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Od redakcji
Rok 1998 kończymy numerem, 
w którym staraliśmy się zgroma
dzić artykuły służące świąteczne
mu relaksowi. Należą do nich m.in. 
opowieść o kaplicy zwanej Mo
skiewską w Warszawie (s. 10), re
fleksje na temat Szczawna Zdroju 
(s. 7), fotoreportaż o pałacach 
i dworach na Białorusi (s. 14), dzie
je Krakowskiego Bractwa Kurko
wego (s. 27) oraz artykuł o odbu
dowie szekspirowskiego teatru 
w Londynie (s. 30). Ze względu na 
to, że w styczniowym numerze nie 
zamieścimy rocznego spisu treści 
(będziemy się starali opublikować 
bibliografię „Spotkań z Zabytka
mi” za lata 1995-1999), przypomi
namy najważniejsze - naszym zda
niem - tematy poruszane w roczni
ku 1998. Były to artykuły m.in. 
o rekonstrukcji zabytków na przy
kładzie zamku w Janowcu (nr 1, 
s. 4), o śladach obecności ludzi na 
terenie Bieszczad (nr 1, s. 9) 
i o krajobrazie polskich wsi (nr 2, 
s. 4). „Głos z terenu” reprezento
wał artykuł na temat służby kon
serwatorskiej (nr 3, s. 4), zajmowa
liśmy się prywatyzacją zabytków 
(nr 5, s. 3) oraz kontrowersyjnym 
odtworzeniem fasady pałacu Ja
błonowskich w Warszawie (nr 5, 
s. 8). Czerwcowy numer otwierała 
rozmowa z wiceministrem kultury 

o reformie administracyjnej kraju 
i miejscu w niej dla ochrony zabyt
ków (nr 6, s. 4), zaś następne stro
ny poświęciliśmy konserwatorskim 
problemom Poznania. W numerze 
8 opublikowane zostało podsumo
wanie akcji popularyzowania 
w naszym piśmie tzw. zabytków 
nie-zabytków (s. 4), w numerze 10 
rozpoczęliśmy cykl artykułów 
o charakterze dydaktycznym na 
temat zabytków i ich ochrony 
(s. 4), który kontynuujemy w bie
żącym (s. 4). Oczywiście interesu
jących materiałów było znacznie 
więcej, choćby artykuł o tajemni
cach kaplicy św. Trójcy w Lublinie 
(nr 1, s. 25), malowidłach w wieży 
rycerskiej w Siedlęcinie (nr 2, s. 20) 
czy odtworzenie wyglądu i klimatu 
dawnego wiejskiego sklepu (nr 4, 
s. 4), lecz wymienione na początku 
spotkały się z najżywszą reakcją 
naszych Czytelników. Postaramy 
się podobne tematy poruszać w no
wym roku - ostatnim w wieku 
dwudziestym, choć oficjalnie wiek 
XXI zaczyna się dopiero za dwa 
lata.

Życzymy wszystkim Czytelnikom 
spokojnych Świąt Bożego Naro
dzenia i miłej lektury przy choince!



Podczas prac badawczych 
elewacji gdańskiej Wielkiej 
Zbrojowni, będącej siedzibą 
Akademii Sztuk Pięknych, 
stwierdzono zagrożenie ce- 
glano-kamiennej ściany pół
nocnej. Poważne naruszenie 
konstrukcji muru potwierdzi
ła też ekspertyza budowlana. 
Po drugiej wojnie światowej 
z otworów okiennych Zbro
jowni wyjęte zostały podtrzy
mujące je elementy kamien
ne. W wyniku tego mogło 
dojść do runięcia ściany pół
nocnej i części budowli. 
Obecnie trwają prace zabez
pieczające i restauratorskie 
północnej ściany elewacji. 
Konserwatorzy przywrócą 
pierwotny stan murów i ka
miennych detali architekto
nicznych. Według informacji 
zamieszczonej w „Dzienniku 
Bałtyckim”, kompleksowa re
stauracja wszystkich elewa
cji Zbrojowni ma kosztować 
około 3 min zł. Na razie są 
środki tylko na ratowanie za
grożonej elewacji północnej.

♦ * *
We wrześniu br. odbyty się 
w Warszawie i Wrocławiu 
dwudniowe międzynarodowe 
sesje naukowe oraz warsztaty 
poświęcone ochronie zabyt
ków przed skutkami powodzi. 
W spotkaniu wzięły udział de
legacje z kilkunastu krajów, 
przedstawiciele ministerstw, 
instytucji kulturalnych i resor
tów obrony lub ochrony cy
wilnej. Celem tego międzyna
rodowego przedsięwzięcia 
była integracja działań doty
czących zabezpieczenia i ra
towania dziedzictwa kulturo
wego na wypadek zagrożeń, 
zwłaszcza powodzi. Organi
zatorami sesji i warsztatów 
praktycznych w miejscowo
ściach dotkniętych powodzia
mi (w Kłodzku, Brzegu, Pola
nicy i Dusznikach) było Mini
sterstwo Kultury i Sztuki, Pań
stwowa Służba Ochrony Za
bytków i Urząd Szefa Ochro
ny Cywilnej.

♦ * *
Toruń, wpisany niedawno ze 
względu na dobrze zacho

wany średniowieczny układ 
urbanistyczny i liczne zabytki 
architektury na Listę Świato
wego Dziedzictwa UNESCO, 
przeładowany jest nie za
wsze estetycznymi reklama
mi - donoszą toruńskie „No
wości”. Reklamy te często 
zamazują wygląd zabytku

Toruń
- zabudowa ul. Kopernika 

jeszcze bez reklam

lub zasłaniają perspektywę 
zabytkowej ulicy. Wprawdzie 
miejski konserwator zabyt
ków może ingerować w te 
sprawy na podstawie ustawy 
o ochronie dóbr kultury, 
w której mówi się o zakazie 
zeszpecania budowli zabyt
kowych, ale w praktyce jest 
to trudne. Nie zawsze łatwo 
można rozstrzygnąć - co jest 
zeszpeceniem, a co nawią
zaniem np. do średniowiecz
nych szyldów cechowych. 
Według prof. Mariana 
Arszyńskiego, specjalisty 
w dziedzinie zabytkoznaw- 
stwa i konserwatorstwa, 
w krajach zachodnioeuropej
skich kwestie obecności re
klam w zabytkowej prze
strzeni dawnych miast regu
lowane są w lokalnych statu
tach uchwalanych przez rady 
miejskie. Także w statucie 
Torunia z 1918 r. znajdowały 
się zapisy dotyczące tej 
sprawy. Niezbędny jest roz
sądny kompromis między 
potrzebami handlowców 
a wymogami konserwator
skimi i estetycznymi.

* * *
W Muzeum Narodowym 
w Gdańsku otwarta została 
galeria malarstwa holender
skiego i flamandzkiego XVII 
w. Ekspozycję tworzy 80 ob
razów i miniatur. Część 
z nich pochodzi z kolekcji Ja
kuba Kabruna, gdańskiego 
uczonego i kolekcjonera, in
ne z zakupów dokonanych 
przed wojną przez Muzeum 
Miejskie, kilka obrazów sta
nowią depozyty warszaw

skiego Muzeum Narodowe
go. Ekspozycja zajmuje dwie 
sale - w pierwszej pokazane 
są m.in. obrazy alegoryczne 
i religijne Daniela Teniersa 
st., Ferdinanda Bola, Vincen- 
ta Sellaera oraz martwe natu
ry wanitatywne. W drugiej sa
li umieszczone zostały mar
twe natury flamandzkie i ho
lenderskie z piękną kompo
zycją owocową Jana Dawid- 
sza de Heema, portrety, sce
ny rodzajowe, pejzaże.

* * *

Sandomierskie Stare Miasto 
zapada się. Proces ten wy
stąpił już w XIX w. - pierwsza 
z głośnych katastrof wyda
rzyła się w 1857 r., kiedy 
w pobliżu Bramy Zawichoj-

Sandomierz
- widok na zamek 

i kościół św. Jakuba

skiej zapadł się ponad 100- 
metrowy odcinek murów 
obronnych oraz przyległe bu
dynki. Później podejmowano 
rozmaite działania w celu za
pobieżenia osuwaniu się 
skarp i zapadaniu obiektów. 
Niestety, stan sandomierskiej 
starówki jest ciągle alarmują
cy. Powstało zagrożenie osu
nięcia się skarp Wzgórza 
Zamkowego i uszkodzenia 
ścian zamku. By zapobiec te
mu procesowi, powinno zo
stać uporządkowane koryto 
Wisły, obniżone lustro wody 
i wykonane obwałowania. 
Obecnie podjęto operację 
palowania Wzgórza Zamko
wego. Następnym etapem 
prac ma być umacnianie 
skarpy zachodniej od strony 
kościoła św. Jakuba.

* * *
Na ogólną liczbę 102 zabyt
ków architektury na Rze- 
szowszczyźnie w bardzo do
brym stanie jest tylko osiem 
(!). Do obiektów najlepiej 
utrzymanych należą zamki 
w Łańcucie, Rzeszowie 
i Przecławiu oraz będące 
własnością prywatną dwory 
w Skrzyszowie, Pstrągowej 

i Leżajsku. Dla obiektów 
znajdujących się w złym sta
nie jedyną szansą jest zmia
na właścicieli i zagospodaro
wanie - prawie wszystkie są 
nie użytkowane. Według opi
nii wojewódzkiego konser
watora zabytków w Rzeszo
wie, w ostatnich latach zain
teresowanie kupnem zabyt
kowych obiektów wzrosło. 
Pomimo że są zdewastowa
ne, do przetargu zgłasza się 
po kilka osób lub firm. Wszy
scy, którzy zdecydują się na 
kupno zabytku, mogą liczyć 
na współpracę przy remon
cie oraz dofinansowanie 
w wysokości 23% ogólnego 
kosztorysu. Nowymi właści
cielami mogą być także cu
dzoziemcy, pod warunkiem, 
że mają zgodę Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. Pola
cy mieszkający na stałe za 
granicą, mający polskie oby
watelstwo, mogą bez prze
szkód nabywać tego typu 
obiekty.

* * *

„Załóżmy, iż w najbliższym 
czasie otrzyma pan (i) dodat
kowy milion złotych na dzia
łalność prowadzonej przez 
siebie placówki. W jaki spo
sób pieniądze te zostaną 
spożytkowane?' Z takim py
taniem zwrócili się redaktorzy 
„Polityki” do szefów kilkuna
stu instytucji kulturalnych 
w kraju. Wśród zapytanych 
osób była m.in. Halina Lan- 
decka - wojewódzki konser
wator zabytków w Lublinie. 
Oto jej odpowiedź: „Znaczną 
część pieniędzy przeznaczy
łabym na wypłaty dla właści
cieli obiektów zabytkowych, 
którzy dokonali remontu na 
własny koszt. W świetle obo
wiązujących przepisów nale
ży im się do 23% refundacji. 
Wsparłabym także prace 
konserwatorskie na lubel
skim Starym Mieście. Dużo 
uwagi poświęciłabym zwłasz
cza oryginalnym XVI-wiecz- 
nym kamieniczkom. Resztę 
pieniędzy przeznaczyłabym 
na zmikrofilmowanie naszych 
starych dokumentów, które 
obecnie niszczeją w zastra
szającym tempie.”

O O przeglądypoglądy
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmio
tom, o których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły 
oraz kiedy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy po
magać Czytelnikom w dokładniejszym poznaniu różnych 
dziel sztuki, które mają w swoich zbiorach i nie potrafią 
określić np. ich twórcy, lat powstania, stylu, przypusz
czalnej ceny itp. Przysyłajcie więc do redakcji dokładne 
opisy i ilustracje (wyłącznie dobre zdjęcia i rysunki) wy
robów nie znanych lub dzieł sztuki, co do których macie 
pewne niejasności. Jesteśmy gotowi odpowiadać także 
na inne pytania związane z zabytkami. Redakcja w poro
zumieniu z ekspertami będzie starała się zdobyć jak naj
więcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

„Chciatbym dowiedzieć się 
wszystkiego o zaniktej już 
umiejętności wyrabiania mio
du pitnego, co kiedyś nazy
wało się »syceniem miodu«. 
Niestety, pszczelarze nie po
trafili mi nic powiedzieć, trud
no również o fachową litera
turę. Ojciec mój, któremu po
magam w pasiece, mimo że 
pochodzi z okolic Łomży, też 
niewiele wie na ten temat”.

Wojciech Siwik 
Kowal

W produkcji miodów pitnych 
tzw. sycenie - to otrzymywa
nie roztworu miodu pszczele
go (brzeczki miodowej) przez 
gotowanie go z wodą. Ponie
waż byt to najważniejszy etap 
produkcji, wytwórnie miodów 
pitnych zwano miodosytniami 
(w XIV w. słynne byty w Gdań
sku i Lwowie). Miód pitny o za
wartości alkoholu 9-18% 
otrzymywano więc przez fer
mentację miodu pszczelego 
rozcieńczonego wodą z do
datkiem soków owocowych, 
przypraw i ziół. Jako cieka
wostkę podajemy stosowany 
na Litwie przepis warzenia 
miodu pitnego z 1854 r.: „Na 
trzy litry miodu patoki wziąć 
wody piętnaście litrów, rozsy- 
cić w ciepłym miejscu przez 
dobę lub dtużej tak, aby miód 
zupefnie w ptyn się zamienił, 
mieszając go często. Po roz
puszczeniu przecedzić przez 
worek sukienny, wlać do kotła 
połowę płynu, oznaczyć łopat
ką głębokość onego, wlać 
resztę i zacząć warzyć, jak się 
wygotuje do potowy oznaczo
nej dolać drugie tyle wody 
zimnej rzecznej i powtórnie 
warzyć do potowy. Zaczyna
jąc warzyć powtórnie, na 60 li
trów płynu włożyć w płócien
nym worku chmielu najlepsze

go samych szyszek 40 deka. 
Po odgotowaniu powtórnym 
zaraz wylać ptyn do nowego 
naczynia, to jest do kładki dę
bowej i tak zostawić, aż osty
gnie do stopnia świeżo udojo
nego mleka, wówczas włożyć 
drożdży dobrych nasmarowa
nych na obwarzanek rozkrojo
ny i tak zostawić, nim zacznie 
fermentować. Miód odbywa 
fermentację od dni dwunastu 
lub więcej. Skoro piana sczer
nieje, wówczas przefiltrować 
na worek sukienny, wlać do 
beczki dębowej i mocno za- 
szpuntować. Chcąc mieć 
miód czerwieńszy wrzucić 
pod koniec warzenia 20 deka 
rozpalonego żelaza”. Redak
cja życzy smacznego!

* * *

„Stale operuje się nazwami 
różnych stylów, także w roz
poczętym przez Was bardzo 
przydatnym cyklu Mijają lata 
i wieki. Jest ich tak dużo, że 
można się pogubić. Będę 
wdzięczna za podanie przy
najmniej podstawowych in
formacji na temat głównych 
stylów panujących w sztuce 
minionych wieków”.

Elżbieta M.
Wroclaw

Robimy to z przyjemnością, 
bowiem rzeczywiście ta wie
dza przydaje się także przy 
lekturze „Spotkań z Zabytka
mi”. Zwracamy uwagę, że 
datowanie poszczególnych 
stylów jest płynne, ponieważ 
najczęściej ich stosowanie 
w architekturze i sztuce za
czynało się jeszcze w okresie 
poprzedzającym, a kończyło 
już w następnym; poza tym 
style - jak moda - przyjmo
wane byty w różnych krajach 
w różnym czasie.

STYL ROMAŃSKI poprzedza
ła sztuka PRZEDROMAŃSKA 
z centrum we Francji okresu 
karolińskiego (VIII-X w.) oraz 
Niemczech. Ośrodkiem stylu 
romańskiego była także Fran
cja (X w.). W architekturze na
stępował rozwój masywnych 
kościołów bazylikowych ze 
sklepieniami kolebkowymi, 
krzyżowymi itd., arkadami i fi
larami; panowała zasada sto
sowania tuku pełnego. Rzeź
ba była monumentalna, zwią
zana z architekturą (portale, 
głowice kolumn), często ro
ślinna, zwierzęca, fantastycz
na, geometryczna, także wy
konywana w brązie (np. 
drzwi). Malarstwo monumen
talne i miniaturowe (witraże). 
STYL GOTYCKI (XII-XIV w.). 
Ośrodkiem była Francja (XII 
w.). Stawiano kościoły bazyli
kowe i halowe, zamki, ratusze, 
kamienice. Konstrukcja lekka 
dzięki stosowaniu sklepień 
krzyżowo-żebrowych, dużych 
okien i zasady tuku ostrego. 
Realistyczna rzeźba w kamie
niu, potem w drewnie, różne 
rodzaje realistycznego malar
stwa, w tym tablicowe.
STYL RENESANSU (XV-XVI 
w.). Ośrodkami byty Włochy 
i Niderlandy. W architekturze 
poszukiwano jasności i har
monii w twórczym nawiązy
waniu do antyku, stąd przej
mowanie elementów antycz
nej architektury i ornamenta
cji. W rzeźbie zwrot ku natu
rze i realizm w przedstawianiu 
ludzkiego ciała (materiał: ka
mień, brąz, terakota). Rów
nież w malarstwie zwrot ku 
naturze i realizm we freskach, 
malarstwie sztalugowym, 
olejnym (od końca XV w.); po
jawiają się portrety oraz grafi
ka. Późny renesans (druga 
potowa XVI w.), zwany manie- 
ryzmem, oddaje w rzeźbie 
i malarstwie wysmuktość po
staci, wyrafinowanie, elegan
cję ruchu. Rozwój rzemiosła 
artystycznego (przedmioty 
luksusowe i użytkowe).
STYL BAROKU (koniec XVI- 
-druga potowa XVIII w.). 
Ośrodki: Włochy, Hiszpania, 
Flandria. W architekturze pa
nuje przepych, dynamika, 
kontrasty form i światłocienia 
oraz dążenie do powiązania 
w całość kompozycyjną 
z rzeźbą i malarstwem. Rzeź
bę cechuje realizm i dynami
ka. Rozkwit malarstwa ścien
nego (iluzjonistyczne), szta
lugowego (portretowe), ro

dzajowego, krajobrazowego; 
pojawiają się martwe natury. 
Późny barok (XVIII w.) w nie
których krajach zwany jest 
rokokiem, którego główne 
ośrodki znajdowały się we 
Francji, Wenecji i Europie 
Środkowej. Rokoko obejmo
wało głównie dekorację 
(rzeźba, malarstwo), którą 
cechuje płynność i miękkość 
linii; często stosuje się moty
wy muszli („rocaille” w języ
ku francuskim oznacza 
muszlę). Rozwój snycerstwa 
i sztukatorstwa, w malarstwie 
tematy mitologiczne, religij
ne i rodzajowe (np. sceny 
pasterskie). W całym okresie 
baroku zaznacza się rozkwit 
rzemiosła artystycznego 
(m.in. początki produkcji 
porcelany w Europie, a np. 
w Anglii rozwój meblarstwa). 
STYL KLASYCYZMU (ok. 
1760 - ok. 1830). Rozwija się 
równolegle z barokiem, domi
nuje w drugiej połowie XVIII 
w., kiedy nastąpił wzrost zain
teresowania starożytnością. 
W architekturze poszukuje się 
jasnej kompozycji, stosuje 
portyki i kolumnady. Dominu
je rzeźba figuralna oraz pła
skorzeźba dekoracyjna. Ma
larstwo ma charakter dekora
cyjny, poruszane są tematy 
mitologiczne i historyczne. 
WIEKI XIX i XX. Sztuka 
romantyzmu (1800-1880): 
zwrot ku narodowej przeszło
ści, historyzm, nawiązywanie 
do stylów historycznych, roz
wój malarstwa narodowego - 
historycznego, pejzażowego 
i rodzajowego. Różne style 
i kierunki: neogotyk (w Anglii 
od potowy XVIII w.), impresjo
nizm (w malarstwie francu
skim od ok. 1870 r.), moder
nizm - secesja (od ok. 1895 
r.), style narodowe (w Polsce 
styl zakopiański S. Witkiewi
cza, „Młoda Polska” z S. Wy
spiańskim i J. Malczewskim), 
prymitywizm, fowizm, eks- 
presjonizm, abstrakcjonizm, 
surrealizm, faszyzm, for
mizm, kapizm, realizm socja
listyczny w krajach zwanych 
socjalistycznymi i postmo
dernizm z wieloma warianta
mi na terenie Europy Za
chodniej.

wiedzieć 
więcejww



Krajobraz - to tło 
naszego życia, 
w nim żyjemy, 

z nim utożsamiamy się, 
on decyduje o wyglądzie 

naszej ojczyzny 
i tysięcy 

„małych ojczyzn”. 
Dziś o krajobrazach 

odziedziczonych 
i dewastowanych.

Mijają 
lata 

i wieki (3)

Krajobrazy odziedziczone
Prawie niezmieniony od średniowiecza pozostał podstawo
wy podział Polski na kilka regionów geograficzno-historycz- 
nych: Wielkopolskę, Małopolskę, Pomorze, Śląsk, Mazow
sze itd. Tym regionom odpowiadają - obecnie bardzo prze
mieszane - grupy etnograficzne. W zależności od możliwo
ści zagospodarowania terenu, jego izolacji, czasu zasiedla
nia, podziałów politycznych i administracyjnych regiony for
mowały się w różnych okresach historycznych, decydując 
o dzisiejszym krajobrazie kulturowym całego kraju.
Po minionych wiekach otrzymaliśmy krajobrazy, które zago
spodarowywali - z czego trzeba sobie zdać sprawę - nie tyl
ko Piastowie i Jagiellonowie. Południowe obszary naszego 
kraju znajdowały się np. pod wpływami czeskimi, potem cią
żyły ku Habsburgom, północne zabudowane zostały krzy
żackimi zamkami i pruskimi pałacami. W często zmieniają
cych się granicach Rzeczypospolitej osiedlali się Niemcy, 
Żydzi, Włosi, Ormianie, Holendrzy, Tatarzy - każdy z tych 
narodów pozostawił po sobie ślady tak w kulturze material
nej, jak i duchowej. Polska - i wiele innych krajów europej
skich - gościła np. mistrzów budowlanych czy artystów-de- 
koratorów nadreńskich, ruskich, włoskich, francuskich, nie
mieckich. Krajobraz kulturowy tworzył się dzięki zachod
nioeuropejskiemu romanizmowi, północnemu gotykowi, 
włoskiemu i południowoniemieckiemu barokowi, francu
skiemu i włoskiemu klasycyzmowi; przykłady widzimy 
w prawie każdym mieście, miasteczku, nawet wiosce. Te 
„obce”, a właściwiej - ogólnoeuropejskie wpływy stykały się 
z już ukształtowanym zwyczajem polskim, zwanym też sar
mackim. Jego najbardziej charakterystyczne przykłady ma
terialne - to dwory z kolumnowymi gankami, drewniane 
chaty, karczmy przy rozstajach dróg, podcienia kamienic, 
kapliczki i krzyże przydrożne, niespotykane gdzie indziej 
zdobnictwo, np. attyki polskie, a przede wszystkim wielka 
liczba drewnianych, krytych gontem kościołów, cerkwi, sy
nagog. Wszystkie te budowle zostały znakomicie zharmoni
zowane z krajobrazem. Główną tego przyczyną były ich roz
miary - gabaryty nie naruszające otoczenia i stwarzające ra
zem z nim ciepłe i przyjazne wnętrza dla życia ludzi. Także 
sposób wykonania - kolumny dworskich ganków kojarzące 
się ze smukłymi topolami, dwuspadowe dachy przypomina
jące stogi, drewniane ściany jakby prosto z lasu - wszystko to 
sprawia wrażenie naturalnego wytworu przyrody.

