczką „Spotkań z Zabyt
kami” i w liście dziękuje za 
numer lipcowy, a szczegól
nie za przypomnienie 200-le- 
cia Mazurka Dąbrowskiego 
oraz za artykuły o pięknie na
szego krajobrazu. „Dla Sza
nownej Redakcji podzięko
wania za kompendium wie
dzy zawarte w każdym 
numerze pisma” - kończy p. 
Siarkiewicz.
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miesięczniki cena
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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 przyję
ciu zamówienia należy wpłacić odpowiednią su
mę na konto: Oficyna Wydawnicza AMOS, 01- 
806 Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warsza- 
wa, nr 10201084-77578-270-1-111.

I. Ogłoszenia - reklamy ramkowe:
- cała kolumna wewnętrzna - 1200 zł
- 1/2 kolumny wewnętrznej - 600 zł
- 1/4 kolumny wewnętrznej - 300 zł
- 1/8 kolumny wewnętrznej - 150 zł
- cała kolumna zewnętrzna

(okładka s. IV) - 1400 zł 
pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej
- 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) reklamy 

mieszczącej się w profilu pisma - 1500 zł
- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej
- cała kolumna wewnętrzna (okładka s. II i III) -

1300 zł
- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka 
ceny o 50%

II. Teksty reklamowe sponsorowane:
artykuły informacyjne, rozmowy, wywiady, repor
taże, fotoreportaże - ceny od 500 zł do 2000 zł 
według indywidualnego uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne:
- jedno słowo - 70 gr
- jedno słowo w ramce - 1 zł
Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społecz
nych opiekunów zabytków udzielana jest zniżka 
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) udziela
ny jest rabat 10%.

Podatek VAT doliczany jest do zleceń:
- instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gospo

darczych w wysokości 22% ceny reklamy-ogło- 
szenia;

- osób prywatnych nie prowadzących działalno
ści gospodarczej w wysokości 7% ceny ogło
szenia

ZAPRASZAMY
DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. 3 zł, od 1998 r. 3,50 zł. Wpłaty na mini
mum trzy numery przyjmowane są na co najmniej 1 
miesiąc przed rozpoczęciem dostaw, na konto Ofi
cyny Wydawniczej AMOS, 01-806 Warszawa, ul. Zu
ga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 10201084-77578- 
270-1-111 (na załączonym na s. 37 przekazie pocz
towym prosimy podać, których numerów dotyczy 
wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających mini
mum 10 egz. - dodatkowo jeden egzemplarz bez
płatny. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droż
sza. Oficyna Wydawnicza AMOS nie pobiera dodat
kowej opłaty za dostawę. Wszelkie informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 34-65-21. 
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” moż
na nabywać w Oficynie Wydawniczej AMOS oraz 
w księgarniach warszawskich: „Naukowej im. Bole
sława Prusa” (ul. Krakowskie Przedmieście 7) 
i „Zamkowej” (ul. Świętojańska 2).

Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą muzea: 
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Koperni
ka 4
Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej, al. 
NMP 65
DUBIECKO: Ignacego Krasickiego 
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 32 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NIEDZICA: Zamek
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTROŁĘKA: Sklep Turystyczny „Tropik”, ul. Piłsudskie
go 16
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czackie
go 3
RADOM: Antykwariat, ul. Żeromskiego 69 
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskie
go 1
SZCZECIN: Narodowe: ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
Sklep Podróżnika, ul. Kaliska 8/10
Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej, pl. Zam
kowy
WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20 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
Zamówienie na prenumeratę w „Ruchu S.A.” przyjmowa
ne są na I kwartał 1998 r. do 5 grudnia br. Prosimy pamię
tać o zmianie ceny!
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
II. CERAMIKA