K
ażdy krajobraz tworzą dwa podstawowe składni
ki - naturalne i kulturowe. Od pierwszego zależy 
m.in. ukształtowanie powierzchni ziemi i przyro
da. Taki krajobraz spotykamy np. w wysokich Ta

trach, Bieszczadach i na terenie Puszczy Białowieskiej. Naj
częściej jednak w krajobrazie znajdujemy elementy kulturo
we, będące wynikiem działalności ludzi w ciągu wieków 
i obecnie. Należy do nich m.in. zabudowa, pola, drogi, linie 
kolejowe, energetyczne. Znajdujemy tu również element nie
materialny - ludzką myśl i pracę, które taki krajobraz stwo
rzyły. W porównaniu z krajobrazem naturalnym jest on bar
dziej podatny na zmiany. Może być formowany pozytywnie, 
w harmonijnym związku zachodzącym między jego poszcze
gólnymi składnikami oraz między elementami naturalnymi 
i kulturowymi, np. kompozycje parkowe czy tereny upraw 
rolnych. Może też być negatywny, kiedy widać wyraźną dys- 
harmonię i chaos, np. tereny podmiejskie czy uprzemysło
wione.
Jednym z podstawowych elementów krajobrazu kulturowego 
jest przestrzeń historyczna, czyli materialny zapis historii sta
nowiący o indywidualnym wizerunku krajobrazu uzależnio
nym od przebiegu procesów gospodarczych, kulturalnych, 
politycznych, społecznych w danym miejscu, regionie i kraju.

Krajobrazy niszczone
Niestety, krajobrazy były kształtowane nie tylko przez two
rzenie, ale także niszczenie. Chodzi tu przede wszystkim 
o wojny, z których ostatnia światowa spowodowała burzenie 
całych miast. Jeśli w poprzednich wojnach i pod zaborami 
niszczenie i wywożenie naszych dóbr kultury nie było tak 
masowe, to hitlerowskie Niemcy prowadziły z góry zaplano
waną politykę „by w kilku najbliższych latach usunąć wszel
kie przejawy polskości, obojętnie jakiego rodzaju”, jak mó
wił gauleiter Pomorza Albert Forster. Niszczenie polskości 
odbywało się też na Kresach Wschodnich zajętych przez 
ZSRR. Ukształtowane przez wieki krajobrazy Podola czy 
Wołynia jeszcze dzisiaj tracą swoje charakterystyczne skład
niki - pozostawione bez opieki, nie remontowane lub całko
wicie przebudowane kościoły, zamki, pałace i dwory.
Niekorzystne zmiany w polskim krajobrazie przyniósł okres 
powojenny. W odbudowie historycznych ośrodków miej
skich zachowano wprawdzie tradycję miejsca i częściowo 
wygląd poszczególnych kamienic, jednak nie uniknięto błę
dów. Na przykład zniszczone zostały historyczne, wielowie
kowe działki budowlane z typową dla nich zabudową we
wnętrzną (np. na Głównym Mieście w Gdańsku). Odbywało 
się też wyburzanie resztek kamienic „nie pasujących” do sta-
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2
1.2. Piękno niczym nie skażonej przyrody
- fragment naturalnego krajobrazu
w Puszczy Białowieskiej (1)
i przykład harmonii dzieła ludzkich rąk z przyrodą
- szałasy pasterskie w Tatrach (2)

3. Tak miała wyglądać
cała ul. Marszałkowska w Warszawie
po wyburzeniu wszystkich zachowanych kamienic 
z XIX i XX w.
(projekt z 1950 r.)

4. Łódzki tzw. Manhattan
z połowy lat siedemdziesiątych
- zlikwidowano tu wiele starych domów, 
chyba przez przypadek pozostała kamienica 
z początku XX w. przy ul. Piotrkowskiej 164, 
nazwana „pomnikiem kamienicy” 

rych miast, bo pochodzących z XIX czy XX w. W zabytko
wych miasteczkach Śląska, Mazur i Pomorza kończono dzie
ło wojennego kataklizmu, pozostawiając po zabudowie pu
ste kwartały, a cegły wywożono m.in. na odbudowę Warsza
wy. Wznoszono nowe osiedla prawie jednakowych bloków 
z tzw. wielkiej płyty, nie mających żadnego znaku tożsamo
ści. Człowiek postawiony w środku takiego osiedla i zapyta
ny, gdzie się znajduje, mógł odpowiedzieć, że w Warszawie, 
ale także w Poznaniu, Łasku, Sieradzu. Ta architektura od
biega swoją skalą, proporcjami i materiałem budowlanym 
od tradycyjnej, dotychczas stosowanej. W tym samym czasie 
w zachodniej Europie nowe budynki stawiane obok starych 
mają takie same ustawienie w stosunku do ulicy, taką samą 
wysokość, nawet podobne kąty nachylenia dachów.
Kilkanaście lat temu zorganizowano międzynarodowy kon
kurs dla dzieci. Miały one pokazać na rysunkach najbliższe 
im krajobrazy, a więc przede wszystkim miejsca zamieszka
nia. Najsmutniejsze były rysunki dzieci z Polski: dla nich 
dom - to wielopiętrowy blok mieszkalny, osiedle - to zespół 
identycznych bloków z „wielkiej płyty”, miasto w odróżnie
niu od osiedla miało jeszcze zaznaczone kościelne wieże, 
natomiast wieś - to przeważnie kilkupiętrowe budynki 
o płaskich dachach. Na rysunkach było dużo samochodów, 
nie było zaś wcale drzew, krzewów i kwiatów. W ten sposób 
polskie dziecko swoim niczym nie skażonym spojrzeniem 
widzi nasz krajobraz, który my nie zawsze dostrzegamy, bo 
po prostu przyzwyczailiśmy się do niego.
Degradację przeżywała także wieś. W jej kształtowanym 
przez wieki wyglądzie nie było i nie ma miejsca dla bloków 
mieszkalnych czy siermiężnych sklepowych pawilonów kry
tych eternitem, zwanych bunkrami. A tak właśnie budowano 
w ramach zbliżania wsi do miasta w latach pięćdziesiątych
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5.6.7. W tym samym czasie, gdy trwat proces niszczenia dworów (5), 
wieś zabudowywano takimi „willami”
z nieodzowną dekoracją mozaikową (6)
lub stawiano bloki mieszkalne dla pracowników PGR (7)
8. Kacwin kolo Niedzicy
- jeszcze niedawno byia to typowa spiska wieś 
zbudowana prawie całkowicie z drewna
9. Ten „pałac” powstał w podwarszawskim Nowym Dworze
1 zupełnie nie nawiązuje do tradycyjnej zabudowy 
małego mazowieckiego miasta

(zdjęcia: 1 - Stanisław Fltak,
2 - Stanislaw Grzelachowski,
9 - Bohdan Walkowski)

i sześćdziesiątych, realizując to pod nadzorem administracji 
PRL, celowo niszcząc lokalne tradycje. Później w wiejski 
krajobraz wstawiano „miejskie wille” o płaskich dachach, 
kilkupiętrowe, gdy gospodarz byl bogaty. Rzadko były one 
tynkowane, a jeśli - to w tynku umieszczano kolorowe kafel
ki lub mozaiki z tłuczonego szkła. Od pól oddzielały je so
lidne metalowe ogrodzenia o fantazyjnych kształtach. I jesz
cze dobrze, gdy taka budowla przesłonięta została drzewa
mi, ale właściciele na ogół starali się ją wyeksponować. 
W latach osiemdziesiątych pojawiły się z kolei pseudozam- 
kowe potwory - ze spiczastymi basztami, łukowatymi (gotyc
kimi!) oknami, arkadami, loggiami. Był to zazwyczaj zlepek 
różnych projektów zachodnich dowolnie łączonych, inne 
wzorowano na rezydencjach widzianych w amerykańskich 
serialach telewizyjnych, np. „Dynastii”; wnętrza też nawią
zywały do nich marmurami czy złoceniami. W latach sie
demdziesiątych na Mazowszu, Podlasiu czy Mazurach, nad 
rzekami i jeziorami pojawiły się z kolei letnie domy stawia
ne przez górali na wzór podhalańskich; w tym samym czasie 
pod Tatrami powstały typowe blokowiska z „wielkiej płyty”.

Dowolność realizacji architektonicznych na wsi jest w dal
szym ciągu zaskakująca. Obok „architektury zamkowej” 
zaczynają powstawać wille o jeszcze dziwaczniejszych for
mach, np. japońskich świątyń. Taka właśnie, zbudowana 
w latach dziewięćdziesiątych, stoi na tle mazowieckich 
wierzb i pól przy szosie z Warszawy pod Nowym Dworem. 
Ostatnio pojawiła się jeszcze inna tendencja - łączenia pol
skiego dworu z pałacykiem myśliwskim. Efekt jest taki, że 
w podwarszawskim Konstancinie osiedle tych „pałaco-dwo- 
rów” z charakterystycznymi basztami nazwano „gargamela- 
mi” - od siedziby czarownika i wroga Smerfów Gargamela 
z telewizyjnej „Dobranocki”. Czyli dalej zabudowujemy 
nasz krajobraz, jak kto chce, czym chce i gdzie chce. Jest to 
jeden długi i koszmarny sen cukiernika - jak ktoś kiedyś 
powiedział.
Choć już tak niewiele pozostało z naszego krajobrazowego 
dziedzictwa, przecież jeszcze można znaleźć harmonię 
i piękno. Trzeba tylko chcieć i umieć je dostrzec...

W następnym odcinku dowiemy się, jak dostrzegać piękno krajobrazów.

6



1. Szczawno Zdrój, 
ul. Kościuszki zmienia wygląd

Polskie zdroje

Refleksje 
ze Szczawna: 

deptak 
czy „corso”?

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

W
 przedwojennym Słowniku wyrazów obcych

Michała Arcta termin „corso” objaśniono na 
trzy sposoby. Pierwszy to „kurs, bieg”, drugi - 
„tor wyścigowy, plac lub szeroka piękna uli

ca”, wreszcie trzeci - „wystawna przejażdżka w powozach 
wytwornych a przybranych kwiatami w dzień na to wybra
ny”. We współczesnym słowniku znajdziemy już tylko odsy
łacz do (pisanego przez „k”) korsa, a przy samym wyrazie 
objaśnienie, że to włoskie „corso” i można mu nadać dwie 
definicje: „1. w miastach włoskich: szeroka, piękna ulica, 
będąca miejscem spacerów i przejażdżek; aleja. 2. zabawa, 
pochód ulicami miasta z udziałem ukwieconych pojazdów 
(gł. we Włoszech i płd. Francji)”. Za to deptak był u nas 
zawsze deptakiem i nie oznaczał nic innego.
Nie sposób jednak nie zauważyć, że te dwa tak bliskie znacze
niowo terminy - przedwojenne, wykwintne i pretensjonalne 
„corso” oraz swojskie i jasno brzmiące „deptak” - w dzisiej
szych czasach nabierają nie tylko nowych znaczeń, ale także 
mogą być tych zmian wyznacznikiem. Deptakiem na przykład 
- nie tylko dzięki przebojowej piosence wykonywanej przed 
laty przez Danutę Rinn - szczyci się Ciechocinek. Deptaki 
znane są także kuracjuszom i mieszkańcom wielu innych 

uzdrowisk w Polsce. Co tam uzdrowisk! Na dobrą sprawę, ma 
u nas swój deptak niemal każde miasto i miasteczko.
Ale rzecz dziwna, nie miało go nigdy Szczawno Zdrój. Nie by
ła nim bowiem ani znajdująca się w tym kurorcie wewnętrzna 
promenada od strony Parku Zdrojowego, ani ciągnąca się 
wzdłuż uzdrowiskowych zabudowań ul. Tadeusza Kościuszki 
(niegdyś: Ober Haupstrasse). Promenada ograniczała się za
wsze tylko do kilku spacerowych alejek, a ulica - nawet wte
dy, gdy ograniczono na niej ruch kołowy, a później nawet cał
kowicie go zakazano - pozostawała ciągle ulicą; zaniedbaną 
i nie zachęcającą do spacerów. Dziś miasteczko nadrabia za
ległości. Właśnie trwają prace wykończeniowe przy komplek
sowej przebudowie tej najważniejszej, choć nie najdłuższej 
z ulic uzdrowiska, ul. Tadeusza Kościuszki. Na ustawionej 
w pobliżu pijalni wód wielkiej tablicy informacyjnej czytamy, 
że jest to czwarty etap jej przebudowy i modernizacji. Prace 
wykonuje S.C. RAKPOL ze Świdnicy, według projektu Miej
skiego Biura Projektów we Wrocławiu na zlecenie Zarządu 
Miasta Szczawno Zdrój. I, jako że efekt prowadzonych prac 
mile zaskakuje tu każdego przybysza, informacja bodaj naj
ważniejsza (a w każdym razie wiele wyjaśniająca): „Inwesty
cja współfinansowana przez Unię Europejską”. Niechby całe 
uzdrowisko zyskało dla swoich inwestycji takiego opiekuna! 
Czyż trzeba tłumaczyć dlaczego? Wiele dawnych pensjona
tów i hoteli, później domów wczasowych FWP wymaga dziś 
gruntownych remontów. Niegdyś tak wspaniały, dziś zanie
dbany park czeka na hojne wspomożenie. Zresztą lista takich 
i podobnych im potrzeb jest długa, ale warto chyba zastano
wić się nad jej skróceniem. Konieczność ratowania uzdrowi
ska jako całości, przywrócenia jego dawnej, spójnej zabudowy 
z przełomu wieków, z okresu jego największej świetności, jest 
bezdyskusyjna.

* * *

Przy ul. Kościuszki roboty mają się już ku końcowi. Ulica nie
mal całkowicie zmieniła wygląd. Powoli też życie na niej za
czyna nabierać rumieńców. W eleganckim otoczeniu pijalni 
wód mineralnych i innych zabytkowych budowli - hali space
rowej, dawnego klasycystycznego „Kursalu” z lat 1839-1840, 
mieszczącego dziś m.in. dobrze znaną kuracjuszom „Białą Sa
lę” (niegdysiejszą halę koncertową), oraz odbudowanego 
w 1896 r. (po pożarze 1893 r.) Teatru Zdrojowego - kawiar-
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nie i restauracje coraz śmielej wystawiają na wybrukowaną 
aleję stoliki z kolorowymi parasolami. Wzdłuż całej promena
dy ustawiono stylowe latarnie z koszami kwiatów. Projektując 
bruki nie zapomniano o wykorzystaniu zabytkowych granito
wych płyt chodnikowych i oryginalnej kostki sprzed wielu lat 
-wkomponowane w najnowszej generacji materiały budowla
ne prezentują się znakomicie. Mieszkańcy Szczawna z zado
woleniem spoglądają na znaną im od dawna ulicę. Gdy ich za
pytać, co się tu właściwie dzieje, odpowiadają: - „Ano, idzie 
nowe, będziemy mieć korso!”

* * *

Cały dawny zespół architektoniczny ciągu kuracyjnego 
w Szczawnie Zdroju w założeniu przypominać ma ten sprzed 
niemal stu laty, jak na fotografii z około 1910 r., pokazującej 
pawilony od strony parku. Jesienią bieżącego roku trwały tam 
jeszcze prace nad zagospodarowaniem klombów i alejek spa
cerowych. Ale odbudowana po ostatnim pożarze w listopa
dzie 1992 r. pijalnia wód mineralnych oraz hala spacerowa - 
obie budowle z 1896 r. - prezentują się już wspaniale. Pożar 2

2.3. Ciąg kuracyjny 
w Szczawnie 

ok. 1910 r. (2) 
i obecnie (3)

w 1992 r. strawił niemal doszczętnie górną część pijalni. 
Odbudowano ją w wersji pierwotnej. Natomiast w obrębie 
parteru budynku oraz jego podziemia szczęśliwie nie odnoto
wano tak dużych zniszczeń. Po odnowieniu wnętrze niewiele 
różni się od tego, które przedstawiono na kolejnej fotografii 
z około 1910 r. - takie same kolumny, belkowania, takie same 
płytki ceramiczne na ścianach. A w podziemiach (czego zdję
cia już nie pokazują), jak dawniej, pracuje ujęcie najstarszego 
w uzdrowisku źródła wody mineralnej „Oberbrunnen” (Gór
ny Zdrój), znanego dziś pod nazwą „Mieszko”.

* * *

Szczawno było pierwszym na Dolnym Śląsku uzdrowiskiem, 
w którym od 1822 r. funkcjonował teatr we własnym pomiesz
czeniu. Nie mamy jednak o nim żadnych szczegółowych infor
macji, poza tą tylko, że nie istniał zbyt długo. Prawdopodob
nie był to budynek drewniany i niezbyt okazały, skoro już 
w 1836 r. wybudowano nowy. Ale i ten - choć zwieńczony kla- 
sycystycznym trójkątnym szczytem - kuracjusze porównywali 
do „szopy zbudowanej pośród pola zbożem zasianego”. Owa 
„drewniana szopa’’przetrwała jednak aż do 1890 r., kiedy ze 

względów bezpieczeństwa budynek ostatecznie rozebrano. 
Trzeci chronologicznie szczawieński teatr był również klasycy- 
styczny, ale już murowany i bardzo efektowny. Wybudowano 
go w 1896 r., po wyburzeniu przylegających do „Kursalu” nie
zbyt reprezentacyjnych zabudowań tzw. bazaru. Największą 
jednak atrakcją tego właśnie Teatru Zdrojowego było jego 
przepyszne, neorokokowe wnętrze. Widzimy je na archiwal
nym zdjęciu oraz na współczesnej fotografii, pozwalającej 
ocenić rezultat ciągnącego się co prawda od wielu lat, lecz 
szczęśliwie zakończonego już remontu.

* * *

Przy ul. Kościuszki 9 - w granicach powstającego korso - 
znajduje się charakterystyczny budynek dawnego hotelu 
„Bayrischer Hof”, obecnie „Dom Turysty”. Wzniesiono go 
w 1905 r. od razu z przeznaczeniem na hotel. Jak wynika 
z oferty reklamowej skierowanej do kuracjuszy, w budynku 
tym znajdowało się 20 pokoi i kawiarnia. Zachwalano zaś 
szczególnie bardzo dobre wyżywienie po niskich stawkach 
oraz specjalną zniżkę dla chorych na cukrzycę. Jako „Dom 
Turysty” PTTK budynek ten służył przez wiele lat, będąc do
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4.5. Wnętrze teatru ok. 1910 r. (4) i obecnie (5)
6. Ul. Kościuszki 9 - budynek dawnego hotelu
7. Dawny, nieczynny już peron dworca 
(zdjęcia: Wojciech Przybyszewski)

niedawna jedynym hotelem Szczawna Zdroju. Funkcjonuje 
i dziś, zapewniając w przebudowanych częściowo pomieszcze
niach miejsca noclegowe dla 68 osób oraz możliwość wyży
wienia 54 konsumentów.
Dla domu przy ul. Kościuszki 15 nie nadszedł jeszcze czas 
prawdziwego remontu. Nie nadszedł, mimo że budynek znaj
duje się w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z dwóch głów
nych wejść do Parku Zdrojowego oraz że zachował on nie
zwykle oryginalną werandę z wieżyczką, „gdzie chorzy pod 
dachem, a zawsze na powietrzu mogą pić śniadanie, podwie
czorek lub jeść obiad”. Z odrapanych ścian płatami odpada 
tynk, ukazując kolejne, coraz wcześniejsze jego warstwy. 
W jednym z takich zagłębień odsłonięte zostały strzępki ja
kiegoś niewielkiego afisza o słabo czytelnym, gotykizującym 
liternictwie. Czyżby niemieckie ogłoszenie nalepione w tym 
miejscu przed z górą pięćdziesięciu laty? - „No, nie. Bez 
przesady -wyjaśnia zagadkę właściciel znanego wałbrzyskie
go antykwariatu. - Takie plakaty miałem w użyciu przed dwu
dziestu laty. Jeżeli przetrwał pod tynkiem, to nie tylko za 
sprawą dobrego kleju. Musiaiy zaistnieć sprzyjające temu 
okoliczności”. Jest w Szczawnie wiele jeszcze budynków cze
kających na przywrócenie im dawnej świetności. Niektóre 
z nich wymagają szybkiej interwencji. Ale czy otrzymają ją 
także domy położone nieco dalej od zabytkowego centrum 
uzdrowiska? Ten, przy ul. Sienkiewicza 14 (dawniej Untere 
Hauptstrasse 14), zbudowano około 1900 r. Niegdyś był tu 
pensjonat o nazwie „Villa Gutenberg” „z 14 słonecznymi 
pokojami, balkonem i dobrą kuchnią”. Po ostatniej wojnie 
światowej w budynku tym mieścił się dom wypoczynkowy 
FWP „Krakowianka 2”.

* * *

Z peronu nie odjedzie już żaden pociąg. Tory zostały rozebra
ne i wywiezione, a nasyp zarósł zielskiem. Tylko niknąca 
w perspektywicznej dali przesieka wciąż jeszcze wyznacza 
dawny kierunek jazdy: przez Świebodzice do Wrocławia. 
Wszystko się zmienia. Także przeznaczenie, od wielu już lat 
nieczynnego budynku dworca kolejowego z 1877 r. Nie ma 
już na nim wielkiego napisu: SZCZAWNO ŚL. ZDRÓJ, nie 
ma poczekalni, kas biletowych, bufetu. Jest za to, otwarta cał
kiem niedawno, stylowa dyskoteka o egzotycznej nazwie 
„Santa Fe” - z życia wzięty przykład zachodzących wokół nas 
przeobrażeń...

Wojciech Przybyszewski
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Coś do świątecznego 
poczytania: 

zagadki kaplicy, 
o której wie niewielu 

mieszkańców Warszawy 
i pionierskie badania 

w dziedzinie archeologii 
tzw. staropolskiej.

T początku XVII w. Rosja, czyli ówczesne 
I Wielkie Księstwo Moskiewskie przeżywała

tzw. smutę - okres wewnętrznego zamętu, 
“ potęgowanego przez zbrojne interwencje ze 

strony Polski i Szwecji. Najpierw w 1605 r. wybuchła sprawa 
Dymitra Samozwańca, rzekomego syna Iwana Groźnego, któ
rego w staraniach o kremlowski tron wspierał „prywatnie” wo
jewoda sandomierski Jerzy Mniszech. Po zamordowaniu Łże- 
dymitra (jak nazywano Samozwańca) i wycięciu polskiej zało
gi na Kremlu nowym carem został Wasyl Szujski (1606 r.). 
Jednak nie wszystkie ziemie Wielkiego Księstwa uznały go. 
Pojawił się drugi samozwaniec, którego też popierali polscy 
możnowładcy i który zyskał miano Szalbierza (Rosjanie uży
wają jeszcze celniejszej nazwy -„wor”, czyli złodziej). Maryna 
Mniszchówna, uratowana z kremlowskiego pogromu żona Sa
mozwańca, „rozpoznała” w Szalbierzu swego męża uratowa-

Opowieść 
o kaplicy 

zwanej 
Moskiewską

ZDZISŁAW SK.ROK

O przeszłości zabytków architektury 
najwięcej informacji mamy z najmłodszych 

okresów ich istnienia. Gdy cofamy się 
w „mroki historii”, wiedza na ten temat 

staje się coraz uboższa, bo dokumentuje ją 
coraz mniej wzmianek pisanych, a kolejne 

przebudowy obiektu skutecznie zaciemniają 
jego pierwotny wygląd. W wypadku kaplicy 

zwanej Moskiewską w Warszawie, 
istniejącej od 1620 r. do końca ostatniej 

wojny, jest akurat na odwrót: dużo wiemy 
o jej początkach, zaś schyłkowy okres jej 

dziejów pełen jest zagadek i niejasności. Nie 
tylko jednak z tego powodu budowla ta 

wzbudzać może zainteresowanie, równie 
interesująca jest rola, jaką kaplica odegrała 

w stosunkach polsko-rosyjskich minionych 
wieków i w życiu naszej stolicy.

1. Car 
Wasyl 
Szujski 
na rycinie 
rosyjskiej 
z początku 
XVII w.

nego w cudowny sposób. Gdy chaos w państwie carów sięgnął 
zenitu, w 1609 r. jego granice przekroczyła armia polsko-litew
ska, dowodzona przez Zygmunta III Wazę. Tym samym 
Rzeczpospolita rozpoczęła oficjalną wojnę interwencyjną 
z Moskwą. W roku następnym hetman Stefan Żółkiewski roz
gromił pod Kłuszynem armię moskiewską dowodzoną przez 
Dymitra Szujskiego, brata cara. Bezpośrednią konsekwencją 
tej klęski była detronizacja Wasyla Szujskiego i objęcie władzy 
przez dumę bojarską, która na tron carów postanowiła powo
łać... księcia Władysława, syna Zygmunta III Wazy. Duma 
zwróciła się też do Żółkiewskiego z prośbą o wywiezienie 
z Moskwy byłego cara i jego braci, których obwiniano za upa
dek i poniżenie państwa. O dalszych wypadkach zdecydowała 
krótkowzroczna polityka polskiego władcy, który obawiając 
się, że jego syn ulegnie na Kremlu wpływom otoczenia, a być 
może również przyjmie prawosławie, postanowił sam założyć 
koronę carów, zapowiadając równocześnie, że nie uczyni żad
nych ustępstw na rzecz cerkwi. Do tego doszły rabunki 
i zbrodnie polskich żołnierzy stacjonujących w Moskwie. 
W efekcie po długotrwałym oblężeniu polska załoga na Krem
lu musiała skapitulować w 1612 r., a rok później Rosja już mia
ła nowego cara - Michała Romanowa, syna metropolity 
Filareta.
Co stało się z Wasylem Szujskim i jego braćmi - Dymitrem 
i Iwanem? Zdetronizowanego cara najpierw trzymano 
w klasztorze, następnie zawieziono do obozu Zygmunta III 
pod obleganym Smoleńskiem. Tam zapewne polski władca
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wpadł na pomysł, aby „sobie chwały uczynić” kosztem „wzię
tych do niewoli”, jak pisano, a w rzeczywistości przecież poda
rowanych jeńców. 29 października 1611 r. na Zamku Królew
skim w Warszawie odbył się triumfalny wjazd hetmana Żół
kiewskiego oraz prezentacja przed królem i sejmem „mo
skiewskich jeńców”. Po zakończeniu uroczystości car i jego 
bracia zostali wywiezieni do zamku w Gostyninie, który prze
znaczono na ich więzienną rezydencję. Kronikarze piszą, że 
„obchodzono się tam z nimi po królewsku”, ale mimo to rychło 
zaczęli umierać. Najszybciej, bo już w lutym 1612 r. zmarł 
Wasyl, a we wrześniu tego roku Dymitr. Różne podawano 
przyczyny ich zgonów: podeszły wiek, szczególnie w wypadku 
byłego cara, tęsknota za ojczyzną, trucizna podana przez wro
gów lub przyjęta dobrowolnie w celu przerwania upokarzają
cej egzystencji. Były to jednak - i pozostały do dziś - tylko 
przypuszczenia. Obydwu zmarłych pogrzebano w Gostyninie,

3

2. Powiększony fragment panoramy Warszawy 
Eryka Dahlbergha
z zaznaczoną Kaplicą Moskiewską

3. Rycina F.B. Wernera przedstawiająca panoramę Warszawy 
z zaznaczoną Kaplicą Moskiewską

4. Próba rekonstrukcji wyglądu Kaplicy Moskiewskiej 
dokonana przez rosyjskiego historyka
Zygmunta Librowicza na początku XX w.

5. Pałac Staszica po przebudowie
w latach dziewięćdziesiątych XIX w. 

a najmłodszy z Szujskich - Iwan odzyskał wolność i po kilku 
latach pobytu w Polsce powrócił do Moskwy. W 1620 r. Zyg
munt III jeszcze raz postanowił posłużyć się Szujskimi dla 
uczynienia sobie chwały. Było mu to potrzebne dla propagan
dowego zamaskowania niepowodzenia kolejnej, podjętej 
w 1617 r. wyprawy na Moskwę, dowodzonej tym razem przez 
hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Kończący ją rozejm 
w Dywilnie w styczniu 1619 r. nie gwarantował żadnych prak
tycznych możliwości odzyskania korony carów przez polskiego 
władcę lub jego syna. iym bardziej cenne stawały się świadec
twa minionych polskich zwycięstw, szczególnie jeśli to były 
prochy legalnie wybranego cara, który później również legal
nie, bo decyzją dumy bojarskiej, ustąpił miejsca na tronie pol
skiemu władcy.
Zygmunt III polecił odnaleźć groby Szujskich w Gostyninie 
i przenieść ich prochy do Warszawy. Na miejsce pochówku 
cara i jego brata przeznaczono specjalnie w tym celu wzniesio
ną budowlę, która szybko - drogą paralelnych skojarzeń - zy
skała nazwę Kaplicy Moskiewskiej. Trumny spoczęły w jej 
podziemiach, a nad wejściem zawieszono marmurową tablicę 
głoszącą, że „on, król pamiętając o wspólnym człowieczym prze
znaczeniu, rozkazał kości ich (Szujskich - Z.S.) przenieść tutaj 
i złożyć je pod tym, wzniesionym ku powszechnej pamięci potom
nych i dla chwały swego panowania, pomnikiem”. Jak zauważył 
Henryk Wisner, współczesny badacz historii XVII w., kaplica 
ta „była bardziej świadectwem odniesionego przez króla zwycię
stwa niż miejscem godnym cara ”.
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Dla rosnących w potęgę Rosjan fakt posiadania przez Pola
ków prochów cara, a szczególnie ów napis umieszczony na 
jego grobowej kaplicy był świadectwem ich upadku i poniże
nia. Kiedy więc nadarzyła się sprzyjająca okazja, zażądali 
zwrotu szczątków obydwu Szujskich. Moment taki nadszedł 
na początku 1635 r. Moskiewscy posłowie przybyli wtedy do 
Warszawy, aby uroczyście zaprzysiąc kolejny polsko-rosyjski 
traktat pokojowy. Przywieźli bogate prezenty i wręczyli je ko
mu trzeba - senatorowie zgodzili się oddać obydwie trumny, 
król nie protestował. Rzeczpospolitą władał już (od 1632 r.) 
Władysław IV i dlatego mówiono wówczas, że jeśliby żył jego 
ojciec Zygmunt III, „to by za nic nawet jednej kości nie oddal, 
choćby mu góry złota ofiarowali”. Trumny ze szczątkami Szuj
skich w uroczystym orszaku zawieziono do Moskwy i pogrze
bano pod posadzką cerkwi Michała Archanioła na Kremlu. 
Później - równie skutecznie - zabiegali Rosjanie o wydanie 
im owej tablicy z Kaplicy Moskiewskiej. Oddano ją w 1647 r., 
kiedy Władysław IV starał się o poparcie Moskwy w wojnie 
przeciwko Turcji. Rosjanie argumentowali wówczas, że kapli
ca jest zrujnowana i opustoszała, a treść napisu wyrytego na 
tablicy - nieprawdziwa i dla nich obraźliwa. Gdy otrzymali 
tablicę, jak najszybciej zakopali ją w ziemi w miejscu do dziś 
nieznanym.

Jakie jednak były dalsze losy Kaplicy Moskiewskiej? Naj
pierw ustalmy jej położenie. Otóż wzniesiono ją na skraju 

ówczesnej Warszawy, „na rozdrożu”, jak narzekali rosyjscy hi
storycy, w miejscu, gdzie ówczesna „Droga ku św. Krzyżowi” 
(późniejsze Krakowskie Przedmieście) przechodziła w „Drogę 
ku Czersku” (późniejszy Nowy Świat) i od której na wschód, 
ku Wiśle odchodziła droga do królewskich żup solnych na Sol
cu i na przeprawę do wsi Kamion po drugiej stronie rzeki 
(obecnie są to ulice Kopernika i Tamka). W tym właśnie rejo
nie kończyły się wówczas przedmieścia Warszawy i rozpoczy
nały się pola. Być może z powodu tego peryferyjnego położe
nia, a może z racji spoczywających w jej podziemiach trumien, 
kaplica nie była otaczana specjalną troską. Już piętnaście lat 
po wybudowaniu zaczęła popadać w ruinę, o czym świadczy 
list Władysława IV do budowniczego królewskiego wysiany 
z Torunia 25 stycznia 1635 r. Król polecał w nim dokonanie 
napraw Kaplicy Moskiewskiej: „a że w niej okna sąpopsowane, 
to Wierność Twoja do połowy deskami pomalowawszy naprawić 
rozkażesz. Od połowicy zleciwszy okna szklane wygotować 
i przed przyjazdem posłów moskiewskich wyprawić”.
Po zabraniu trumien ze zwłokami Szujskich kaplica utraciła 
swą pierwotną funkcję grobowca, a funkcji świątynnej (czyli 
przeznaczenia na cerkiew) nigdy jej nie nadano. Z tej racji 
można przypuszczać, że nadal o nią nie dbano, stała zapewne 
opuszczona. Ale też stanowiła w tej peryferyjnej okolicy bu
dowlę ważną i charakterystyczną. Świadczy o tym Gościniec 
abo Krótkie opisanie Warszawy Adama Jarzębskiego. W tym 
najstarszym (1643 r.), rymowanym przewodniku po obecnej 
stolicy Kaplica Moskiewska obok kościoła św. Krzyża stanowi 
najważniejszą budowlę w rejonie Krakowskiego Przedmieścia 
i Nowego Światu (u Jarzębskiego zwanego też „Ulicą od Ujaz- 
dowa”). Niestety, opis ten nie zawiera żadnych szczegółów do
tyczących wyglądu interesującego nas zabytku:
„Niedaleko tuż kaplica
Moskiewska, na niej tablica 
Marmurowa z literami, 
zlotemi charakterami.
Tam znajdziesz wielkie zwycięstwo, 
Królewskie odważne męstwo”.

Pierwsze informacje na temat wyglądu kaplicy przynosi 
sławna panorama Warszawy od strony Wisły, narysowana 

w czasie szwedzkiego „potopu” przez Eryka Dahlbergha i ilu
strująca wydane w 1716 r. dzieło Suecia antiąua et hodiema 
(Szwecja dawna i współczesna). Na niej to z prawej strony 

Pałacu Kazimierzowskiego (Aula Regia) wylania się pojedyn
cza wieżyczka przykryta spadzistym dachem i zwieńczona 
krzyżem. Umieszczony na rycinie i odnoszący się do niej napis 
głosi: Sacellum Moscoviticum - Kaplica Moskiewska. Budow
la ta jest tylko trochę niższa od trójkondygnacyjnego pałacu 
i - na rysunku Dahlbergha - ma co najmniej dwa piętra. 
W czasie „potopu” Warszawa uległa dużym zniszczeniom, 
m.in. spłonęła większość domów przy Krakowskim Przedmie
ściu. Donosi o tym królewska lustracja z 1660 r. Znajdujemy 
w niej też interesującą wzmiankę o Kaplicy Moskiewskiej. Do
tyczy ona sporu pomiędzy sekretarzem królewskim Jerzym 
Paskiewiczem i podstarościm warszawskim Franciszkiem 
Koseckim o plac położony na Nowym Świecie. Paskiewicz 
oświadczył, że dokument własności tej posesji ukrył wraz z in
nymi dokumentami i kosztownościami w tejże kaplicy, ale nie
przyjaciel je stamtąd zabrał. Kaplica była wówczas opuszczo
na, skrytka mieściła się w pustych kryptach pod podłogą.
W trakcie odbudowy miasta po szwedzkich zniszczeniach ruch 
budowlany objął również teren wokół kaplicy. W 1668 r. w tym 
właśnie miejscu z fundacji Jana Kazimierza powstał kościół 
Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej i klasztor dominikanów 
obserwantów. Co się wówczas stało z kaplicą - nie wiadomo. 
Jedni historycy, jak Henryk Wisner, twierdzą, że „wkompono
wano ją w powstający zespół”, inni, jak historyk rosyjski 
Zygmunt Librowicz, autor książki Car w polskiej niewoli (Pe
tersburg 1904) sugerują, że zrujnowany grobowiec przetrwał 
w zaroślach na tyłach klasztoru. Co innego wywnioskować 
można z miedziorytu wykonanego według rysunku F. B. Wer
nera w latach 1750-1755, przedstawiającego panoramę War
szawy od strony Wisły. Otóż ukazana jest tam ta sama wieża 
Sacellum Moscoviticum, co u Dahlbergha, tyle tylko, że do
równująca wysokością Pałacowi Kazimierzowskiemu i zwień
czona barokowym hełmem. I jakby tego było mało, Encyklope
dia Warszawy (Warszawa 1994) podając, że Kaplicę Moskiew
ską „włączono w obręb wzniesionego w tym miejscu kościoła do
minikanów obserwantów”, równocześnie informuje, że w 1706 
r. pochowano w niej zwłoki sławnego architekta Tylmana 
z Gameren, a około 1727 r. jeszcze ją rozbudowano. Następ
na ważna informacja dotyczy 1818 r., kiedy - jak podaje wspo
mniana Encyklopedia Warszawy - „wraz z kościołem rozebrano 
kaplicę, a w tym miejscu wzniesiono Pałac Staszica”. Interesu
jący komentarz do tego wydarzenia znajdujemy we wspomnie
niach Juliana Ursyna Niemcewicza, który uważał, że owej roz
biórki dokonano „czyli to dla zatarcia pamiątki, że tam złożone 
byty ciała wziętych przez Żółkiewskiego carów Szujskich, czy też, 
że Wielki Książę (Konstanty - Z.S.) uważał, że nie dość wygod
nie mu było kariolką jeździć tamtędy, nie dość przestronno roz
wijać się pułkom ”.
A jednak Kaplica Moskiewska przetrwała! Bo wprawdzie 
w tym właśnie miejscu, gdzie kończy się Nowy Świat, a ku Wi
śle odchodzi ul. Kopernika, wybudowano w latach 1820-1823 
pałac Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nazwany 
od nazwiska fundatora pałacem Staszica, to jednak na jego 
zapleczu, w ogrodzie przetrwały ruiny budowli przypominają
cej kaplicę. Na jej ślad natrafił w 1892 r. przypadkowo, jak 
pisze Librowicz, uczeń rosyjskiego gimnazjum mieszczącego 
się wówczas (od 1862 r.) w pałacowym gmachu: „bawiąc się 
wraz ze swoimi kolegami w przylegającym do gmachu gimna
zjum ogrodzie, zapędził się do jakiejś na poły zburzonej, prze
chylonej w bok kamiennej budowli u płotu sąsiedniego, należą
cego do doktora Estreichera domu i zapadł się”. Wywiad wśród 
starych mieszkańców tej okolicy pozwolił ustalić, że jeszcze 
trzydzieści lat wcześniej na szczycie tej budowli widniał prze
chylony, żelazny krzyż. Adrian Prachow - rosyjski archeolog 
zaproszony z Moskwy, odkrył pod zagadkową budowlą kryp
tę grobową i ogłosił, że jest ona pozostałością po sławnej 
Kaplicy Moskiewskiej. Nie wszyscy jednak byli tego zdania. 
Dymitr Cwietajew, profesor historii na Uniwersytecie 
Warszawskim, po przeprowadzeniu „sumiennych oględzin” 
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donosi! kuratorowi warszawskiego okręgu szkolnego Alek
sandrowi Apuchtinowi, że „budowla ta jest zwykłą, ogrodową 
altaną z XVII wieku”. Aby to uzasadnić, napisał też obszerną 
dwutomową pracę pt. Wasyl Szujski i miejsce pogrzebania jego 
zwłok w Polsce. Sprawa tymczasem nabrała wymiaru politycz
nego, zainteresował się nią sam car Aleksander III, a Mini
sterstwo Dworu domagało się informacji, czy rzeczywiście 
w Warszawie odnaleziono dawny grobowiec carski. W końcu 
przyjęto wersję Cwietajewa i samym znaleziskiem przestano 
się interesować, przypomniano sobie natomiast bezsporny 
fakt, że rzeczywiście w miejscu, gdzie wznosi się gmach gim
nazjum, przez kilkanaście lat spoczywały zwłoki cara. Efek
tem tego była podjęta w 1893 r. decyzja o przebudowie pała
cu Staszica w „stylu rosyjskim” i urządzenie w jej wnętrzu cer
kwi mającej być „pomnikiem na miejscu czasowego pochówku 
byłego rosyjskiego cara świętej pamięci Wasyla Iwanowicza 
Szujskiego, jego brata księcia Dymitra i małżonki ostatniego Ka
tarzyny Grigoriewny”. Cerkiew urządzono w dawnej sali posie
dzeń Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a fasadę pałacu przebu
dowano w stylu bizantyjsko-ruskim.

Na tym jednak nie koniec kontrowersji wokół Kaplicy 
Moskiewskiej. Bo oto w 1938 r. ruinami, które Cwietajew 

uznał za ogrodową altanę, zainteresował się Polak, archeolog- 
-amator Tadeusz Prus-Faszczewski. Przeprowadził on w tym 
miejscu regularne wykopaliska archeologiczne, spod ziemi 
i gruzu odsłonił ocalałe relikty budowli, zebrał detale archi
tektoniczne i wszystko zadokumentował. Wyniki tych poszu
kiwań ogłosił w „Tygodniku Ilustrowanym” 8 stycznia 1939 r. 
Zdaniem Prusa-Faszczewskiego, „cwietajewska teza o altanie 
ogrodowej zbankrutowała całkowicie”, bo wykopaliska dowio
dły, że ruiny są pozostałością Kaplicy Moskiewskiej. W poszu
kiwaniach tych bardzo przydatny okazał się opis kościoła 
i klasztoru dominikanów obserwantów sporządzony w 1731 r. 
przez ojca Leparskiego. Umożliwi! on identyfikację niektó
rych elementów budowli odsłanianych przez archeologa. 
A Prus-Faszczewski poczynał sobie jak rasowy, nowoczesny 
archeolog, co godne jest uznania, tym bardziej że w tamtych 
czasach nikt jeszcze archeologią staropolską się nie zajmował, 

bo zainteresowania archeologów kończyły się na wczesnym 
średniowieczu. I kto wie, czy właśnie nie on jest prekursorem 
tej gałęzi archeologii, która na dobre powstać miała dopiero 
w latach siedemdziesiątych XX w. Posłuchajmy, jak opisuje 
przebieg swoich wykopalisk: „Podczas prac wykopaliskowych 
należało zatem śledzić pilnie czy osiągnięte rezultaty mogą uzu
pełnić zebrany dotąd material historyczno-dowodowy. Dlatego 
każda garstka ziemi musiała być starannie przetrząśnięta, każde 
znalezisko zidentyfikowane z odpowiednią partią zabytku. Pod 
razami łopat robotników wyłaniają się właściwe kontury budow
li. Przez trzy wieki kaplica była stopniowo nawarstwiana przez 
zwały ziemne, które dotarły aż do poziomu jej okien. Po odkopa
niu do pierwotnego, niższego o półtora metra poziomu, ukazały 
się dwa stopnie kamienne prowadzące do kapliczki. Konfrontu
jemy z opisem Leparskiego - zgadza się: »przed kaplicą znajdu
ją się kamienne stopnie (lapides)«. Łopaty wyrzucają na po
wierzchnię oblepione zwilgotniałą ziemią szczątki sztukaterii 
i ornamentacji. Każdy kawałek zostaje skrupulatnie oczyszczony 
i wysuszony na słońcu (...) Te oto fryzy i głowice noszą na sobie 
wyraźne piętno późnego baroku. Kaplica była odnawiana paro
krotnie, ostatni raz pod koniec XVII wieku. Architektura wyko
panych szczątków zgadza się zatem z chronologicznymi danymi 
o zabytku
Prus-Faszczewski planował zakończenie prac badawczych 
w 1939 r., wtedy też miała nastąpić renowacja kaplicy według 
projektu profesora Politechniki Warszawskiej Mariana Lale- 
wicza. Czy zdążył przed wrześniem? Jeśli nawet zdążył, to i tak 
jego praca poszła na marne. Architekci, którzy planowali 
powojenną odbudowę pałacu Staszica, nie docenili wartości 
jego odkrycia. Na tyłach pałacu, tam gdzie rozciągał się ogród, 
przedłużyli ul. Świętokrzyską (kończącą się przed wojną przy 
Nowym Świecie) i wybudowali dwa dodatkowe skrzydła gma
chu, sięgające tej ulicy. Czworokątny placyk pomiędzy nimi 
wypełnia dziś betonowy chodnik i niewielki trawnik. Gdzieś 
tam kryją się relikty Kaplicy Moskiewskiej - budowli wyjątko
wej w architekturze Warszawy i unikatowej w dziejach Polski. 
Może by więc choć na murach pałacu Staszica zawiesić tablicę 
informującą o tym niezwykłym zabytku?