4. Porcelana
Wśród wyrobów ceramicznych najwyższą pozycję zajmuje 
niewątpliwie „prawdziwa” porcelana. Decydują o tym 
zarówno walory użytkowe, jak i artystyczne, cechujące przed
mioty sporządzone z tzw. twardej masy porcelanowej, 
złożonej głównie z kaolinu, skalenia i krzemionki z do
datkiem wody. Z owej masy, w zależności od jej konsystencji, 
kształtuje się ręcznie, przez toczenie na kole, odlewanie bądź 
wyciskanie w formach naczynia i różne przedmioty 
użytkowe, figurki i inne obiekty dekoracyjne. Skład masy 
porcelanowej, wypalanie wyrobów w wysokiej temperaturze 
(po raz pierwszy w 800-900°C, po nałożeniu szkliwa w ok. 
1400°C) nadają gotowej porcelanie właściwości nieosiągalne 
przez fajans czy majolikę - cienkościenność, prześwitywal- 
ność, gładkość powierzchni. Podobnie, jak inne wyroby ce
ramiczne, porcelanę dekoruje się nakładanym lub 
wytłaczanym reliefem, przez malowanie podszkliwne bądź 
naszkliwne, nanoszenie nadruków ceramicznych czy kalko
manii.
Ojczyzną porcelany a zarazem długowiekowym monopolistą 
w jej wytwarzaniu były Chiny (co najmniej od VII w. pro
dukowano tam porcelanę). Z Chin, a od połowy XVII w. 
także z Japonii, sprowadzano porcelanę do Europy, daremnie 
usiłując przez dziesiątki lat zgłębić tajemnicę jej produkcji. 
Dopiero nadwornemu alchemikowi elektora saskiego i króla 
polskiego, Augusta II Mocnego, Johannowi Friedriechowi 
Bóttgerowi udało się w 1709 r. stworzyć pierwszą porcelanę 
europejską, co pociągnęło za sobą uruchomienie w 1710 r. 
pierwszej wytwórni porcelany w Miśni (o jej słynnych ser
wisach pisał kilkakrotnie w „Spotkaniach z Zabytkami” 
Wojciech Przybyszewski). W ślad za Miśnią zaczęły w pier
wszej połowie XVIII w. powstawać liczne manufaktury 
porcelany w Niemczech, Austrii, Francji, Anglii, Rosji i 
Skandynawii.
W Polsce trzeba było dłużej czekać na uruchomienie rodzi
mej produkcji porcelany. Z pewnością na owo opóźnienie 
wpływał fakt, iż na polskim tronie zasiadali w pierwszej 
połowie XVIII w. elektorzy sascy (August II i August III 
Wettinowie), zainteresowani jak największym rynkiem zbytu 
dla wyrobów miśnieńskich, a nie tworzeniem konkuren
cyjnych wytwórni na terenach Pierwszej Rzeczypospolitej. 
Toteż pierwsze polskie przedmioty porcelanowe wypro
dukowano dopiero w 1790 r., a największe zasługi w zapo
czątkowaniu i rozwoju tej gałęzi ceramiki mieli członkowie 
osiadłej w naszym kraju francuskiej rodziny Mezerów.
Pierwsza polska wytwórnia porcelany została uruchomiona 
przez Franciszka Mezera w 1790 r. w Korcu, posiadłości 
Józefa Czartoryskiego na Wołyniu. Tylko w pierwszych latach 
działalności manufaktury (1790-1796) porcelana korzecka 
nawiązywała miękką linią naczyń i pastelową kolorystyką 
kwiatowych malatur do stylistyki rokokowej. Zgodnie z 
wymogami panującego powszechnie francuskiego klasycyz
mu od końca XVIII w. aż po kres istnienia Korca (1832 r.), 
przeważały w jego produkcji naczynia użytkowe i dekora
cyjne o prostych, często antykizujących kształtach. Mimo 
wzorowania się na porcelanie miśnieńskiej, wiedeńskiej czy 
sewrskiej, wyroby korzeckie zyskały odrębny, rodzimy 
charakter. W naturalistycznych bukietach kwiatów, zdobią
cych gładkie, białe powierzchnie przedmiotów, często 
występowały swojskie kwiaty chabrów; antykizujące orna
menty girland, gałązek, palmet kładzione były gęsto, za to 
umiarkowanie je złocono. Modny repertuar widoków 
starożytnych ruin i sielskich pejzaży uzupełniały na porce