Zdzisław Skrok

Dar świętego Mikołaja
Ten dreszcz oczekiwania, kiedy 

wreszcie przyjdzie św. Mikołaj i pod 
choinką pojawią się prezenty, pamięta

my z pewnością wszyscy. Im zaś więcej 
owej dziecięcej wiary zdołaliśmy w so
bie zachować, tym przyjemniejsze mu
szą być święta Bożego Narodzenia. 
Nieważne, że kiedyś w przybyszu z bia
łą brodą rozpoznawaliśmy wujka - św. 
Mikołaj istniał przecież naprawdę i od 
dawna patronuje świątecznym podar
kom. Urodzony na przełomie III i IV w. 
w Licji, w Azji Mniejszej, został bisku
pem miasta Miry i wiódł żywot świątobli
wego, powszechnie kochanego paste
rza, ponoć obdarzonego też mocą czy
nienia cudów.
Jeden z ciekawszych wizerunków św. Mi
kołaja, jaki zdarzyło mi się oglądać, to 
okazała barokowa rzeźba z około 1736 r. 
u stóp schodów wiodących do kościoła 
św. Jana Chrzciciela w Grodowcu koto 
Głogowa. Otoczony ażurową balustradą 
piaskowcowy posąg ukazuje świętego 
w szatach pontyfikalnych, z pastorałem

(obecnie utrąconym wraz z dłonią i leżą
cym obok). Biskup Miry stąpa po mor
skich falach na znak, że ocalił niegdyś 
okręt podczas burzy i jest patronem że
glarzy. W lewej zaś ręce trzyma leżące na 
księdze (symbol uczoności) trzy złote 
kule, swój najważniejszy atrybut, związa
ny z opowieścią, tłumaczącą zarazem, 
dlaczego to on właśnie przynosi nam 
prezenty. Pewnego dnia dowiedział się 
mianowicie, że jego ubogi sąsiad, aby 
przeżyć, zmuszony jest wysłać trzy nieza
mężne córki na ulicę. By zapobiec takiej 
zbrodni, w nocy podrzucił sąsiadowi 
przez okno trzy bryty złota. Dar świętego 
Mikołaja uchronił panny od hańby. On 
zaś sam, rozpoznany przez obdarowane
go, zabronił mu opowiadać komukolwiek 
o tym zdarzeniu. Uszanujmy więc wolę 
dobrego biskupa i w wigilijny wieczór nie 
starajmy się zbyt gorliwie złapać go na 
gorącym uczynku!

Jarosław Komorowski

(fot. Jarosław Komorowski)
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Białoruś
- pałace i dwory
W

 dniach 17-29 lipca bieżącego roku odbył się objazd naukowy po 
dawnych siedzibach ziemiańskich rozsianych na ziemiach Białoru
si, Łotwy i Litwy. Organizatorem było Niezależne Zrzeszenie Stu
dentów Uniwersytetu Warszawskiego, a bezpośrednim jego kierownikiem - 

Andrzej Wąsowski, student II roku historii sztuki. Kierownictwo naukowe 
sprawował piszący te słowa. Dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodo
wej, uprzejmości „Towarzystwa Ubezpieczeniowego ATU” oraz pomocy fir
my „Fiat Auto Poland” (która zapewniła nam wygodny transport mikrobu
sem) ekspedycja nasza miała możność zapoznać się ze stanem zachowania 
polskich siedzib ziemiańskich na Kresach Północno-Wschodnich. Trasa, któ
rej długość przekroczyła 4500 km, biegła od Brześcia nad Bugiem, przez 
m.in. Skoki, Wysokie Litewskie, Prużaną, Wołkowysk, Roś, Grodno, Barano- 
wicze, Mir, Dyneburg, Wilno, Pikieliszki i Pojeziory. Przez drogi i bezdroża 
Białorusi, Łotwy i Litwy wiózł nas ofiarnie historyk Rafał Dzięciołowski, dru
gi obok Andrzeja Wąsowskiego fotograf ekspedycji, mający zmiennika przy 
kierownicy w osobie Władka Rybińskiego, studenta II roku historii sztuki. Na 
pokładzie mieliśmy ponadto kucharza Macieja Lobę i jego pomocnicę Mag
dę Marciniak (oboje studenci historii sztuki) oraz Olka Kopińskiego (studen
ta MISH-u), niezastąpionego w kwestiach technicznych.
Postaramy się pokazać Czytelnikom najciekawsze oglądane przez nas obiek
ty, zwłaszcza zaś te, które są mniej znane. W niniejszym numerze będą to pa
łace i dwory z terenu Białorusi, natomiast w następnym - z Litwy i z Łotwy. 
Korzystamy z okazji, by raz jeszcze podziękować za noclegi duchowieństwu 
Kościoła rzymskokatolickiego na Kresach, a więc księdzu proboszczowi Zbi
gniewowi Karolakowi w Brześciu nad Bugiem, księżom z „Caritasu” w Grod
nie, księżom werbistom w Baranowiczach, ojcu Romanowi Lachowi w Woio- 
żynie, ojcom karmelitom bosym w Naroczy, wreszcie siostrom benedyktyn
kom w Wilnie, które karmiły nas ponadto pysznymi obiadami. Nigdy tego nie 
zapomnimy! Specjalne podziękowania składamy Panom: Prezesowi Pavonie- 
mu i Dyrektorowi Wilkowi z „Fiat Auto Poland” - naszym szczególnym do
brodziejom.

Tadeusz S. Jaroszewski

1. Żoludek (obwód grodzieński, rejon Szczuczyn). 
Pałac wzniesiono w duchu późnego baroku 

dla rodziny Czetwertyńskich według projektu 
Władysława Marconiego wykonanego w 1907 r. 

i ukończono tuż przed pierwszą wojną światową. 
Gruntownie zdewastowany przez stacjonujące 

tu oddziały wojskowe, w dwudziestoleciu 
międzywojennym nie był zamieszkany. 

Po drugiej wojnie użytkowany był przez wojsko, 
które niedawno stąd się wyprowadziło.

2. Łyntupy (obwód witebski, rejon Postawy). 
Pałac wzniesiony u schyłku XIX w. 

przez Józefa Biszewskiego według projektu 
architekta Tadeusza Rostworowskiego w formie 

nieregularnej willi włoskiej z wieżą; 
jego architektura reprezentuje berliński odcień 

neorenesansu. Zdewastowany i częściowo spalony 
w czasie pierwszej wojny światowej, zabezpieczony 

w dwudziestoleciu międzywojennym, po drugiej 
wojnie przystosowany do potrzeb szkoły średniej. 

Niedawno rozpoczęty remont wstrzymano.
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3.4. Rohożnica 
(obwód grodzieński, 
rejon Mosty). 
Klasycystyczny dwór 
w Rohożnicy 
powstał 
w ostatniej dekadzie 
XVIII w., 
wzniesiony staraniem 
kasztelana smoleńskiego 
Antoniego Suchodolskiego. 
W posiadaniu Suchodolskich 
majątek pozostawał 
do połowy XIX w., 
potem często 
zmieniał właścicieli. 
Ostatnim był od 1906 r. 
Oskar Meysztowicz, 
teść znanego pisarza 
Ksawerego Pruszyńskiego, 
który opisał 
dwór rohoźnicki 
w noweli
Karabela z Meschedu. 
Obecnie dawna siedziba, 
nieumiejętnie odnowiona, 
mieści biura
miejscowego kołchozu 
oraz bibliotekę.
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5.6. Różana (obwód brzeski, rejon Prużana). 
Ruiny ogromnej rezydencji ks. Aleksandra Sapiehy, 

kanclerza wielkiego litewskiego, 
gruntownie przebudowanej z poprzedniej 

w latach od 1784 do 1788 
według projektu architekta Jana Samuela Beckera. 

Rezydencja ta, skomponowana w duchu 
wczesnego klasycyzmu, składała się z korpusu głównego 

i skrzydeł bocznych połączonych z nim ćwierćkolistymi galeriami. 
Na wprost korpusu głównego stanęła okazała 
trójarkadowa brama, ujęta w dwie kordegardy 
połączone arkadami ze skrzydłami bocznymi. 

Różana wraz z innymi dobrami 
została skonfiskowana Sapiehom 

za udział w powstaniu listopadowym ks. Eustachego, 
wnuka Aleksandra. W XIX w. pałac popadł w ruinę, 

a w 1914 r. spalił się korpus główny. 
W chwili obecnej jest to postępująca ruina 

dewastowana konsekwentnie przez miejscową młodzież.

7. Żemlostaw (obwód grodzieński, rejon Iwie). 
Klasycystyczny pałac, 
skomponowany na wzór 
pałacu Na Wyspie w Łazienkach 
wybudowała przed 1877 r.
Józefa z Dunin-Rajeckich Umiastowska, 
a wykończył go jej syn, 
hr. Władysław Umiastowski.
Nieznany dotąd twórca 
pałacu żemłosławskiego 
starał się uwysmuklić 
proporcje oryginału 
i niezbyt udatnie „poprawił” 
jego elewację frontową.
Obecnie w pałacu 
mieszczą się biura kołchozu, 
biblioteka, urząd pocztowy 
i mieszkania prywatne.
Sfotografowanie pałacu od frontu 
jest bardzo trudne, 
bowiem pośrodku gazonu 
ustawiono betonowy pomnik 
żołnierzy dywizji pancernej, 
która oswobodziła Białoruś.

(zdjęcia: Andrzej Wąsowski)
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Obronna cerkiew

P
osada Rybotycka - to 
niewielka wioska, zale
dwie z kilkoma za
mieszkanymi domami nad 
średnim biegiem Wiaru na 

Pogórzu Przemyskim. Jej na
zwa wiązana jest z pobliskim 
grodziskiem z XI-XIII w. - 
słowa „posad” i „posadnik” na 
określenie osady podgrodo- 
wej i rezydującego w niej 
urzędnika pojawiają się w La- 
topisie Hipackim w 1150 r. 
Wieś znana jest dzięki wspa
nialej, murowanej cerkwi 
obronnej - dawniej klasztor
nej pod wezwaniem św. Onu
frego, jedynej tego rodzaju na 
terenie kraju.
Usytuowana została na nie
wielkim pagórku (400 
m n.p.m.) w widiach Wiaru 
i jego lewobrzeżnego dopły
wu, przy dawnym szlaku sol
nym prowadzącym do Sano
ka. Grube mury, niewielkie 
otwory okienne i zachowane 
strzelnice, wydatne, uskoko
we skarpy na wszystkich naro
żach oraz ponadmetrowej 
grubości mur obronny (czę
ściowo dziś zrekonstruowany 
wraz ze schodami po wschod
niej stronie) okalający wzgó
rze- dopełniają obrazu całe
go założenia. Być może nad 
wieżą i korpusem budowli ist
niały jeszcze hurdycje lub iz
bice, a w murach obronnych 
znajdowały się strzelnice. 
U podnóża cerkwi stały zabu
dowania klasztorne bazylia
nów, otoczone drugim mu- 
rem, zachowanym jedynie 
w formie fundamentów. Całe 
wzgórze cerkiewne jest po
nadto cmentarzyskiem z po
chówkami szkieletowymi zo
rientowanymi głową na za
chód, pochodzącymi z XVI- 
XIX w. Odsłonięte w północ
no-zachodniej części wzgórza 
resztki murów pozwalają 
przypuszczać, że znajdowała 
się tu kostnica lub dzwonnica. 
Trójczionowa bryła świątyni 
zbudowana została na planie 
podłużnym i powstawała eta-

1. Wzgórze 
z cerkwią 
od strony 

południowej

2. Plan 
obwarowań cerkwi: 

a - cerkiew, 
b - teren klasztorny, 

c - kostnica 
lub dzwonnica

parni. Badania styków pomię
dzy poszczególnymi częściami 
budowli wskazują, że wcze
śniejsze prezbiterium jest in
tegralnie związane z nawą 
i pochodzi z pierwszej połowy 
XV w., natomiast kruchta 
i babiniec z nadbudowaną 
wieżą powstały w końcu XV 
lub na początku XVI w. Nie 
wyklucza to jednak istnienia 

wcześniej trzeciego członu 
drewnianego, przylegającego 
od zachodu do murowanej, 
dwuczłonowej części wschod
niej. Krótkie prezbiterium, 
zwieńczone gotyckim szczy
tem, kryje dach dwuspadowy, 
masywne zaś wieże nawy i ba- 
bińca - dachy czterospado
we. Wnętrza przekrywają 
sklepienia kolebkowe. W wie
ży nad przedsionkiem znajdu
je się ponadto kaplica dla 
mnichów z osobnym ze
wnętrznym wejściem, do któ
rego prowadziły pierwotnie 
drewniane, później kamienne 
schody (dziś nie istnieją). Pre
zbiterium oddziela od kwa
dratowej nawy murowana 
ściana ikonostasu, zawierają
ca tylko dwa przejścia (cecha 
ikonostasów średniowiecz
nych): szersze stanowiące car
skie wrota i węższe wrota dia
końskie. Jest to jedyny zacho
wany murowany ikonostas na 
terenie Polski. Brak jego kon
strukcyjnych powiązań ze 
ścianami prezbiterium dowo-
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3. Wieża z babińcem 
z końca XV w.

4. Widok 
na wschodni szczyt 
cerkwi o gotyckim, 

schodkowym narysie

(zdjęcia: Bożena 
Korecka-Szczerba)

dzi wtórnego dobudowania, 
nie później jednak niż w XVI 
w., gdyż takie jest właśnie da
towanie odsłoniętych na nim 
malowideł, współczesnych 
pozostałym freskom na ścia
nach prezbiterium i nawy.
Ta odsłonięta w latach sześć
dziesiątych bizantyjsko-ruska 
polichromia o dużej wartości 
artystycznej urzeka swym 
pięknem mimo nie najlepsze
go zachowania. Na sklepieniu 
widzimy Chrystusa Pantokra- 
tora, na ścianach elementy 
ewangeliczno-liturgiczne - 
Ostatnią Wieczerzę, Komu
nię Apostołów, Umywanie 
Nóg, a na łuku tęczowym - 
poczet proroków. Freski te 
wykazują pewne pokrewień
stwa z innymi wschodnimi 
malowidłami znanymi z tere
nu Polski, np. w królewskiej 
kaplicy Trójcy Świętej w Lu
blinie. Na płaszczyźnie kom
pozycji ikonograficznej ujaw
niają się wpływy bałkańskie 
wiązane z osobą metropolity 
kijowskiego Grzegorza Cam- 
błaka.
W zachodniej części cerkwi, 
z wyjątkiem iluzjonistycznego 
portalu wokół wejścia w kruch- 
cie, nie odnaleziono żadnych 
dekoracji. Przetrwały tu nato
miast, pod wieloma warstwami 
późniejszych tynków i pobiał, 
niezwykle interesujące napisy 
w języku ruskim, polskim i ła
cińskim na pierwotnej po
wierzchni ścian otwartego 
dwiema arkadami przedsion
ka. Są to szczególnie liczne 
i świadczące o ówczesnej po
pularności obiektu podpisy 
pielgrzymów i odwiedzających 
z odległych nieraz stron - np. 
„Joannes Połaniec 1606peregri- 
ni Roma”, „Jan Danilowicz - 
Sanok”, „Roman z Dobromila”, 
napisy wotywne, ornamenty 
i daty, z których najstarsze

arabskie - to „1501” i „1506”, 
a pisane cyrylicą - „1574” 
i „1589”. Przesuwają one dato
wanie cerkwi do wieku XV lub 
nawet wcześniej, jeśli uwzględ
nić bezsporny fakt późniejsze
go dobudowania przedsionka 
do istniejącej już nawy.
Dokument sporządzony 
w Starym Sączu 13 stycznia 
1368 r., w którym Kazimierz 
Wielki nadaje Śtefanowi Wę
grzynowi wsie w środkowym 
biegu Wiaru, wymienia trzy 
monastery: Siemionów (obec
nie Pacław), Trójcę i Honoffry 
- dzisiejszą Posadę Rybo- 
tycką. Jest to pierwsza 
wzmianka o klasztorze, za
pewne jeszcze drewnianym, 
a zarazem o osadzie. Za datę 
powstania najstarszej muro
wanej i do dziś istniejącej czę
ści cerkwi przyjmuje się rok 
1443, kiedy Posada weszła 
w skład dóbr Waszki Rybotyc- 
kiego, uważanego za jej fun
datora. Kolejnymi właścicie
lami zostali Kormaniccy 
w 1505 r. Drewniany klasztor 
oraz zapewne częściowo tak
że cerkiew spłonęły podczas 
najazdu tatarsko-tureckiego 
w 1524 r. Potwierdziły to po
średnio ślady zwęgleń i popio
łu odsłonięte na kamiennych 
schodach podczas badań ar
cheologicznych w 1966 r., 
wskazujące jednoznacznie na 

gwałtowny przebieg wydarze
nia, w czasie którego zapewne 
zniszczeniu uległy fortyfikacje 
klasztoru. Dodatkowe światło 
na rozmiar zniszczeń w całej 
okolicy rzuca gruba warstwa 
nasypów na tych okazałych 
schodach, po których później 
poprowadzono prymitywnie 
brukowaną drogę na wzgórze 
cerkiewne. Sądzono dotych
czas, że klasztor odbudował 
kolejny właściciel tych ziem, 
kasztelan przemyski i lwowski 
Stanisław Herburt. Przypusz
czenia te ostatnio skorygowa
no. Dzięki badaniom rękopi
sów starocerkiewnych z 1555 
r., przepisywanych na zlece
nie Kormanickich, wiemy, że 
to oni właśnie odnowili cer
kiew. Nie wiadomo dokład
nie, kiedy i w jakich okolicz
nościach klasztor przystąpi! 
do Unii Brzeskiej. W 1692 r. 
należał już do grekokatoli
ków, a w połowie XVIII w. 
przeniósł się do ufundowane
go przez Herburtów monaste- 
ru bazyliańskiego na Huczku 
w Dobromilu. Cerkiew stała 
się więc cerkwią parafialną. 
Z podpisaniem Unii Brze
skiej wiąże się postać ostat
niego prawosławnego biskupa 
przemyskiego, Michała Kopy- 
styńskiego, początkowo zwo
lennika, a później zagorzałe
go przeciwnika Unii, zmarłe

go w pobliskim Kopyśnie i być 
może pochowanego w 1609 r. 
właśnie w posadzkiej cerkwi.

Po śmierci władyki Kopystyń- 
skiego przez ponad 80 lat die
cezja przemyska obrządku 
wschodniego była areną walk 
i zmagań o jej przynależność 
do Unii lub do prawosławia. 
Nie przeszkodziło to jednak 
rozwojowi religijnemu i arty
stycznemu w dolinie środko
wego Wiaru w XVII i XVIII 
w. Promieniujący daleko ry- 
botycki ośrodek malarski, 
obejmujący najpewniej Posa
dę i Trójcę, współpracujący 
z nim snycerze, aktywność pi
sarska niejakiego Martyna - 
są tego wyraźnymi dowodami. 
W drugiej połowie XVIII w. 
Posada liczyła 368 mieszkań
ców, w 1938 r. mieszkało tam 
690 osób. Druga wojna świa
towa i przesiedlenia auto
chtonicznej ludności położyły 
kres rozwojowi.
Cerkiew jest dziś filią Mu
zeum Narodowego Ziemi 
Przemyskiej, prowadzącego 
rozpoczęte w latach sześć
dziesiątych prace konserwa
torskie i pozostaje jednym 
z najcenniejszych zabytków 
architektury sakralnej w Pol
sce.

Bożena Korecka-Szczerba
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Extra bella

H
istoria pałacu w Strabli 
sięga pierwszej połowy 
XVI w. Król Zygmunt 
Stary podarował wtedy swojemu 

nadwornemu lekarzowi o nazwi
sku Antonio Croyna de Buseny, 
zwanemu przez królewskich dwo
rzan Maciejem z Krojny albo po 
prostu „Doktorem”, kilka nadnar- 
wiańskich wiosek. Na niewielkim 
wzgórzu, w pobliżu miejsca, gdzie 
wąska Strabelka wpada do szero
kiej Narwi, „Doktor” wzniósł 
drewniany dwór, a że był z pocho
dzenia Włochem, otoczył go wło
skim, renesansowym ogrodem. 
Swoją nową siedzibę, położoną 
w wyjątkowo pięknym krajobrazie, 
określał mianem „Extra bella” 
i stąd być może miejsce to i sąsia
dującą z nim wioskę zaczęto póź
niej nazywać Strablą, przekręcając 
obcą, niezrozumiałą nazwę.
Antonio Croyna de Buseny, który 
wsławi! się nie tylko jako świetny 
lekarz, ale i wszechstronny huma
nista o bogatej spuściźnie literac
kiej, zmarł po 1546 r., zostawiwszy 
swojej żonie Eufenii m.in. Strablę. 
Otrzymała ją w posagu ich córka 
Barbara, wychodząc za mąż za Mi
kołaja Arciechowskiego. Państwo 
Arciechowscy odeszli z tego świa
ta bezpotomnie, więc strabelskie 
dobra znowu stały się własnością 
królewską. W końcu XVI w. otrzy
ma! je w dożywocie Stanisław Fo- 
gelweder, również lekarz i huma
nista, a także filozof, duchowny 
i królewski dyplomata. Z racji cią
głych podróży nie przebywał zbyt 
często w Strabli, więc trudno są
dzić, aby w tym czasie dwór lub je
go otoczenie zmieniło wygląd 
nadany mu przez pierwszego wła
ściciela. W 1603 r. umarł Stani
sław Fogelweder i w jakiś czas po
tem nowym posesorem stal się 
stolnik wiski, Adam Turowski, 
który w 1617 r. zbudował na tere
nie swoich włości drewniany ko
ściół, zamieniony około 20 lat póź
niej na murowany przez jego syna 
Kazimierza. W 1639 r. Strabla 
przestała być własnością Turow
skich i przeszła w ręce wojewody 
mazowieckiego, Stanisława Ku- 
rzenieckiego herbu Bogoria. Ro
dzina Kurzenieckich, wywodząca 
się z Kurzeńca w powiecie 
oszmiańskim i mająca majątki 
w Chobotkach, Jasionówce, Juch
nowcu, Kalinówce, Siomiance 
i Starej Woli, władała Strablą po
nad 70 lat, powiększając w tym 
czasie dwór przez dodanie mu

alkierzy, natomiast pozostawiając 
ogrody w niezmienionym, rene
sansowym kształcie.
W 1717 r. Michał Kurzeniecki od
dał majątek strabelski bazylianom 
z Supraśla, a w 1725 r. przekazał go 
nawet prawem wieczystym, podpi
sując kontrakt z metropolitą Le
onem Kiszką. Sam przeniósł się do 
supraskiego monastyru, gdzie 
umarł prawdopodobnie w 1736 r. 
Jego brat, Zygmunt, odzyskał Stra
blę, aby sprzedać ją Maciejowi 
Maurycemu Starzeńskiemu herbu 
Lis, podstolemu podlaskiemu, sta
roście brańskiemu, bielskiemu i go- 
niądzkiemu, generałowi wojsk ko
ronnych, posłowi na sejm w 1760 r.

1. Spoza odnowionej 
w 1996 r. bramy 
widoczny jest 
barokowy pałacyk

2. Widok pałacu 
od strony Narwi

3. Lamus z 1792 r.

(zdjęcia: 
Katarzyna i Jerzy
Samusikowie)
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i na sejm koronacyjny Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, od 1733 r. 
będącemu sekretarzem i adiutan
tem Jana Klemensa Branickiego. 
Dysponował on własnym aparta
mentem w oficynie białostockiego 
pałacu, ale chciat mieć - zwłaszcza, 
gdy poślubił w 1754 r. młodziutką 
Anielę Trembińską - również od
dzielną, odpowiednią dla jego po
zycji rezydencję w niezbyt dużej od
ległości od hetmańskiego dworu. 
Takim miejscem okazała się Stra- 
bla, trzeba było tylko rozbudować 
zbyt małą dla jego potrzeb siedzibę. 
Zajął się tym najprawdopodobniej 
Jan Henryk Klemm, nadworny ar
chitekt hetmana Branickiego. Jak 
długo Aniela i Maciej Starzeńscy 
mieszkali w Strabli, trudno dzisiaj 
dociec. Wiadomo natomiast, że 
w kilka lat po ślubie ich najstarsze
go syna, Michała Hieronima, uro
dzonego w 1755 r., przeprowadzili 
się do Olejowa w Galicji, pozosta
wiając dobra podlaskie swojemu 
pierworodnemu.
Nowy posesor strabelskiego mająt
ku sprawował wiele funkcji i urzę
dów. Był marszałkiem szlachty ob
wodu białostockiego, starostą 
brańskim, posłem na sejm 1784 r., 
rotmistrzem kawalerii narodowej 
w czasach kościuszkowskich, ko
misarzem cywilnym Małopolski 
w komisji wojskowej obojga naro
dów. Liczne urzędy i związane z ni
mi obowiązki nie przeszkadzały 
mu w radykalnej przebudowie 
dworu. Sam prawdopodobnie za
projektował nową siedzibę, bo jak 
pisze w swoim pamiętniku: „Imci 

moi profesorowie również byli wyso
ko wykształceni i udzielali mi mate
matyki, rysunku, wojskowej archi
tektury. Senkowski wykładał mi ar
chitekturę cywilną, co sprawiło, że 
nL późniejszych latach przy stawianiu 
rozlicznych budowli nigdy nie wzy- 
walem pomocy żadnego architekta ", 
W miejscu starego dworu stanął 
murowany pałac, jednokondygna
cyjny, z jedenastoosiowym fronto
nem i dziewięcioosiową elewacją 
ogrodową, z dwukondygnacyjnymi 
ryzalitami, zakończonymi tympa
nonami. Poddasze przystosowano 
do zamieszkania i przykryto je 
czterospadowym dachem. Po
mieszczenia na parterze zyskały 
reprezentacyjny wygląd, zastoso
wano w nich fasety, naścienne ma
lowidła, polichromowane plafony, 
kominki, których wzory wzięto 
z białostockiego pałacu Branic- 
kich. Na ścianach pojawiły się por
trety przodków, w bibliotece boga
ty księgozbiór zgromadzony jesz
cze przez Macieja Maurycego, na 
komodach i sekreterach - rodzin
ne pamiątki. Prace te rozpoczęto 
w 1777 r., a po trzech latach Mi
chał Hieronim Starzeński wraz 
z nowo poślubioną Anną Barbarą 
z Kuczyńskich zamieszkali w Stra
bli na stale.
Kiedy przebudowa dworu została 
zakończona, w południowo- 
-wschodniej części założenia po
częły pojawiać się nowe zabudo
wania gospodarcze. Wśród nich 
stanął w 1792 r. piętrowy lamus. 
Chociaż drewniany, przetrwał do 
naszych czasów i dzisiaj stanowi 

rzadko już spotykany przykład ba- 
rokowo-klasycystycznego dwor
skiego spichrza z podcieniami na 
obu kondygnacjach. Jednocześnie 
prowadzono melioracje łąk i grun
tów dworskich oraz wytyczanie 
spacerowych dróg i ogrodowych 
kanałów. Kanał główny doprowa
dził wodę z Narwi, po jego bokach 
wyrosły szpalery lip towarzyszą
cych alejom. W ogrodach usytu
owanych w części zachodniej i pół
nocnej posadzono wiele drzew 
i ozdobnych krzewów, aby utwo
rzyć boskiety. W miesiącach let
nich ostatniej dekady XVIII w. 
ogrody te poczęły rozbrzmiewać 
gwarem w czasie towarzyskich 
spotkań ziemian z okolicznych 
dworów. Organizowano wówczas 
różne atrakcje, huczne zabawy 
i maskarady. Tak było np. w 1793 
r., podczas ślubu młodszego brata 
właściciela Strabli, Adama Kajeta
na Starzeńskiego z Konstancją 
Jundzitlówną, kiedy licznie zapro
szeni goście przybywali drogą 
wodną do bogato iluminowanego 
pałacowego parku, przewożeni 
Narwią na zbudowanych specjal
nie na tę uroczystość stateczkach. 
Po śmierci Michała Hieronima 
Starzeńskiego w 1816 r., Strablę 
odziedziczył jego syn, Maciej Igna
cy, ożeniony z Marią Baworowską 
herbu Prus II, pochodzącą z gali
cyjskich Hnilic. Za jego czasów 
zwiększyła się liczba zabudowań 
gospodarczych. Obok postawio
nych przez ojca i dziadka stodół, 
obór, gorzelni, lamusa, stajni cugo
wej wzniósł murowaną wozownię, 

drugą stajnię, kuźnię oraz drewnia
ny dom oficjalistów. Dokonał też 
nowych nasadzeń drzew, prze
kształcając renesansowo-barokowy 
park w ogród romantyczny. Pałacu 
natomiast nie powiększał, zdobił 
tylko jego wnętrza, a na tympano
nie fasady kazał umieścić polichro
mowane kartusze herbowe Sta- 
rzeńskich i Baworowskich - Lisa 
i Prusa II - w hrabiowskich koro
nach. Syn Macieja Ignacego, Wik
tor Wacław Starzeński, urodzony 
w Strabli w 1826 r., poślubił, mając 
25 lat, 18-letnią Włoszkę, Marię 
Aurorę de Bezzi, zwaną „Valesi”. 
On również starał się upiększyć 
strabelską rezydencję, kiedy 
w 1851 r. sprowadził do niej swoją 
piękną żonę. Powstały wtedy nowe 
dekoracje, wymieniono wszystkie 
drzwi i framugi okien, schody zy
skały neogotycką obudowę, plafo
ny pomieszczeń na parterze pokry
ły się iluzjonistyczną polichromią, 
przed frontonem pałacu pojawił się 
eliptyczny gazon oraz kamienny 
mur otaczający dziedziniec z czte- 
rostupową bramą wjazdową. Jak 
na Starzeńskiego przystało, Wiktor 
brał czynny udział w życiu politycz
nym kraju. Byt m.in. marszałkiem 
szlachty powiatu białostockiego, 
a później całej guberni grodzień
skiej. W 1863 r. znalazł się w szere
gach powstańców styczniowych, 
chociaż wcześniej był oficerem 
wojska rosyjskiego, odznaczonym 
orderem św. Jerzego. Po upadku 
powstania został zesłany w głąb 
Rosji, a jego majątek skonfiskowa
no. Towarzysząca mu na wygnaniu

Transformator Keplera
W Żaganiu, na placyku nieopodal ko

ścioła św. Ducha, w pobliżu dawnej 
linii murów miejskich, stoi stacja transfor

matorowa z lat międzywojennych. Pozor
nie jedna z wielu, niewarta więc uwagi, 
w istocie zaś niezwykła. Została bowiem 
zbudowana jako pomniejszona kopia 
wieży Bramy Szpitalnej (Kożuchowskiej), 
w której pracownię miał Johannes Kepler, 
jeden z największych astronomów. Wieżę 
zburzono w 1848 r. przy poszerzaniu uli
cy, by po latach, w pobliżu miejsca, gdzie 
stała, wznieść pamiątkową, a zarazem 
użyteczną miniaturę. Keplera zaprosił ów
czesny władca żagańskiego księstwa, 
słynny dowódca wojny trzydziestoletniej 
Albert von Wallenstein, któremu zresztą 
bardziej zależało na horoskopach niż na 
astronomii. Uczony przybył z rodziną 25 
lipca 1628 r. i zamieszkał w domu obok 
Bramy Szpitalnej, urządzając w wieży 
pracownię - obserwatorium. W 1629 r. 
wymógł na księciu założenie pierwszej 
w Głogowie drukarni, w której wydał mię
dzy innymi swe Ephemeridy - tablice do 

obliczania ruchów gwiazd. W listopadzie 
1630 r. wybrał się do Regensburga po za
ległą pensję „cesarskiego matematyka" 
i w drodze dostał zapalenia płuc. Zmarl 
w Regensburgu 15 listopada 1630 r. i tam 
został pochowany. Syn astronoma Lu
dwig i zięć Jacob Bartsch wydali w 1634 
r. w Żaganiu jego ostatnią pracę: Sen czy
li dzieło pośmiertne o astronomii księży
cowej.
W konwikcie augustianów z XVIII w. obej
rzeć można tzw. salę Keplera, ale znajdu
jący się w niej wizerunek przedstawia in
nego astronoma, Duńczyka Tycho de 
Brache. Ciekawe jest natomiast malowi
dło, ukazujące całkowite zaćmienie Słoń
ca z 10 czerwca 1630 r., które Kepler 
z pewnością obserwował. Imię wielkiego 
astronoma nosi też dziś ulica, zaczynają
ca się tuż przy transformatorze, który jest 
jego niecodziennym pomnikiem.

Jarosław Komorowski

(fot. Jarosław Komorowski)
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żona źle znosiła tamtejsze warunki 
klimatyczne, wkrótce zapadła na 
gruźlicę i w 1875 r. zmarła, prze
żywszy zaledwie 42 lata.
Kiedy Starzeński powrócił z zesła
nia, musiał udać się do rodowych 
włości w Dukli, bowiem jego pałac 
nad Narwią zajmowała książęca 
para, Dymitr i Aleksandra Obo- 
leńscy. Strablę dla Starzeńskich 
odzyskał syn Wiktora Wacława, 
Andrzej Wiktor, odkupując ją 
w 1897 r. od księcia Michała Ogiń
skiego z Kozielska, który wcześniej 
w jakiś sposób nabył do niej prawa. 
Na przełomie stuleci Andrzej Wik
tor wraz z małżonką Marią Zuzan
ną z Bienisiawskich, herbu Pobóg, 
wprowadził się do pałacu i zaczął 
odbudowę zdewastowanego ma
jątku. Wzniósł wówczas kilka no
wych budynków gospodarczych 
i czworaki, w parku i ogrodach 
uzupełni! stary drzewostan.
Podczas pierwszej wojny świato
wej pałac uległ uszkodzeniu, ale 
właściciel nie byt w stanie od razu 
go naprawić. Zmarł zresztą wkrót
ce po wojnie, pozostawiając cały 
majątek w rękach żony, Marii Zu
zanny. Dopiero ich syn August po 
przejęciu dóbr strabelskich zlikwi
dował wojenne szkody. Zaciągnął 
jednak tak wysokie pożyczki, że 
nie mógł ich spłacić i w 1937 r. 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie sprzedał Strablę He
lenie Załuskiej i Aleksandrowi 
Jarmolińskiemu.
W wyniku drugiej wojny światowej 
pałac i ogrody uległy dewastacji, 
a po wyzwoleniu stały się własno
ścią skarbu państwa. Pałac wyre
montowano prowizorycznie, by 
umieścić w nim szkołę podstawo
wą, Gromadzką Radę Narodową 
i biuro PGR Ignatki. Kiedy w 1970 
r. wyprowadziła się szkoła, a trzy 
lata później rada narodowa, pała
cowe pomieszczenia przeznaczono 
na mieszkania dla pracowników 
PGR. Konserwacją parku i ogro
dów nikt się oczywiście nie zajmo
wał. Bezkarnie wycinano stare 
drzewa i ozdobne krzewy, żeby 
uzyskać grunty orne, łąki i pastwi
ska albo wytyczyć boisko sportowe 
czy grządki pod warzywa.
Obecnie obejmujące 25 ha założe
nie palacowo-ogrodowe jest w rę
kach kilku właścicieli. Największą 
jego część o powierzchni 8,73 ha 
wraz z pałacem, domem oficjali
stów, kuźnią i lamusem kupił od 
Urzędu Gminy w Wyszkach pry
watny nabywca. I dzięki niemu 
piękna niegdyś siedziba ziemiań
ska zaczyna znowu nabierać uro
dy. Można mieć nadzieję, że za 
kilka lat pałac w Strabli odzyska 
wygląd, jakim chlubił się w cza
sach Starzeńskich.

Katarzyna i Jerzy 
Samusikowie

Ruina wśród pól

W
ieś Gryżyna nad rzeką 
Obrą, około 8 km na 
południowy wschód 
od Kościana, w źródłach pisa

nych pojawia się dopiero pod 
koniec XIII w. W średniowiecz
nych dokumentach nazwę tej 

m.in. kasztelana santockiego, 
stolnika poznańskiego, burgra- 
biego kościańskiego, asesora 
i sędziego poznańskiego. Gry- 
żyńscy stale powiększali swój 
stan posiadania: w XV w. w ich 
rękach znajdowało się już 16 wsi

oraz miasta Gostyń i Osieczna. 
Gryżynę dziedziczyli do 1512 r., 
kiedy Andrzej Gryżyński zamie
nił ją wraz z pobliskim Nielęgo- 
wem na Drzęczewo. Nowymi 
właścicielami zostali Gostyńscy, 
później Staręscy, Gołutowscy,

wsi zapisywano m.in. jako: 
Grizina, Griszina, Grizin, a na
wet Gazzyna, ale już pod koniec 
XV w. pisownia ustaliła się jako 
Grizyna bądź Gryzyna. Chociaż 
wysuwano różne koncepcje po
chodzenia tej nazwy, nie została 
ona wyjaśniona w sposób jedno
znaczny i przekonywający. 
Pierwszym znanym z dokumen
tów właścicielem wsi był przyby
ły w drugiej połowie XIII w. 
z Pomorza komes Wojsław Bo
rek. Z małej osady uczynił on 
siedzibę swojego rodu: wybudo
wał wieżę mieszkalną oraz ufun
dował murowany kościół św. 
Marcina. Jego potomkowie od 
nazwy wsi przyjęli nazwisko 
Gryżyński, a swój herb nazwali 
Gryżyną. Wojsław Borek aż 
ćwierć wieku (w latach 1323- 
1348) sprawował urząd sędziego 
ziemskiego poznańskiego, a je
go potomkowie również sięgali 
po wysokie godności i urzędy,

1. Kościół
od strony południowej

2. Plan kościoła
3. Wnętrze nawy
i prezbiterium

(rys. i zdjęcia:
Wojciech Mielewczyk)
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Mąkowscy i Wysogotowie-Za- 
krzewscy. W 1786 r. wieś przejął 
za długi Wiktor Wierusz-Kowal- 
ski, a w 1837 r. jego córka Wiri- 
diana sprzedała Gryżynę Kon
stantemu Lossowowi. W rękach 
rodziny Lossowów Gryżyna po
została do 1939 r.
W drugiej połowie XIV w. 
w związku z lokowaniem wsi na 
prawie niemieckim nastąpiła 
translokacja osady. Zabudowa
nia nowej wsi stanęły około 1 km 
w kierunku północno-wschod
nim od zabudowań starej, nad 
rzeką Obrą, tworząc typową uli
cówkę. Dokument lokacyjny 
Gryżyny nie zachował się do na
szych czasów; wystawili go być 
może już synowie Wojsława Bor
ka: Przybysław i Wojsław II. Nad 
Obrą stanął też dwór obronny 
Gryżyńskich. a na początku XV 
w. - nowy kościół, którego pa
tronką została św. Barbara. Pier
wotne miejsce istnienia wsi wraz 
z kościołem św. Marcina zaczęto 
po translokacji nazywać „Starą 
Wsią”. Kościół św. Marcina był 
nadal parafialny, ale przed 1430 
r. nastąpiło przeniesienie parafii 
do kościoła św. Barbary. Do 
końca XVIII w. kościół św. Mar
cina pełnił funkcję kościoła fi
lialnego. Według zachowanych 
opisów miał trzy ołtarze, wokół 

niego znajdował się cmentarz, 
dlatego można przyjąć, że pełni! 
też funkcję kościoła cmentarne
go. Z tego zapewne powodu ów
cześni właściciele Gryżyny do
kładali starań o odnowienie chy
lącej się już ku upadkowi świąty
ni, która w końcu XVIII w. stała 
się ruiną. Ruiny kościoła zostały 
zabezpieczone w 1953 r. przez 
poznańskie Pracownie Konser
wacji Zabytków.
Kościół ten był budowlą jedno- 
nawową z węższym i niższym 
prezbiterium zamkniętym pro
stą ścianą, orientowany. Ze
wnętrzne wymiary świątyni wy
nosiły około 16x8 m. Mury 
o grubości dochodzącej do 120 
cm postawiono z kamieni po
lnych, w niewielkim tylko stop
niu ociosanych, łączonych za
prawą wapienną. Prawdopodob
nie cały kościół był niegdyś 
otynkowany; pozostałości tyn
ków zachowały się na północnej, 
zewnętrznej ścianie. Kościół nie 
miał wieży, a jedynie drewnianą 
sygnaturkę na dachu, o której 
w opisie tej świątyni z 1760 r. 
czytamy: „...na tym kościółku jest 
wieża z kopulami w karpią 
łuszczkę, na wierchu gwiazda bla
szana, dzwonek spiżowy... ”
Masywne mury stojące na stabil
nym gruncie nie wymagały przy

pór, stąd pochodzi zwarta, suro
wa bryła kościoła. Prezbiterium 
na planie zbliżonym do kwadratu 
przykrywało sklepienie, zapewne 
krzyżowe. Oświetlane było przez 
światło wpadające przez ostrołu- 
kowe otwory okienne: jedno wy
smukłe, dwustronnie rozglifione 
we wschodniej ścianie prezbite
rium, drugie szersze w ścianie 
południowej. Nawę oddzielała 
od prezbiterium ściana tęczowa 
otwarta ostrolukiem. Prostokąt
ną nawę przykrywał strop drew
niany, a oświetlało światło wpa
dające przez dwa ostrołukowe 
okna w ścianie południowej. Ko
ściół miał dwa wejścia z ostrolu- 
kowymi prostymi portalami bez 
ozdób i rozglifień; jedno umiesz
czono na osi kościoła w ścianie 
zachodniej, drugie pośrodku po
łudniowej ściany nawy. Oba por
tale oblicowano ciosami kamien
nymi. W murze wejścia połu
dniowego zachowała się kropiel- 
nica z kamienia polnego. Świąty
nia ta nie miała krypt, a dziś po
zbawiona jest nawet posadzki. 
Z całej budowli pozostały jedy
nie mury obwodowe sięgające do 
około 7 m wysokości, zabezpie
czone obecnie w formie tzw. 
trwalej ruiny.
Biorąc pod uwagę konstrukcję, 
proporcje i rozplanowanie całej 

budowli można zauważyć, że 
ma ona zarówno cechy stylu ro
mańskiego, jak i gotyckiego, co 
utrudniało określenie czasu 
erekcji kościoła; różni autorzy 
piszący o tej świątyni umiejsca
wiali jej budowę od XII do XV 
w. Jednak ostatnie badania 
ustaliły czas wzniesienia kościo
ła św. Marcina na ostatnią 
ćwierć XIII w. Jego fundatorem 
był z pewnością Wojsław Borek, 
natomiast imię budowniczego 
pozostaje nieznane. Na podsta
wie pewnego podobieństwa bry
ły kościoła gryżyńskiego do nie
których kościołów pomorskich 
wysunięto hipotezę, że jego bu
downiczy przybył razem z fun
datorem z Pomorza. Malowni
czo położona wśród pól, oto
czona wieńcem drzew ruina ko
ścioła jest nie tylko interesują
cym zabytkiem architektury 
z okresu przejściowego pomię
dzy romanizmem a gotykiem, 
harmonijnie łączącym cechy 
obu tych stylów, ale również pa
miątką po możnym rodzie Bor- 
ków-Gryżyńskich, materialną 
pozostałością po trzynasto
wiecznej, przedlokacyjnej Gry- 
żynie i wreszcie niemym świad
kiem translokacji tej wsi.

Wojciech Mielewczyk

Ceramiczny tympanon

Zamek krzyżacki sprzed 
1270 r. w Bierzgtowie 

jest jednym z najcenniej
szych obiektów zabytko
wych okolic Torunia. Na 
szczególną uwagę zasłu
guje w nim ciekawy ostro- 
tukowy portal bramy wjaz
dowej z przedzamcza, po
chodzący z około 1300 r. 
Na trzech polach dzielą
cych tympanon znajdują 
się płaskorzeźby terakoto
we, przedstawiające jeźdź
ca z tarczą oraz postacie 
dwóch rycerzy, stojącego 
po lewej i klęczącego po 
prawej stronie. Cała scena 
o spornej ikonografii zali
czana jest do najwybitniej

szych dzieł plastyki cera
micznej w Europie z prze
łomu XIII i XIV w. Według 
Konrada Steinbrechta - 
architekta i historyka nie
mieckiego, scena przed
stawia wielkiego mistrza 
i dwóch rycerzy. Na cegla
nym profilowanym ostrołu- 
ku okalającym płaskorzeź
by widnieją pozostałości 
inskrypcji ułożonej z gla
zurowanych płytek z wy
pukłą majuskułą gotycką. 
Portal poddany został 
gruntownej konserwacji 
w 1960 r.

Piotr Walczak

(fot. Piotr Walczak)
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Wrocławski port

G
dy w 1842 r. otwarto 
połączenie kolejowe 
między Wrocławiem 
i Górnym Śląskiem, po raz 
pierwszy powstał plan budowy 

portu przeładunkowego z po
łączeniem kolejowym i maga
zynami położonymi nad wodą. 

jednak nie odpowiadały wy
maganiom ze względów tech
nicznych i braku połączeń ko
lejowych.
W 1868 r. oddano do eksplo
atacji mały port na prawym 
brzegu Odry, poniżej mostu 
kolejowego, z biegnącą obok 

50 m; łączna długość nabrze
ża przeładunkowego wynosi
ła 2,5 km. Port był odgrodzo
ny od brzegu skarpą i miał 
bezpośrednie połączenie ko
lejowe. Gospodarze z oko
licznych wsi mogli własnymi 
zaprzęgami dowozić produk- 

skiej 50. Jest to największa 
w Polsce prywatna firma zaj
mująca się transportem 
śródlądowym. Transport ten 
stracił już na znaczeniu, wy
party przez droższy, lecz 
szybszy transport kolejowy, 
a szczególnie drogowy. Nie-

1. Magazyny 
nr 3 i 4
nad basenem 
portowym

Warto przypomnieć, że Odra 
we Wrocławiu rozgałęzia się 
na wiele odnóg, tworzących 
liczne wyspy, a transport 
wodny umożliwia rozbudo
wana sieć kanałów rzecznych 
o ogólnej długości ponad 50 
km. Większość odnóg Odry 
była już wykorzystywana 
w XVI w. do załadunku i roz
ładunku statków. Pierwszy 
dźwig postawiono tu w 1681 
r. W 1822 r. gmina miasta 
zbudowała, znajdującą się do 
tej pory przy Bramie Mikoła
ja, przystań dla statków towa
rowych. Po obu stronach rze
ki istniały liczne prywatne 
przystanie dla statków, które 

linią kolejową. Port ten jed
nak został zamknięty dla 
przeładunku w 1903 r. Do 
sprawy budowy portu powró
cono w 1897 r., kiedy oddano 
do użytku kanał łączący się ze 
spławną częścią Odry. W tym 
miejscu miasto miało wystar
czająco dużo własnych tere
nów, inne dokupiono i na po
wierzchni 33,6 ha 29 listopa
da 1897 r. wkopano kamień 
węgielny. Port został częścio
wo oddany do eksploatacji 4 
września 1904 r.
Początkowo planowano wy
budować trzy baseny porto
we, ale powstał tylko jeden 
o długości 800 m i szerokości 

ty rolne, które drogą wodną 
wysyłane były do innych 
miast. W porcie pracowało 
w tym czasie 15 dźwigów, 20 
powozów do komunikacji we- 
wnątrzportowej oraz 4 maga
zyny. Pomiędzy basenem 
i Odrą wybudowano dwu
stronną rampę do rozładun
ku węgla, która mogła przeła
dować w ciągu godziny 10 wa
gonów kolejowych po 15 ton 
każdy. Do czasów wojny port 
odgrywał znaczącą rolę w go
spodarce miasta.