lanie z Korca rodzime krajobrazy, malowane sepią (en gri
saille) lub wielobarwne. Typowe dla wytwórni korzeckiej 
stały się też, przejęte z Wiednia, naczynia całkowicie ażurowe 
lub tylko z brzegiem zdobionym plecionką czy drobnymi 
wycięciami.
Trzy pokolenia rodziny Mezerów kierowały kolejno 
wołyńską wytwórnią porcelany w Baranówce, założoną w 
1804 r. przez Michała, od 1820 r. prowadzoną przez jego 
bratanka Kazimierza, a do 1895 r. będącą własnością Józefa 
Mezera (jako prywatna fabryka rodziny Griparich 
Baranówka produkowała porcelanę do 1917 r.). Najświet
niejszy rozwój Baranówki przypadł na lata 1815-1830, gdy 
udało się jej stworzyć swoisty, charakterystyczny typ 
wyrobów. Wyróżniały się wśród nich naczynia stołowe i oz
dobne dekorowane miniaturowymi pejzażami, malowanymi 
głównie sepią, wyodrębnione wyraźną ramą z nasyconego 
jednym kolorem tła. Obok krajobrazów z rzymską architek
turą pojawiły się na baranowieckich imbrykach i wazonach 
widoki polskie, zaczerpnięte z rysunków Zygmunta Vogla i 
litografii Franciszka Szustra. Produkowano też w Baranówce 
bardzo popularne w końcu XVIII w. i pierwszej ćwierci XIX 
w. filiżanki z owalnymi, sepiowymi popiersiami portretowy
mi sławnych ludzi - największe powodzenie miały te z 
podobizną księcia Józefa Poniatowskiego.
Filiżanki z miniaturowymi portretami były też specjalnością 
wytwórni porcelany w Tomaszowie, założonej w 1806 r. przez 
Franciszka Mezera. W krótkim czasie prosperity tej 
niewielkiej manufaktury (w latach 1806-1809) szczególne 
powodzenie przyniosły jej filiżanki dekorowane popiersiem 
Napoleona, choć produkowano także naczynia z wizerunka
mi królów polskich i bohaterów narodowych. Zapewne trak
towano te przedmioty nie jako obiekty użytkowe, lecz czysto 
dekoracyjne, przeznaczone do oglądania w oszklonej ser- 
wantce. Niewiele zachowanych przykładów produkcji 
Tomaszowa ma niewysoką jakość techniczną, ale i ów prymi
tywizm, i specyficzny typ dekoracji sprawiają, że przy rzad
kości występowania tomaszowska porcelana stała się 
kolekcjonerskim rarytasem.
Jak już wspomniano przy omawianiu polskich fajansów, wyt
warzanie porcelany i to na dużą skalę, podjęły od 1838 r. 
zakłady w Ćmielowie, działające po dzień dzisiejszy. 
Ćmielowska porcelana cieszyła się zawsze dużym powodze
niem - była stosunkowo tania, a przez to powszechnie 
dostępna, odznaczała się dobrą jakością, zaś chęć dogodzenia 
różnym gustom klientów sprawiała, że obok adaptacji aktual
nie modnych stylów produkowano naczynia o tradycyjnych 
formach i wzorach. Ćmielowskie serwisy mogły więc za
dowolić i miłośników rokokowych kwiatków wiedeńskich, i 
zwolenników bladych barw secesyjnych, i amatorów zgeome- 
tryzowanych, awangardowych obiektów użytkowych.
W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku fabryka 
ćmielowska jako pierwsza na ziemiach polskich podjęła na 
większą skalę produkcję figurek porcelanowych. O tego 
rodzaju wyrobach z Ćmielowa i innych polskich wytwórni 
ceramicznych, modelowanych często przez znanych artystów, 
opowiemy w następnym odcinku naszego cyklu.

Anna Sieradzka
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1. Spodek i filiżanka, 
porcelana malowana naszkliwnie, 
złocona, Korzec, ok. 1810-1815
2. Wazon-krater,
porcelana malowana naszkliwnie, 
Korzec, ok. 1815-1820
3. Koszyk ażurowy z podstawą, 
porcelana szkliwiona, 
Korzec, 1800-1805
4. Imbryk do herbaty, 
porcelana malowana naszkliwnie 
sepią, złocona,
Baranówka, ok. 1815
5. Filiżanka
(ozdobiona wizerunkiem Napoleona) 
ze spodkiem,
porcelana malowana naszkliwnie, 
złocona,
Tomaszów, ok. 1806-1815

(zb. Muzeum Narodowego w Warszawie)



Śląsk 
po wielkiej 

wodzie

1. Kłodzko, woj. wałbrzyskie, ul. Braci Gierymskich 1, 
kamienica z początku XX w.,
zalana do pierwszego piętra, zamoknięte ściany i strop nad parterem, 
oberwany mur od strony Nysy
2. Kłodzko, woj. wałbrzyskie, ul. Stryjeńskiej 9, 
kamienica z drugiej potowy XIX w.,
zalana do pierwszego piętra, wyrwane narożniki do głębokości 2 m, 
zawalona ściana wschodnia, a zachodnia spękana, 
zawalony strop w jednym narożniku
3. Krosnowice, woj. wałbrzyskie, zespół pałacowy z XVIII w., 
pałac zalany do wysokości 2 m, podmyty narożnik,
przy pałacu przewrócony i połamany posąg św. Jana Nepomucena 
oraz zniszczona zabudowa folwarczna
4. Bardo, woj. wałbrzyskie, budynek o konstrukcji szachulcowej z XIX w., 
wyrwana ściana, zamoknięte mury
5. Racibórz, woj. katowickie, 
średniowieczne mury miejskie przy ul. Podwale
zostały podmyte i utrzymują się tylko dzięki prowizorycznemu podparciu
(zdjęcia: 1,2 - Ewa Nekanda-Trepka, Michai Smoktunowicz)