Obecnie port ten należy do 
firmy Odratrans S.A. i znaj
duje się przy ul. Kleczkow- 

mal do zera spadio znacze
nie portów i wykorzystanie 
ich zgodnie z pierwotnym 
przeznaczeniem. Dobrym 
przykładem jest Port Miejski 
we Wrocławiu, gdzie więk
szość budynków pochodzi 
z początku XX w. i nie zosta
ła odbudowana po zniszcze
niach wojennych. Dowodem 
na to są magazyny nr 2 i 4, 
których skrzydła uległy 
zniszczeniu w czasie wojny, 
o czym świadczą resztki fun
damentów oraz stare plany. 
Ze starego wyposażenia 
pozostała nieczynna już dzi
siaj, parowa suwnica węglo
wa oraz również nieczynny
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2. Budynek 
magazynu 
nr 4

3.4. Urządzenia 
portowe 
o napędzie 
parowym: 
żuraw (3) 
i suwnica (4)

pięciotonowy żuraw o napę
dzie parowym. Większość 
budynków portowych wyko
rzystywana jest przez różne 
firmy jako magazyny nie 
związane z działalnością por
tu. W porcie odbywa się 
transport i przeładunek wę
gla dla znajdującej się nieda
leko elektrociepłowni oraz 

czasami wykorzystuje się go 
do transportu wielkogabary
towych i masowych ładun
ków na zlecenie różnych 
firm. W związku z małym za
interesowaniem port popada 
powoli w ruinę. Nie podej
mowane są próby zagospo
darowania w całości tego hi
storycznego dla Wrocławia 
obiektu, choć budynki moż
na by przeznaczyć np. na 
centrum handlowo-rekre- 
acyjne, tym bardziej że port 
znajduje się w centrum mia
sta, a więc jest ogólnie 
dostępny.

Rafał Idczak 
Rafał Poityn

Diabeł w roli inspektora
Nawiązując do tekstu Tomasza Kruszewskiego Diabty w kościele („Spo

tkania z Zabytkami", nr 8, 1998), chciatbym przedstawić społecznie 
użytecznego diabla z polichromii w drewnianym kościele w Slopanowie 

kolo Szamotu! z XVII w. Pokrywająca ściany i strop kościoła polichromia 
z lat 1695-1699 o motywach póżnorenesansowych i barokowych jest naj
starszą zachowaną w całości wśród drewnianych kościołów w Poznań- 
skiem. Najbardziej znana (bo wymieniana w wielu materiałach krajoznaw
czych) jest scena z diabłem i karczmarką, znajdująca się pierwotnie 
w podłodze chóru muzycznego, a podczas konserwacji w 1954 r. umiesz
czona pod chórem i dzięki temu widoczna dla zwiedzających kościół. 
Scena przedstawia diabła prowadzącego do piekła karczmarkę trzymają
cą kufel. Tekst nad głową karczmarki jednoznacznie określa rodzaj prze
winienia: „Bo nie dolewała". Inne grzechy spisane są w sporządzonym na 
wołowej skórze protokole widocznym po lewej stronie malowidła. W XVII 
w. nie było jeszcze Państwowej Inspekcji Handlowej, ściganiem popełnia
nych na szkodę konsumentów wykroczeń musiat więc zająć się ktoś inny.

Aleksander Stukowski

(fot. Aleksander Stukowski)
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„Brujerki”

E
ra fajki wrzoścowej za
częła się w połowie ubie
głego stulecia i trwa do 
dziś. Podobnie jak żelazo jest 

najważniejszym materialnym no
śnikiem cywilizacji, tak surowiec 
wrzoścowy nadal dominuje 
w produkcji fajczarskiej. Jest 
jednak jedna różnica - żelazu za
grażają sztuczne tworzywa, 
a wrzosiec nie ma konkurenta.
Czym jest wrzosiec, gdzie tkwi 
tajemnica zrobionych z niego 

fajek? Wrzosiec drzewiasty 
(Erica arborea), znany u nas tak
że pod nazwą angielską „ briar” 
i francuską „bruyere” (stąd po
spolita nazwa fajki wrzoścowej - 
„brujerka”) jest krzewiastą rośli
ną z rodziny wrzosowatych, wy
stępującą w basenie Morza 
Śródziemnego. Krzew dorasta 
do 5-7 m wysokości. Fajczarskim 
surowcem nie jest, jak można by 
sądzić, drewno, lecz bulwy ko
rzenne, osiągające wielkość dyni.

1. Zdobione plastycznie fajki 
z okresu międzywojennego

Podobno jeszcze przed wojną 
można było kupić fajki wykona
ne z bulw 250-letnich, dziś ze 
względu na wyeksploatowanie 
zasobów - wrzosiec nie poddaje 
się sztucznej uprawie - do rzad
kości należy surowiec z roślin 50- 
letnich.
O wyjątkowej przydatności bulw 
do wyrobu fajek decydują dwie 
cechy: odporność na wysokie 
temperatury oraz właściwości 
absorpcyjne. O pierwszej zalecie 
decyduje zawartość kwasu krze
mowego, dochodząca nawet do 
17%, a o drugiej - duża porowa
tość drewna. Wynika z niej jesz
cze jedna cecha ceniona przez 
fajczarzy - zdolność do utrwala
nia aromatu palonego tytoniu.
Proces produkcyjny fajki jest 
długi i złożony. Zaczyna się rocz
nym sezonowaniem surowca. 
Potem bulwa cięta jest na kawał
ki, nazywane z francuska „ebo- 
szonami”, odpowiadające for
mie przyszłej główki fajki. Na
stępnie „eboszony” są barwione, 

garbowane i ponownie sezono
wane, zwykle w warunkach strze
żonych tajemnicą. Ostateczny 
kształt fajkowej główce nadaje 
tokarz, jeśli miał to być model 
klasyczny, lub rzeźbiarz przy faj
kach zdobionych plastycznie. 
Niepowtarzalne fajkowe piękno 
jest utrwalane w procesie pole
rowania.
Przyjmuje się, że pierwsza „bru
jerka” powstała około 1850 r. 
w leżącym we francuskiej Jurze 
miasteczku Saint-Claude sur 
Bienne. Początki tej fajki, po
dobnie jak narodziny fajki z gli
ny czy pianki morskiej, zostały 
utrwalone w legendach. Według 
jednej z nich pewnemu bonapar- 
tyście z Saint-Claude podczas 
wizyty w Ajaccio na Korsyce, ro
dzinnym mieście Napoleona, 
stłukła się piankowa fajka. Nie
szczęśnik nie mógł obyć się bez 
tytoniu, poprosił więc miejsco
wego rzemieślnika o wykonanie 
mu fajki z czegokolwiek. Traf 
chciał, że Korsykanin miał aku
rat pod ręką wrzoścową bulwę. 
Bonapartystę ujęły walory fajki 
z nowego surowca, upowszechni!

0 Wielka Świąteczna Promocja Wydawnictwa

Islam
Niniejszy tom zawiera imponujący przegląd 
sześciu wieków architektury islamskiej, która 
kształtowała się od VII stulecia początkowo na 
Półwyspie Arabskim, by objąć kolejne regiony 
Bliskiego i Środkowego Wschodu, a następnie 

Maghreb i Andaluzję od jedynej w swoim rodzaju 
Kopuły na Skale w Jerozolimie, poprzez tajemnicze 
zamki na płaskowyżu syryjsko-paleslyńskim. 
wspaniale zespoły pałacowe kalifów w Samarze 
i Saragossie aż po wielkie meczety Damaszku. 
Kairuanu i Kordoby.

Imperium Romanum
Forum Romanum. termy i akwedukty, to przykłady 
monumentalnej i świadczącej o wysokim stopniu 
technicznego rozwoju architektury okresu 
cesarskiego, do dzisiaj zachwycające każdego kto 
z nimi obcuje. Prezentowany tom ukazuje rozwój 
architektury rzymskiej we Włoszech Gallii. Hiszpanii. 
Nadrenii i Północnej Afryce od 800 r. p n.e. do roku 
330 n e W książce tei próbujemy tchnąć nowe życie 
w budowle takie jak Villa Hadriana w Tivoli. Zloty 
Dom Nerona w Rzymie oraz Pompeje i Herculaneum, 
miasta zniszczone w wyniku wybuchu Wezuwiusza

Egipt
Chociaż architektura z czasów faraonów należy do 
najbardziej niezwykłych dziel sztuki egipskiej, 
nigdy jeszcze nie była tak kompleksowo przed
stawiona jak w tej książce, od roku 3000 p.n.e. aż 
do wpływów egipskich w czasach współczesnych, 
od Sudanu aż do Morza Śródziemnego, od 

prostych budowli z niewypalanych cegieł aż do 
monumentalnych piramid wszystko na lemat 
budownictwa faraonów znajduje się w tym tomie, 
dzięki któremu odbędziemy fascynującą podróż po 
Egipcie

Książki można zamawiać w Klubie Czytelników MUZA SA 
telefonicznie: (0-22) 628 61 87 (0-22) 621 5058 
faksem: (0-22)629 2349
emailem: klub@muza.com.pl
listownie ul. Bagatela 10 m 3,00-585 Warszawa
Dla zamawiaiących Karta Klubu Czytelników GRATIS 
Klub bez zobowiązań

Gloria ważna >lo wyczerpania nakładu
Promocyjne ceny tylko do końca 1908 roku
Wysyłka za zaliczeniem pocztowym Koszt opłaty pocztowej pokrywa Zamawiający

Każdy tom)K(zl - w promocji 59 zl 
4 tomy^MCCzI - w promocji 200 zl
Szczegółowych informacji udziela
Justyna Akolińska tel (0-22) 6286187

40 tomowa seria
Architektura Świata

• Panorama architektury światowej od staro
żytności do współczesności
• 6000 lat historii architektury w 40 tomach
• 9600 stron
• 12 000 zdjęć i ilustracji
• Każdy lom zawiera ponad 250 kolorowych 
fotografii, komputerowo wykonanych rekon
strukcji i planów znanych budowli oraz tablice 
synchroniczne, obejmujące historyczne osią
gnięcia i rozwój architektury
• Architektura w połączeniu z kulturą, polityką 
i społeczeństwem
• Teoria architektury, spis charakterystycznych 
cech stylów i przykłady szczególnych układów 
konstrukcyjnych
• Tabele historyczne ukazujące związki zacho
dzące między wydarzeniami historycznymi 
a zabytkami kultury
• Elegancki i nowoczesny układ graficzny
• Każdy tom w twardej oprawie, z obwolutą
• 240 stron, w formacie 240 x 300 mm

W listopadzie 1998 roku ukazały się:
Grecja
Średniowiecze

Nowe formy

W 1999 roku w serii ukażą się:
Turcja
International Style
Okres romański
Indie hinduistyczne
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

ją więc w Saint-Claude. Według 
innego podania pierwszeństwo 
w dziedzinie produkcji wrzośco- 
wych fajek należy się stolarzowi 
imieniem Dawid z miasteczka 
Beaucaire kolo Avignon. Miał 
on zwrócić uwagę na dziwne 
drewniane dynie wystające z roz
jeżdżonej drogi i utrudniające 
jazdę. Postanowi! wykorzystać je 
w swoim zakładzie i wyrzeźbił 
pierwszą „brujerkę”.
Jeśli pozostawimy na boku le
gendy i oprzemy się na faktach 
historycznych, to okaże się, że 
większość z nich przemawia za 
Saint-Claude jako kolebką wrzo- 
ścowej fajki. To liczące obecnie

cia produkcji fajek z wrzośca. 
W 1858 r. powstał warsztat Butz- 
-Choquin - najsławniejszy do 
dziś zakład Saint-Claude. O bły
skawicznej karierze fajki nowej 
generacji niech świadczy fakt, że 
na początku XX w. w mieście św. 
Klaudiusza działało już ponad 
100 warsztatów wytwarzających 
wrzoścowe fajki. „Brujerka” 
opanowała Europę kontynental
ną, przekroczyła kanał La Man
che, dotarła do Ameryki.
W 1907 r. w Londynie przy Du
ke Street otworzył swój zakład 
Alfred Dunhill. Początkowo był 
to sklep handlujący wyrobami ty
toniowymi, ale już po trzech la-

2. Współczesne 
„brujerki”
z pracowni 
polskich fajkarzy
R. Filara i R. Ćwiąkaty

3. Fajki
z czeskiej wytwórni 
KOH-I-NOOR

4. Najbardziej cenione 
fajki wrzoścowe
z Anglii;
od lewej
- Petersons, GBD
i Dr Max

(zdjęcia: Stanisław Woś)

kilkanaście tysięcy mieszkańców 
miasteczko ma rodowód rzym
ski. Rozwinęło się przy ufundo
wanym w 430 r. klasztorze, a na
zwę zawdzięcza Klaudiuszowi - 
jednemu z miejscowych opatów 
wyniesionemu na ołtarze. Saint- 
-Claude żyło z obsługi pątników 
licznie odwiedzających relikwie 
św. Klaudiusza i pielgrzymują
cych dalej, do Santiago de Com- 
postella. Z myślą o pielgrzymach 
wyrabiano tu różańce, krucyfik
sy, różne pamiątki, a kiedy upo
wszechniło się używanie tytoniu, 
także tabakierki i fajki. Pierwszą 
wytwórnię fajek w mieście miał 
założyć Franęois Comoy w 1840 
r. i to jemu najczęściej przypisu
je się podjęcie w połowie stule-

tach właściciel firmy sam zaczął 
produkować fajki. „Brujerki” 
Dunhilla wkrótce zdobyły świat, 
a nazwa firmy znaczyła dla faj- 
czarzy to samo, co dla miłośni
ków samochodów Rolls-Royce 
czy Mercedes. W latach między
wojennych Anglia zaczęła domi
nować w produkcji fajek, stolica 
fajki wrzoścowej przeniosła się 
z Saint-Claude do Londynu. 
Także w wielu innych krajach 
Europy powstały liczne ośrodki 
wytwarzające „brujerki”. Pojawi
ły się nowe technologie obróbki 
wrzośca, nowe systemy filtrowa
nia dymu, ustalił się też kanon 
klasycznych kształtów fajek.

Janusz Charytoniuk
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Na Celestacie

J
ednym z obowiązków kra
kowskich mieszczan od 
czasu zbudowania drew- 
niano-ziemnych fortyfikacji 

w latach 1285-1287, rozbudo
wywanych jako murowane do 
połowy XIV w., była ich obro
na. W 1287 r. mieszczanie od
parli najazd Tatarów, zapewne 
wtedy też miejskie władze po
wołały Krakowskie Bractwo 
Kurkowe. Była to organizacja 
paramilitarna, której cel stano
wiło szkolenie mieszczan, na co 
dzień trudniących się handlem 
lub rzemiosłem, w posługiwaniu 
się bronią. Powstanie Bractwa 
nie było czymś niezwykłym, był 
to bowiem efekt recepcji na na
szym gruncie prawa magdebur
skiego. Na mocy jego postano
wień i za zgodą panującego, 
miasta pozyskiwały obwarowa
nia, których obowiązek obrony 
spoczywał na samych mieszcza
nach. Wiemy, że krakowska 
strzelecka konfraternia miała 
wtedy siedzibę poza murami 
miejskimi, za Bramą Mikołaj
ską, nazywaną Celestatem, spo
lszczonym niemieckim termi
nem oznaczającym miejsce, 
gdzie się strzela. Zapewne wła
śnie to miejsce przedstawia jed
na z miniatur z przechowywane
go w Bibliotece Jagiellońskiej 
Kodeksu Baltazara Behema 
(1505 r.) ukazująca „Szkołę 
Strzelecką” (bo i tak nazywano 
niegdyś tę organizację) podczas 
zawodów o tytuł króla kurkowe
go, tj. najlepszego spośród 
strzelców w danym roku, które
mu udało się celnym strzałem 
strącić ostatni fragment umiesz
czonego na wysokim maszcie 
drewnianego ptaka, zwanego 
kurem. Umieszczenie „Szkoły 
Strzeleckiej” na miniaturze we 
wspomnianym kodeksie dowo
dzi rangi kurkowej organizacji 
w miejskiej hierarchii. Dodat
kowo potwierdza to fakt obda
rowania przez władze miasta 
w 1565 r. strzeleckiej konfrater
ni srebrnym kurem, który odtąd 
stał się przechodnim symbolem 
królewskiej godności „ptasich 
władców”, przekazywanym uro
czyście w dniu intronizacji no
wemu królowi kurkowemu.

1. Kopia miniatury z Kodeksu Baltazara Behema (1505 r.) 
przedstawiającej Krakowską Szkołę Strzelecką 

(malował Florian Cynk w 1869 r.)

Upadek insurekcji kościuszkow
skiej, zajęcie Krakowa przez 
żołnierzy pruskich, którzy zare
kwirowali i spalili Celestat 14 
sierpnia 1794 r., wreszcie roz
biórka krakowskich fortyfikacji 
przez Austriaków na początku 
XIX w. zdawały się raz na za
wsze kłaść kres działalności tej 
zasłużonej dla miasta organiza
cji. Szczęśliwie jednak już 
w Wolnym Mieście Krakowie 
i w nowych realiach politycznych 
udało się w 1831 r. doprowadzić 
do jej zreaktywowania pod na
zwą Towarzystwa Strzeleckiego 
Krakowskiego (TSK). Po kilku 
latach strzelcy nabyli w 1837 r. 
rozległy ogród na wschodnich 
przedmieściach Krakowa, nazy
wany od nazwiska jednego 
z wcześniejszych właścicieli 
Ogrodem Steinkellerowskim, 
a nowa siedziba wzniesiona zo
stała przez budowniczego To
masza Majewskiego, przy 
współpracy Franciszka Lancie- 
go. Fakt ten uwieczniony został 
na specjalnej tarczy strzeleckiej, 
do której pamiątkowe strzały 
oddali obecni na uroczystości jej 
otwarcia 15 października 1837 r. 
goście honorowi.
Siedziba ta nazwana została tak
że Celestatem i była pierwszą 
neogotycką budowlą w Krako
wie. Szybko też zyskała popular
ność, w dużej mierze za sprawą 
otwartej w ogrodzie restauracji, 
gdzie po raz pierwszy w Krako
wie usługiwali kelnerzy we fra
kach, oraz dzięki sobotnio-nie
dzielnym koncertom w wykona
niu orkiestry stacjonującego 
w Krakowie pułku Schónhalsa.

Generalny Konserwator Zabytków przypomina, 
że wszelkie prace archeologiczne i wykopaliskowe wolno prowadzić tyl
ko za zezwoleniem właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a 
znaleziska i wykopaliska archeologiczne stanowią własność Skarbu Pań
stwa. Rozkopywanie miejsc objętych ochroną, jak stanowiska archeolo
giczne czy pola bitew, w celu pozyskania z nich przedmiotów zabytko
wych, jest w świetle obowiązujących w naszym kraju przepisów przestęp
stwem.
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2. Tarcza 
tzw. instalacyjna, 

do której oddawali 
pamiątkowe strzały 

podpisani niżej 
goście honorowi 

w czasie otwarcia 
nowej siedziby Bractwa 
w Ogrodzie Strzeleckim 

w 1837 r.

3. Tarcza 
pamiątkowa 

z zaznaczonymi strzałami 
cesarza Franciszka Józefa I 

podczas pierwszej wizyty 
na Celestacie 

w 1851 r.

4. Tondo 
ze zrekonstruowanym 

króla kurkowego 
w 1892 r.
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kurem - celem zawodów 
o tytuł
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5. Księga Królewska - dar abdykacyjny 
Stanisława Woyneko-Tomkiewicza 

(1859-1896), króla kurkowego w 1891 r.
6. Jeden z wpisów w Księdze Królewskiej - akt abdykacji 

Józefa Kuleszy (1859-1923), króla kurkowego w 1908 r.
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7. Krakowskie Bractwo Kurkowe 
przed pomnikiem
króla Jana III Sobieskiego 
w Ogrodzie Strzeleckim;
z kurem w dłoniach król kurkowy 
z 1997 r. Eugeniusz Kowalski
8. Siostry i bracia
z Bractwa Kurkowego 
Grodu Bytomskiego 
przed budynkiem Celestatu

(zdjęcia: Stanisław Fitak, 
Wiesław M. Zieliński)

Po rozbudowie na przełomie 
1874 i 1875 r. Celestat zyskał 
ogromną, reprezentacyjną Salę 
Strzelecką, w której odbywano 
brackie uroczystości, urządzano 
bale (w tym pierwszy w Krakowie 
otwarty bal sylwestrowy), podej
mowano różnych dostojnych go
ści. A ci bywali znakomici. Aż 
dwa razy bawił na Celestacie ce
sarz Franciszek Józef I. Po raz 
pierwszy w 1851 r. podziwiał 
strzeleckie pamiątki, pytając, czy 
zostały nabyte ze składek braci. 
W odpowiedzi usłyszał, że 
wszystkie pochodzą z dawnych, 
polskich czasów, gdyż obecnie 
Bractwo jest za biedne na zakup 
tak cennych przedmiotów. Mimo 
tego incydentu Najjaśniejszy Pan 
oddał trzy pamiątkowe strzały do 
przygotowanej specjalnie w tym 
celu tarczy i odjechał nie żywiąc 
urazy, skoro ponad ćwierć wieku 
później, w 1880 r. odwiedził lb- 
warzystwo Strzeleckie ponownie. 
Tym razem przywiózł krakow
skim braciom cenny upominek 
z Wiednia - zestaw przyborów 

do parzenia herbaty, wykonany 
ze srebra łączonego z kością sło
niową, a niezbyt precyzyjnie 
określany mianem serwisu. 
Wspominając poprzednią wizytę 
cesarz uznał, że niegdyś strzelał 
lepiej niż obecnie, a na zakoń
czenie wpisał do księgi pamiąt
kowej swe imiona po polsku: 
„Franciszek Józef”.
Zarówno tarcza ze strzałami ce
sarskimi, jak i jego dar znalazły 
godne miejsce przechowywania. 
Od początku istnienia strzeleckiej 
siedziby Krakowscy Bracia Kur
kowi realizowali ideę gromadze
nia i pieczołowitego przechowy
wania dawnych pamiątek, ocala
łych jeszcze z czasów Rzeczypo
spolitej, jak też nowych przedmio
tów, dokumentujących ich bieżą
cą działalność bądź będących da
rami. Na ścianach pałacyku 
w Ogrodzie Strzeleckim (bo tak 
wnet poczęli krakowianie okre
ślać dawny Ogród Steinkellerow- 
ski) zawisły obrazy uwieczniające 
wizyty Franciszka Józefa I i jego 
syna arcyksięcia Rudolfa, pamiąt
kowe tarcze strzeleckie, ogromne, 
zrekonstruowane drewniane ku
ry, stanowiące cel kolejnych kró
lewskich strzelań, coraz liczniej
sze fotografie upamiętniające 
ważne dla strzelców chwile, 
a przede wszystkim portrety kra
kowskich królów kurkowych. 
W 1840 r. ówczesny Starszy (czyli 
prezes) Tbwarzystwa Strzeleckie
go, Franciszek Hahn zapropono
wał bowiem, aby wykonywać po
dobizny kolejnych „ptasich wład
ców” i wieszać je na wieczną pa
miątkę na ścianach Sali Strzelec
kiej. Prezes wyłożył środki na wy
konanie pierwszych kilku podo
bizn i odtąd co roku, w momencie 
abdykacji kończącego panowanie 
króla kurkowego, zawieszano 
uroczyście jego portret wysoko 
pod sufitem Sali Strzeleckiej. Do 
wybuchu drugiej wojny światowej 
było ich już ponad dziewięćdzie
siąt. Wszystkie były podobne pod 
względem formy i wielkości oraz 
zwieńczone ozdobnym, trójkąt
nym szczytem z wpisanym rokiem 
panowania oraz imieniem i na
zwiskiem portretowanego. Stwo
rzyły w ten sposób charaktery
styczny fryz obiegający dookoła 
rozległą Salę Strzelecką, stając się 
jej najmocniejszym akcentem de
koracyjnym.
Druga wojna światowa położyła 
kres działalności Towarzystwa 
Strzeleckiego Krakowskiego. 
Pamiątki troskliwie przechowy
wano w krakowskim klasztorze
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oo. franciszkanów i w domach 
prywatnych. Generalny guber
nator Hans Frank pozbawił bra
ci ich siedziby, zamienionej 
z czasem przez Niemców na od- 
wszalnię dla niemieckich żoł
nierzy wracających z frontu 
wschodniego. Wielu członków 
TSK, w tym ostatni dwaj królo
wie kurkowi: inż. Tadeusz Pola- 
czek-Kornecki i dr Rudolf Żak, 
zmarło męczeńską śmiercią 
w hitlerowskich obozach zagła
dy, inni włączyli się w działal
ność konspiracyjną. Zakończe
nie wojny nie oznaczało jednak 
dla Bractwa odzyskania swej 
siedziby i powrotu do normal
nej działalności. Nowa władza, 
odmawiając Towarzystwu Strze
leckiemu prawa własności ogro
du i Celestatu, usankcjonowała 
niejako decyzję niemieckiego 
okupanta i 28 czerwca 1951 r. 
rozwiązała TSK pod wyduma
nym zarzutem kolaboracji 
z Niemcami. Ratując cenne pa
miątki, strzelcy przekazali je 
w 1952 r. do zbiorów Muzeum 
Historycznego Miasta Krako
wa, gdzie utworzono osobną ko
lekcję, chroniąc je w ten sposób 
przed rozproszeniem. Choć 
w 1957 r. cofnięto decyzję o li
kwidacji TSK, to jeszcze przez 
wiele lat Bractwo i Muzeum Hi
storyczne zabiegały o stworze
nie na Celestacie ekspozycji 
prezentującej wszystkie strze
leckie pamiątki w historycznej 
siedzibie. Dopiero po ponad 
ćwierć wieku starań decyzja ta
ka zapadła. 21 czerwca 1997 r. 
w 160 rocznicę nabycia przez 
Bractwo Ogrodu Strzeleckiego, 
nastąpiło otwarcie nowego Od
działu Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa CELESTAT 
z ekspozycją stałą: „Z dziejów 
Krakowskiego Bractwa Kurko
wego”. Jest to jedyne tego ro
dzaju muzeum w Europie, pre
zentujące ogromną kolekcję pa
miątek jednego Bractwa Kurko
wego w jego autentycznej sie
dzibie. Niektóre z nich, jak np. 
okazała Księga Królewska, na
dal służą Bractwu, gdyż raz do 
roku, w dniu intronizacji nowe
go władcy kurkowego na kra
kowskim Rynku Głównym, do
konywany jest w niej uroczysty 
wpis pamiątkowy. Jak w XIX 
w., nadal na Celestat przybywa
ją bracia kurkowi z całej Polski. 
W niewielkiej Zbrojowni obej
rzeć można broń, którą posługi
wali się dawni obrońcy Krako
wa, widoki opasanego murami 

miasta i poszczególnych frag
mentów fortyfikacji. W Skarb- 
czyku są ocalałe części dawnej 
cynowej zastawy brackiej, liczne 
dary (obrazy, puchary, medale) 
z najcenniejszym, wspomnia
nym już upominkiem od cesa
rza Franciszka Józefa I, lady 
z XVIII w., w których chronio
no srebrnego kura i królewskie 
przywileje. W Sali Strzeleckiej 
przedzielonej pośrodku neogo
tycką kolumnadą, z umieszczo
nym na południowej ścianie 
balkonikiem dla orkiestry, zgro
madzone zostały wszystkie 
brackie insygnia. Centralne 
miejsce zajmuje tu srebrny kur 
- najcenniejszy klejnot kolek
cji. Na ścianach zawieszone są 
królewskie portrety, poniżej pa
miątkowe tonda, tarcze i obrazy 
oraz liczne fotografie.
Europejskie Stowarzyszenie Hi
storycznych Bractw Strzelec
kich (EGS), skupiające wszyst
kie tego rodzaju organizacje 
w Europie, powierzyło krakow
skiemu Bractwu zadanie zorga
nizowania w sierpniu 1998 r. 12. 
Europejskich Spotkań Bractw 
Strzeleckich, połączonych ze 
strzelaniem o tytuł Europej
skiego Króla Kurkowego. W ra
mach tej imprezy odbyło się na 
Celestacie uroczyste posiedze
nie Kapituły Zakonu Rycerskie
go Orderu św. Sebastiana w Eu
ropie, której Wielkim Mistrzem 
jest książę Otto von Habsburg, 
syn ostatniego cesarza Austro- 
-Węgier Karola, który w 1912 r. 
także gościł na Celestacie. Spe
cjalnie z tej okazji i we współ
pracy z EGS przygotowano wy
stawę czasową pt.: „Bractwa 
Kurkowe w Europie”, prezentu
jącą pamiątki różnych europej
skich towarzystw strzeleckich, 
władze i insygnia EGS oraz Ka
pituły św. Sebastiana i materiały 
fotograficzne z poprzednich 
Europejskich Spotkań Bractw 
Strzeleckich. Decyzją władz 
EGS prawie wszystkie ekspona
ty nadesłane do Krakowa z nie
mal całej Europy pozostaną 
w kolekcji Krakowskiego Brac
twa Kurkowego.

Grażyna 
Lichończak-Nurek

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 
Oddział CELESTAT mieści się przy ul. 
Lubicz 16 (w Ogrodzie Strzeleckim); 
czynne jest w środy, piątki, soboty 
i niedziele od godz. 9 do 15, w czwart
ki od godz. 11 do 18. Nr tel./fax: 
012/429-37-91.

Powrót 
po 350 latach

O
dbudowa legendarnego 
londyńskiego The Globe 
Theatre - teatru „Pod 
kulą ziemską” zakończyła się 

w 1997 r. Było to niewątpliwie 
wydarzenie kulturalne na skalę 
światową, a historia rekonstrukcji 
tego obiektu - to temat, który na
dal zajmuje teatrologów, history
ków kultury, architektów, arche
ologów oraz zwykłych sympaty
ków.
Teatr ten zbudowano w South
wark, starej dzielnicy miasta leżą
cej w pobliżu London Bridge. Po
nad dachy stojących tam budyn
ków wznosi się wieża katedry - 
wielokrotnie już przebudowywa
nego kościoła o tysiącletniej hi
storii. W jednej z bocznych naw 
Southwark Catedral, tuż przy po
łudniowym ramieniu transeptu, 
można zobaczyć okazały, choć je
dynie symboliczny grób najzna
mienitszego w historii parafiani
na tej dzielnicy - Williama Szek
spira (na pewno w katedrze po
chowany był brat dramatopisarza 
- Edward). Pomnik autora Ham
leta - to rodzaj przyściennego na
grobka z rzeźbiarskim wizerun
kiem postaci w architektonicz
nym obramowaniu. Płaszczyzna 
tła wyobraża panoramę tej części 
Londynu, w której dramaturg 
mieszkał i tworzył. To właśnie 
w Southwark, na południowym 
brzegu Tamizy, Szekspir przeżył 
wiele ważnych, pracowitych lat. 
Jak każę wierzyć tradycja, w tu
tejszej katedrze nieraz się modlił, 
a większość swych sztuk napisał 
dla stojącego wtedy nieopodal 
The Globe Playhouse i znajdują
cego się po drugiej stronie rzeki 
The Blackfriars Theatre. The 
Globe był w końcu XVI w. pią
tym z kolei publicznym teatrem 
w Londynie. Wybudowany 
w 1599 r. przez Cuthberta Burba- 
ge’a służył angielskiej publiczno
ści najpierw do pożaru w 1613 r., 
a po odbudowie jeszcze 29 lat. 
Teatry przynosiły wtedy niemałe 
zyski. Właściciele budynków te
atralnych (a niektórzy, jak Philip 
Hanslowe, mieli ich kilka), słynni 
aktorzy i wreszcie dramaturg 

Szekspir dorabiali się majątków, 
nawet fortun. Stąd m.in. szybko 
wzrastająca liczba publicznych te
atrów w stolicy Anglii. Niestety, 
w 1642 r. wszystkie londyńskie te
atry musiały zamknąć swe po
dwoje na skutek działań zainicjo
wanych przez purytan, a dwa lata 
później siedziba Szekspirowskie
go zespołu została zburzona. 
Przez wieki atmosferę Southwark 
współtworzyły opowieści o ge
nialnym pisarzu i trupie aktorów 
grywających wywołane przez jego 
wyobraźnię postaci. Pokazywano 
uliczki, którymi Szekspir podążał 
do teatru i plac, gdzie - prawdo
podobnie - stał budynek The 
Globe.
W październiku 1989 r. archeolo
dzy wskazali rzeczywiste miejsce, 
gdzie kiedyś zbudowano ten te
atr. Jego relikty odkryto w pobli
żu pozostałości innej renesanso
wej sceny - starszego o 12 lat The 
Rose Theatre, należącego do far
biarza i właściciela lombardu Phi- 
lipa Hanslowe’a. Odnalezienie 
miejsca, w którym w XVII w. wy
stawiano dramaty Szekspira, było 
kolejnym ważnym argumentem 
dla inicjatorów i sympatyków idei 
odbudowy tego słynnego teatru. 
Pomysłodawcą był amerykański 
reżyser i aktor - Sam Wanama- 
ker, który od swojej pierwszej wi
zyty w Londynie w 1949 r. żył my
ślą o rekonstrukcji The Globe. 
W końcu lat sześćdziesiątych jego 
starania przybrały bardziej zorga
nizowaną formę, a w 1970 r. po
wstał The Globe Playhouse Trust 
- instytucja zajmująca się zbiera
niem niebagatelnych funduszy na 
realizację pomysłu. Wanamaker 
poświęcił sprawie odbudowy nie
mal ćwierćwiecze. Otwarcia zre
konstruowanego teatru nie dożył, 
zmari w 1993 r., a wdzięczni lon- 
dyńczycy ufundowali tablicę, 
upamiętniającą zasługi Ameryka
nina. Przytwierdzono ją do ściany 
katedry w Southwark, tuż obok 
symbolicznego grobu Williama 
Szekspira.
W1987 r. wydano oficjalną zgodę 
na budowę repliki teatru. Projekt 
sporządzono na podstawie
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wszystkich dostępnych źródeł, 
w tym także archeologicznych. 
Nie zachowały się co prawda żad
ne plany tamtego teatru, ale wy
korzystano źródła pisane i ikono
graficzne dotyczące innych scen 
elżbietańskich. Wyobrażenie 
o ich wyglądzie dają panoramicz
ne plany Londynu z widokami 
ważniejszych budowli (w tym The 
Globe - jego zewnętrznych mu
rów), rysunki i plany teatrów Red 
Bull i The Swan (autorem bardzo 
dokładnego planu tego ostatnie
go był Holender Jan de Witt) 
oraz opisy teatrów, np. The For
tune Theatre, gdzie, jak pisali 
współcześni: „wszystko musi być 
zrobione tak jak w teatrze Glo
be”.

Zrekonstruowany budynek jest 
wierną kopią tamtej budowli. 
Wygląda zapewne tak, jak przed 
400 laty wyglądał The Globe. 
Pierwsze dębowe pnie ustawiono 
na placu budowy w 1991 r. Zdję
cia wykonane trzy lata później 
pokazują gotową już, szkieletową 
konstrukcję teatru. Dziś na połu
dniowym brzegu Tamizy stoi so
lidna cylindryczna budowla z pru
skiego muru. Ciemniejsza barwa 
drewna kontrastuje z bielą tynku, 
który maskuje wypełnienie z ce
gieł, wapienia i koziej sierści - 
materiałów charakterystycznych 
dla siedemnastowiecznych an
gielskich budowli tego typu. Ze
wnętrzne aneksy mieszczą schody 
prowadzące na poszczególne 

kondygnacje. Obiegający całą bu
dowlę dwuspadowy dach przykry
to trzciną i jest to dziś jedyny kry
ty strzechą budynek w Londynie. 
Aby uczynić zadość surowym wy
mogom bezpieczeństwa, dach na
sączono (i regularnie zrasza się) 
specjalnymi chemicznymi sub
stancjami impregnującymi. Nie 
powtórzy się więc sytuacja z 1613 
r., kiedy podczas jednego z przed
stawień Henryka VIII iskra ze 
strzelającego działa wywołała po
żar, który błyskawicznie strawił 
cały teatr. Dach osłania i ocienia 
kilka kondygnacji teatralnych ga
lerii, złożonych z rzędów drew
nianych ław. Ich wygląd wzoro
wano na siedziskach wybudowa
nego w 1588 r. renesansowego 
Teatro Ducale w Sabionetto. 
Każdy rząd siedzeń znaczony jest 
drewnianą plakietką z wyrzeźbio
nym nazwiskiem donatora, rzędy 
liter zdobi dodatkowo efektowna 
pozłota. Centralny dziedziniec 
teatru pozostał odkryty. Jego 
część zajmuje fartuch sceniczny - 
pięknie zdobione polichromiami 
proscenium. Jest ono prawie 
w całości nakryte wspartym na 
dwóch kolumnach zadaszeniem, 
stanowiącym część tzw. tylnej sce
ny teatru. Ta składa się z dwu 
kondygnacji: dolnej, zawierającej 
drzwi do garderób i górnej, będą
cej rodzajem empory - ganku dla 
muzyków albo kolejnym miej
scem gry dla aktorów. W daw
nych elżbietańskich teatrach kon
strukcję wieńczyła niewielka wie-
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życzka, nad którą powiewała cho
rągiew: biała, gdy w teatrze grano 
komedię bądź czarna, gdy widzo
wie oglądali utwór tragiczny. 
Problem rekonstrukcji rozumia
ny jest w The Globe bardzo sze
roko. Dotyczy w znacznej mierze 
także repertuaru oraz konwencji 
teatralnej. Ta dopuszcza bardzo 
żywą reakcję publiczności, szcze
gólnie tej, która po uiszczeniu 
niewielkiej opłaty (w czasach 
Szekspira był to 1 pens, dziś jest 
to 5 funtów) tłoczy się, stojąc na 
dziedzińcu przed sceną. Wolno 
jeść i pić. Popcorn chrzęści pod 
stopami, jak niegdyś skorupki 
orzechów laskowych łuskanych 
podczas przedstawienia. Publicz
ność pokrzykuje w kierunku ak
torów, głośno dając wyraz swoim 
sympatiom bądź dezaprobacie. 
Szczególnie interesująca, nie tyl
ko dla teatrologów, ale i dla hi
storyków kultury, ubioru, obycza
ju, była - wyrastająca z troski 
o wierność konwencji teatru elż- 
bietańskiego i grana bez przerw - 
inscenizacja Henryka Vw reżyse
rii Richarda Oliviera, spektakl, 
który pojawił się w repertuarze 
w ubiegłym sezonie. Zespół ak

torski składał się z samych męż
czyzn, odgrywających również, 
i to znakomicie, role kobiece. Po
kuszono się o wykonanie strojów 
wzorowanych na zachowanych 
zabytkach, kopii oryginalnych 
ubiorów z XVII w., eksponowa
nych w muzeach Niemiec i An
glii. Uszyto je z tradycyjnych ma
teriałów przy użyciu starych me
tod i narzędzi. Wierzchnie okry
cia, zawierające oznaczenia he
raldyczne lordów, wykonano 
z malowanego lnu zgodnie 
z praktyką sprzed wieków. Bie
lutki len najlepszej jakości posłu
żył do wykonania kołnierzy, kryz 
zdobiących reprezentacyjne stro
je patrycjatu. Pozwoliło to na 
stwierdzenie, że kołnierze opina
jące szyje o obwodzie zaledwie 38 
cm wykonywane były z kunsztow
nie upiętych pasów materiału 
o długości około 18 m (!). Akto
rzy nosili na nogach pończochy 
z ręcznie przędzonej wełny, zro
bione na drutach przez m.in. pra
cowników administracyjnych te
atru.
The International Shakespeare 
Globe Centre - to ogromny kul
turotwórczy kompleks obejmują

cy obok teatru także ośrodek 
edukacyjny oraz muzeum. To jed
nak nie koniec zamierzeń jego 
organizatorów. We wrześniu 
1999 r. w Londynie obchodzone 
będzie uroczyście 400-lecie 
otwarcia oryginalnego The Glo
be. Jest to data ostatecznego 
ukończenia budowy centrum 
w Southwark. Ostatnim przedsię
wzięciem - projektem o ogrom
nym znaczeniu dla poznania waż
nego ogniwa europejskiej tradycji 
teatralnej -jest rekonstrukcja ko
lejnej, drugiej sceny renesanso
wej, zaprojektowanej niegdyś 
przez jednego z największych an
gielskich architektów i artystów 
teatru: projektanta, scenografa, 
autora kostiumów - Inigo Jone
sa. W czasach Jakuba I sprawo
wał on pieczę nad królewskimi 
„maskami”. Upowszechnia! 
w angielskich teatrach nowinki 
techniczne, takie jak periaktoi - 
obrotowe graniastosiupy pozwa
lające wywoływać złudzenie głębi 
przestrzennej czy perspektywicz
ne dekoracje przesuwane we 
wgłębieniach sceny. Plany teatru, 
który ma wypełnić przestrzeń za
jętą obecnie przez salę ekspozy

cyjną, odnaleziono w Worcester 
College w Oxfordzie. Nie wiado
mo, czy kiedykolwiek wybudowa
no scenę według tego projektu. 
Teatr Inigo Jonesa - to małe, za
daszone pomieszczenie obliczo
ne na 330 miejsc, z widownią 
w kształcie litery U. Drewniane 
ławy z miękkimi siedziskami ma
ją przypominać swym kształtem 
i zdobieniami takie, w jakie wy
posażony był londyński The 
Blackfriars Theatre. Również 
i tu, jak w The Globe, na plakiet
kach umieszczonych z boku każ
dej ławy, widnieć będą nazwiska 
hojnych darczyńców.

Nowy The Globe już dziś stał się 
jednym z ważniejszych znaków 
rozpoznawczych stolicy Wielkiej 
Brytanii. To nie tylko świadectwo 
kultury angielskiego renesansu. 
To dzieło żywe, źródło inspiracji, 
o którym David Freeman powie
dział, że przypomina „stary zabyt
kowy instrument, który historycy 
badają z powodów naukowych, 
aż uzyskuje on wreszcie zupełnie 
nowe brzmienie”.

Dariusz Leśnikowski

Na malowniczym, bujno zielonym 
półwyspie St-Tropez w południo
wej Francji, wśród licznych wiosek 

i miasteczek warto zobaczyć urocze 
Ramatuelle. Jego historia, podobnie 
jak dzieje całego półwyspu, jest bar
dzo odległa. W VIII-IX w. było okupo
wane przez Saracenów, w 1056 r. stało 
się opactwem św. Wiktora. Potem 
w ciągu wieków należało do rodów de 
Castellane, de Villeneuve, de Cossa, 
D'Audibert. Obecnie cieszy się stawą 
ze względu na cudowny klimat, piękne 
plaże i zabytki (m.in. kościół św. An
drzeja - zbudowany w 1582 r., w XVII 
w. przebudowany oraz stara zabudowa 
małomiasteczkowa). W 1959 r. mia
steczko wpisane zostało do rejestru za
bytków i jest pod ochroną konserwa
torską. Na cmentarzu w Ramatuelle 
pochowany został słynny aktor francu
ski Gerard Philippe (1922-1959), a nie
daleko cmentarza w kapliczce z XVIII 
w. mieści się stała wystawa obrazów 
naiwnego artysty Andrś Quellier.

1. Jedna z uliczek Ramatuelle 
2. Dzwonnica w centrum

Ramatuelle
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Z kroniki stowarzyszeń

Dziedzictwo pałaców i dworów

„Cudze chwalicie, swego nie 
znacie..."- chciato się rzec, kie
dy w sobotni poranek w popular
nej audycji „Sygnaty dnia” pary
ski korespondent informował, że 
mieszkańcy grodu nad Sekwaną 
przez dwa dni będą jeździć auto
karami od pałacu do pałacu i po
dziwiać zazwyczaj niedostępne 
ich wnętrza; wśród odwiedza
nych obiektów znalazła się także 
ambasada Rzeczypospolitej Pol
skiej w pałacu Monte Carlo. Za
brakło natomiast choćby krótkiej 
wzmianki, że podobne przedsię
wzięcie planowane jest w tym 
samym czasie w Warszawie 
i jeszcze kilku miastach Polski, 
a także w 43 innych państwach 
naszego kontynentu.
Imprezy w ramach obchodów 
Dni Dziedzictwa Europejskiego 
odbywają się corocznie od 1951 
r. pod auspicjami Komisji Euro
pejskiej w Brukseli i mają ukazać 
wkład poszczególnych krajów 
w dzieje i kulturę naszego konty
nentu jako wspólnego dorobku 
„odgrywającego kluczową rolę 
w poszukiwaniu naszej europej
skiej tożsamości i w afirmacji na
szej zbiorowej pamięci histo
rycznej"; Polska uczestniczy 
w nich od 1991 r.
Imprezę „Pałace i dwory Warsza
wy i okolic” przygotował 19 i 20 
września warszawski oddział To
warzystwa Opieki nad Zabytkami 
przy współudziale Biura Tury
stycznego „TRAKT”. Plakaty re
klamujące obchody pojawiły się 
na ulicach Warszawy na począt
ku września (plakaty o Dniach 
Dziedzictwa na Litwie, z fotografią 
przedstawiającą odrestaurowany 
niedawno pałac Platerów w Plink- 
szach, wisiaty w witrynach wileń
skich księgarni i niektórych skle
pów już na początku maja!). 
Chętnych do uczestnictwa w war
szawskiej imprezie było tak wielu, 
że nie dla wszystkich wystarczyło 
miejsc w sześciu autokarach.
Dr Wojciech Fijałkowski powitał 
przed Pałacem na Wyspie w Ła
zienkach Królewskich ponad 
trzysta osób i przedstawił ideę 
obchodów Dni Dziedzictwa Eu
ropejskiego. Następnie prof. Ma
rek Kwiatkowski tak interesująco 
opowiadał o dziejach siedziby 
króla Stanisława Augusta Ponia
towskiego, że nie starczyło już

1. Prot. Marek Kwiatkowski 
oprowadza po Łazienkach

2.3.4. Z trasy objazdu: 
pałac na Henrykowie (2), 
dwór w Młocinach (3) 
i pałac w Falentach (4)

(zdjęcia: Jolanta B. Kucharska)
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czasu na wizytę w innym łazien
kowskim patacu - Myślewickim. 
Oprowadzani przez przewodni
ków z biura „TRAKT” odwiedzili
śmy trzy obiekty na terenie Mo
kotowa: patac w Królikarni - sie
dzibę Muzeum Xawerego Duni
kowskiego, pałacyk na Henryko
wie przy ul. Puławskiej, gdzie 
nieliczni szczęśliwcy zostali za
proszeni do wnętrza jednego 
z prywatnych mieszkań, w któ
rym zachowały się resztki dawnej 
świetności, oraz Pałacyk Szustra 
- przybytek Warszawskiego To
warzystwa Muzycznego. Gospo
darze udostępnili nam wnętrza 
dworu w Pęcicach, mieszczące
go pensjonat ze stylową restau
racją oraz pałacu w Falentach - 
siedzibę Instytutu Melioracji 
i Użytków Zielonych, położonych 

poza granicami Warszawy. We 
dworze na Ksawerowie, zajmo
wanym przez Państwową Służbę 
Ochrony Zabytków, dr Tadeusz 
Rudkowski podsumował pierw
szy dzień imprezy.
Spotkanie na dziedzińcu Patacu 
Belwederskiego zainaugurowało 
drugi dzień zwiedzania. Dzieje 
tej ważnej w dziejach Polski bu
dowli, obecnie mieszczącej Mu
zeum im. Marszalka Józefa Pił
sudskiego, przedstawił dr T. 
Rudkowski. Niestety, w przeci
wieństwie do paryżan, którzy 
mogli zwiedzić wnętrza obiektów 
rządowych i rezydencji dyplo
matycznych, musieliśmy zado
wolić się oglądaniem ich z ze
wnątrz, także patacu Potockich 
zajmowanego przez Minister
stwo Kultury i Sztuki oraz innych 

budowli w Alejach Ujazdow
skich: restaurowanego obecnie 
pałacyku Sobańskich, który 
w niedalekiej przyszłości pomie
ści Klub Biznesu i willi „Pod 
Karczochem’’ - siedziby przed
stawicielstwa Unii Europejskiej 
i Kancelarii Adwokackiej „War- 
dyński and Co”. Po obejrzeniu 
dworu Bruhla w Młocinach, ad
ministrowanego przez Instytut 
Matematyki PAN, dotarliśmy do 
Puszczy Kampinoskiej i plebanii 
w Lipkowie - dawnego dworu 
Szetkiewiczów, teściów Henryka 
Sienkiewicza. Pisarz umieścił tu 
akcję powieści Ogniem i mie
czem - słynną scenę pojedynku 
Bohuna z Michałem Wołodyjow
skim. Dzięki uprzejmości miej
scowego księdza mogliśmy 
obejrzeć niewielką ekspozycję 

poświęconą dziejom Lipkowa; 
szczególne zainteresowanie 
wzbudziły wyroby tutejszej ma
nufaktury pasów kontuszowych 
należącej do Paschalisa Jakubo
wicza. Spotkanie z pałacami 
i dworami zakończył koncert 
muzyki barokowej w miejsco
wym kościele św. Rocha, który 
z trudem pomieścił wszystkich 
uczestników.
Warszawskie obchody Dni Dzie
dzictwa Europejskiego nie za
kończyły się w chwili powrotu do 
Warszawy - Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami ogłosiło konkurs 
plastyczny i fotograficzny po
święcony dworom i pałacom, 
którego rozstrzygnięcie nastąpi 
w grudniu.

Jolanta B. Kucharska

Smutek malowideł

Zieloną Komnatę na Wieży 
św. Jadwigi zamku książę

cego w Legnicy znałem dotąd 
tylko z literatury. Wieża jest sta
le zamknięta, a wejście wiedzie 
przez korytarz mieszczącej się 
w zamku szkoły. Dopiero nie
dawno, po uzyskaniu klucza ze 
szkolnej portierni, wspiąłem się 
z przyjaciółmi na górę. I na
tychmiast zrozumiałem, dla
czego miejsce to nie jest udo
stępniane zwiedzającym. 
Schody, podłogę i wszystkie 
kąty pokrywa gruba warstwa 
ptasiego nawozu, a tu i ówdzie 
leżą martwe gołębie w rozma
itym stanie rozkładu, zaś póź- 
nogotyckie malowidła, wedle 
znawcy przedmiotu Jacka Wit
kowskiego „należące do naj
znakomitszych pomników kul
tury rycersko-dworskiej w catej 
środkowowschodniej Euro
pie”, przedstawiają smutny ob
raz daleko posuniętej destruk
cji i niepojętego zaniedbania. 
Obraz wołający po prostu 
o pomstę do nieba!
Okrągła komnata na czwartej 
kondygnacji wieży, nakryta 
krzyżowo-żebrowym sklepie
niem z piastowskim ortem 
w zworniku, od XV w. była miej
scem kultu św. Jadwigi, która 
tu niegdyś mieszkała. Obraz 
świętej, przed którym paliła się 
wieczna lampka, przetrwał do 
XVIII w. Surowy charakter go
tyckiego wnętrza uległ nato

miast zmianie po 1508 r., gdy 
książę Fryderyk II wrócił z piel
grzymki do Ziemi Świętej. Me
cenas sztuki, wychowany na 
dworze Władysława Jagielloń
czyka, ufundował wówczas 
malowidła, pokrywające ścia
ny, glify okien i sklepienie kom
naty. Na zielonym tle umiesz
czono bujną roślinność z liśćmi 
akantu i stylizowanymi czerwo
nymi różami (stąd inna nazwa 
- Komnata Różana), nawiązu
jąc do mistycznego motywu 
rajskiego Ogrodu Zamkniętego 
(hortus conclusus).
Rajski ogród stal się oprawą 
dla głównego tematu polichro
mii - pocztu tzw. Dobrych Bo
haterów, najdzielniejszych ry
cerzy wszech czasów, uznawa
nych za wzór honoru, męstwa 
i szlachetności. Wedle kanonu, 
sformułowanego na początku 
XIV w. we Francji i rozpo
wszechnionego w całej Euro
pie, na ścianach komnaty zna
lazły się naturalnej niemal wiel
kości wizerunki dziesięciu wo
jowników i władców antycz
nych, starotestamentowych 
oraz chrześcijańskich. Są to: 
Hektor z Troi, Aleksander Ma
cedoński i Juliusz Cezar, Juda 
Machabeusz, Dawid walczący 
z Goliatem i Jozue, król Artur, 
Karol Wielki, Dietrich z Berna 
i Gotfryd de Bouillon. Przedsta
wieni w zbrojach, z koronami 
lub hełmami na głowach, w rę- 1. Wieża św. Jadwigi
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2. 3. Zielona 
Komnata 
- postać 

Karola 
Wielkiego 

na przerysie 
z końca

XIX w. (2) 
i obecny 

stan 
malowidła (3)

(zdjęcia:
1 - Stanisław 

Jujeczka, 
3 - Jarosław 
Komorowski)

kach trzymają miecze lub insy
gnia wtadzy. Imiona bohaterów 
wypisano na banderolach, dziś 
nieczytelnych, podobnie zresz
tą jak znaczna część pięknych 
niegdyś malowideł.
W XIX w. polichromia została 
gruntownie przemalowana 
i w rezultacie poczerniała. Po 
pożarze zamku, podpalonego 
przez żołnierzy sowieckich po 
zajęciu miasta w 1945 r., wieża 
przez dwadzieścia lat stała nie
zabezpieczona, bez dachu 
i okien, przez co stan Zielonej 
Komnaty gwałtownie się po
gorszył. Nie usprawiedliwia to 
jednak jej obecnego wyglądu. 
Ubytki, odspojenia i niedbałe 
łaty z okresu remontu współ
grają z wszechobecnym bru
dem i wyskrobanymi w zapra
wie „podpisami” odwiedzają

cych, gęsto pokrywającymi wi
zerunki. Niektóre z tych in
skrypcji mają wartość histo
ryczną (najstarsza z 1641 r.) 
i winny być zachowane, więk
szość jednak świadczy tylko 
o wieloletnich zaniedbaniach. 
Pod łokciem jednej z postaci 
widnieje na przykład napis 
„Rich. Mix" z datą 1935 i do
skonale widoczną swastyką. 
Owa swastyka w piastowskim 
zamku ponad pół wieku po 
wojnie świadczy o sytuacji za
bytku dobitniej niż jakiekolwiek 
analizy.
Pod koniec lat siedemdziesią
tych podjęto wprawdzie prace 
konserwatorskie, ale zostały 
one przerwane. Może i lepiej, 
skoro wedle opinii Witkowskie
go doprowadziły jedynie do 
dalszych zniszczeń. Odtąd

w Zielonej Komnacie bez prze
szkód gospodarują gołębie. Na 
Dolnym Śląsku i na Kresach wi
działem wiele zniszczonych za
bytków i niełatwo mnie zasko
czyć, niechętnie też stawiam 
tzw. publicystyczne, a zwykle 
retoryczne pytania. Tym razem 
jednak muszę zapytać: kto od
powiada za katastrofalny stan 
cennych malowideł i kiedy po 

raz ostatni wszedł na wieżę 
miejscowy konserwator? A tak
że, co najważniejsze - jakie są 
zamierzenia na przyszłość? 
O ile oczywiście jedynym za
miarem nie jest oczekiwanie, aż 
nieodwracalne zniszczenia 
uczynią to pytanie całkowicie 
bezprzedmiotowym...

Jarosław Komorowski

Ekspozycja w spichlerzu

Turyści i goście odwiedzają
cy zamek w Niedzicy otrzy
mali dodatkową atrakcję: w na

leżącym do niedzickiego Muze
alnego Zespołu Zamkowego 
drewnianym spichlerzu od 
1 czerwca br. czynna jest stała 
wystawa sztuki ludowej z tere
nu Spiszą. Spichlerz został 
zbudowany w tym miejscu za
pewne w ostatniej dekadzie 

XVIII w. jako jeden z budynków 
zamkowego folwarku. Wznie
siony jest na planie zbliżonym 
do kwadratu, murowana kon
dygnacja dolna mieści sklepio
ne piwnice, natomiast część 
drewniana jest dwukondygna
cyjna i ma konstrukcję zrębo
wą; całość nakryta jest kro
kwiowo-jętkową więźbą z po
kryciem gontowym. Ze wzglę

du na zachowany prawie bez 
zmian historyczny układ spi
chlerz ten jest obiektem wyjąt
kowym na terenie całego Spi
szą i Podhala; najbliższe po
dobne zabytki znajdują się 
w skansenach w Nowym Sączu 
i Zubrzycy. W 1996 r. z inicjaty
wy Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki - gospodarza Muzealne
go Zespołu Zamkowego w Nie

dzicy przeprowadzone zostały 
kompleksowe prace konserwa
torskie w spichlerzu, autorem 
projektu konserwacji był mgr 
inż. Piotr Stępień, a nadzór nad 
pracami realizacyjnymi prowa
dzili mgr Krystyna Menio i mgr 
Adam Szybowicz z ramienia 
Państwowej Służby Ochrony 
Zabytków oraz dr Stanisław Żu
rowski.
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Czynna w spichlerzu wystawa 
sztuki spiskiej urządzona została 
z eksponatów gromadzonych 
od początku lat sześćdziesią
tych przez kolejnych kustoszy 
niedzickiego zamku. Składa się 
na nią: zrekonstruowana izba 
spiska, kolekcja spiskich zega

rów z XIX i XX w., maszyny i urzą
dzenia gospodarcze używane 
na Spiszu co najmniej do poło
wy naszego stulecia, kapliczki 
„nadrzewne” uratowane m.in. 
z terenów zalewu czorsztyńskie
go, malarstwo artysty ludowego 
z Kacwina - Jakuba Wodziaka.

1. Fragment 
elewacji 
spichlerza

2. Dzieci 
ubrane
w spiskie 
stroje 
we wnętrzu 
spichlerza

(fot. 2 - Jola Gola)

Słoń w Trzebiatowie

Na ścianie kamieniczki nr
26 w rynku w Trzebiatowie 

znajduje się malowidło, unika
towe zarówno pod względem 
treści, jak i sposobu wykona
nia. Umieszczone około 130 
cm nad obecnym poziomem 
ulicy przedstawia olbrzymiego 
słonia, usiłującego trąbą 
chwycić leżący na posadzce 
miecz. Daremnym wysiłkom 
zwierzęcia przypatruje się nie
naturalnie maty człowieczek, 
trzymający w prawym ręku la
skę, służącą zapewne do po
ganiania słonia; jest to kornak, 
czyli nadzorca kierujący 
słoniem w czasie jazdy i pracy. 
Istnieje wiele przypuszczeń 
próbujących wyjaśnić okolicz
ności powstania tego dzieła. 
Jedno z nich sugeruje, że po
wodem utrwalenia wizerunku 
słonia byt fakt uznania tego 
egzotycznego zwierzęcia 
przez trzebiatowskich kupców 
za symbol swego bractwa. Hi
storycy dopatrują się też 
związku między tematyką ma
lowidła i wizerunkami słonia

na dachówkach dawnego 
klasztoru w pobliskich Biało- 
bokach, odkrytymi podczas 
prac archeologicznych na po
czątku XX w. Najbardziej prze
konujące jest jednak tłuma
czenie, nawiązujące do prze
znaczenia kamienicy, na któ
rej znajduje się malowidło. 
W XVII w. mieściła się tu go
spoda, w której zatrzymywały 
się wędrowne grupy cyrkowe. 
Może więc malowidło pełniło 
funkcję afisza, wskazującego 
miejsce niecodziennych po
kazów? Do wykonania tego 
dzieła sztuki zdobniczej nie
znany z nazwiska artysta za
stosował technikę sgraffito, 
polegającą na nałożeniu kilku 
warstw tynków o różnych ko
lorach i późniejszym odpo
wiednim ich zeskrobaniu. 
Barwna późnorenesansowa 
kompozycja przetrwała do 
dziś głównie dzięki konserwa
cjom, często dość istotnie 
zmieniającym wygląd malowi
dła. Decydujące znaczenie 
dla istnienia zabytku miała

(fot. Filip Karoński)
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podjęta w 1895 r. decyzja 
o zachowaniu tej części ścia
ny i jednoczesnej rekonstruk
cji obrazu podczas przebudo
wy kamienicy. Wówczas ma
lowidło nabrało cech pejzażu
- po pokryciu farbami olejny
mi pierwotnie szare tło zmieni
ło się w błękitne niebo, a na 
powstałej linii horyzontu wyro
sło nie pasujące do całości 
drzewo. Tuż pod nim domalo
wano datę powstania sgraffita
- 1635; poprzednia, wyryta 
w tynku uległa przez wieki 
znacznemu zatarciu, więc od
tworzono ją inną, zdaniem 
ówczesnych fachowców, bar
dziej trwałą techniką.
Przeprowadzona po 1914 r. 
kolejna konserwacja malowi
dła miała już charakter wybit
nie kosmetyczny. Uzupełnio
no wtedy ubytki w tynku oraz 
zmieniono dość charaktery
styczne zwieńczenie dzieła. 
Dotychczasową, łukowo wy
giętą konstrukcję ceglaną za
stąpiło proste i niezbyt efek
towne obramowanie cemen
towe, rozciągające się także 
wzdłuż pozostałych krawędzi. 
W takiej postaci renesansowe 
sgraffito przetrwało do 1970 r., 
gdy nad trzebiatowskim sło
niem zlitowali się specjaliści 
ze słupskiego Muzeum Po
morza Środkowego. Zespół 
pod kierownictwem mgr. Ste
fana Wójcika podjął udaną 
próbę odtworzenia pierwotne

go wyglądu zabytku. Podczas 
konserwacji usunięto niestety 
fragment z drzewem i datą, 
szpecący ponoć całą kompo
zycję inną fakturą i całkowicie 
odmienną techniką wykona
nia. Gospodarze Trzebiatowa 
docenili unikatowy charakter 
malowidła na ścianie przyryn
kowej kamienicy przy wyty
czaniu staromiejskiej trasy tu
rystycznej. A samo sgraffito 
poddano ponownym pracom 
konserwatorskim dopiero 
w 1996 r., gdy z odświeżone
go przed ćwierćwieczem 
dzieła pozostała już tylko mie
szanina szarych plam o pra
wie nieczytelnym rysunku.

Słonie pojawiały się niezbyt 
często na tym terenie, a jesz
cze rzadziej ich wizyta znaj
dowała odzwierciedlenie 
w dokumentach pisanych. 
Dość lakoniczną wzmiankę 
o przybyciu tych ssaków do 
miasta w 1639 r. zamieścił pa
stor Stavien w kronice kościo
ła w Sarbii: „Jesienią tego ro
ku oprowadzano po okolicy 
niezmiernie wielkiego sionia, 
który dal się widzieć również 
w Trzebiatowie. Bóg da, że te 
niespotykane zwierzęta nie 
przyniosą naszej ojczyźnie 
nic groźnego”. Takie byty 
wówczas reakcje na widok 
egzotycznych zwierząt.

Filip Karoński

Drewniany 
wystrój

1. Drewniane głowice kolumn
2. Drewniana figura opałki

(zdjęcia: Alojzy Sladek)
Jezuitów do Grudziądza 

sprowadził Jan Dziatyń- 
ski, starosta pokrzywieński, 

w 1622 r., a w dwa lata póź
niej jego żona, Justyna 
z Giemet Knutów, założyła 
opactwo benedyktynek. Po 
pokonaniu sprzeciwów pro
testanckiego mieszczań
stwa przystąpiono do budo
wy kościoła św. Ksawerego 
i kolegium. Prace przerwał 
najazd szwedzki. Zamek stał 

się siedzibą szwedzkiej ro
dziny królewskiej na cztery 
lata, a zakonników wypę
dzono z miasta. Po odzy
skaniu przez Polskę Gru
dziądza, budowę kościoła 
i kolegium ukończono kosz-

Pokwitowanie dla wpłacającego

zl.....................................................................

słownie...............................................................

Odcinek dla posiadacza rachunku

zl.....................................................................

słownie...............................................................

Odcinek dla poczty lub banku

zł.....................................................................

słownie................................................................

wpłacający.......................................................... wpłacający.......................................................... wpłacający..........................................................

imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym

na rachunek na rachunek na rachunek
AMOS AMOS AMOS

01-806 Warszawa, ul. Zuga 12 01-806 Warszawa, ul. Zuga 12 01-806 Warszawa, ul. Zuga 12
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stempel stempel stempelpobrano opłatę pobrano opłatę pobrano opłatę

podpis przyjmującego podpis przyjmującego podpis przyjmującego
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tem Tomasza Dziatyńskiego, 
podskarbiego pruskiego 
i wojewody chełmińskiego. 
Do dziś kościół zachował 
niemal kompletne wyposa
żenie z okresu fundacji. 
W kolegium, które w końcu 
XIX w. wykupiło miasto na 
magistrat, przetrwał baroko
wy refektarz oraz na stropie 
wejściowym malowidło ilu
zoryczne z okresu baroku. 
Rozbudowany portal o dwu- 
biegowych schodach kryje 
zaskakującą niespodziankę. 
Przyzwyczajeni, że w muro
wanych budowlach wszyst
kie zewnętrzne rzeźbione 
elementy są wykonane 
w kamieniu lub tynku (stiu- 
ku), nie dostrzegamy, iż te 
zrobiono z solidnego dębu 
(np. głowice kolumn). To 
samo dotyczy tzw. pałacu 
opatek z 1730 r. znajdujące
go się przy zespole klaszto
ru benedyktynek (obecnie 
muzeum). Murowany z ce
gły i otynkowany, piętrowy 
o wysokim parterze i pięk
nym podziale pilastrami, 
w ośmiu wnękach mieści 
osiem rzeźbionych postaci. 
I tutaj rzeźby wykonane zos
tały z kłód dębowych, 
a przedstawiają cztery opał
ki, trzech biskupów i papie
ża.

Alojzy Sladek

Listy

„ IV pobliżu Piotrkowa Trybu
nalskiego znajduje się wieś 
Pry mu sowa Wola, która 
w 1444 r. stanowiła wła
sność Jana Prymusa Duni
na. W drugiej połowie XVIII 
w. należała do Karola Rost- 
kowskiego, łowczego smo
leńskiego. IV tym wieku wy
stawiony został w Prymuso- 
wej Woli drewniany dwór 
o konstrukcji zrębowej, roz
budowany w następnych 
stuleciach. Fronton dworu 
ozdobił portyk utworzony 
z sześciu kolumn dźwigają
cych trójkątny szczyt; dwór 
pokryto czterospadowym 
dachem.
W 1945 r. majątek został zli
kwidowany, na jego grun
tach powstała Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna 
o nazwie „Wola Ludu”. Pro
ces powolnego niszczenia 
dworu postępowa! aż do 
chwili obecnej. Teraz dwór 
jest kompletną ruiną. Stoi 
jeszcze jego szkielet - jako 
przykład haniebnej obojęt
ności ludzi wobec znikają
cych zabytków".

Anna Jędrzejczyk 
Piotrków Trybunalski

1.2. Dwór w 1994 r. (1) i obecnie (2)

Prenumerata ’99

miesięczniki
Cena
1 egz./zł

Liczba 
egz.

Prenumerata 
od - do

Opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami

I kwartał
3,50

Płomyczek 2,00

Poznaj 
Swój Kraj 3,00

Echa Leśne 3,50

Nauka
i Przyszłość 3,50

kwartalniki

Ochrona 
Zabytków 12,00

Biuletyn 
Historii 
Sztuki

8,00

Razem zł

Prenumerata ’99

miesięczniki
Cena
1 egz./zł

Liczba 
egz.

Prenumerata 
od - do

Opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami

I kwartał
3,50

Płomyczek 2,00

Poznaj 
Swój Kraj 3,00

Echa Leśne 3,50

Nauka
i Przyszłość 3,50

kwartalniki

Ochrona 
Zabytków 12,00

Biuletyn 
Historii 
Sztuki

8,00

Razem zł

Prenumerata ’99

miesięczniki
Cena
1 egz./zł

Liczba 
egz.

Prenumerata 
od - do

Opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami

I kwartał
3,50

Płomyczek 2,00

Poznaj 
Swój Kraj 3,00

Echa Leśne 3,50

Nauka
i Przyszłość 3,50

kwartalniki

Ochrona 
Zabytków 12,00

Biuletyn 
Historii 
Sztuki

8,00

Razem zł
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Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!
REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod ad
resem redakcji (00-672 Warszawa, ul. Piękna 44a) 
wraz z pisemnym zamówieniem. Po przyjęciu zamó
wienia należy wpłacić odpowiednią sumę na konto: 
Oficyna Wydawnicza AMOS, 01-806 Warszawa, ul. 
Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, 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, reportaże, 
fotoreportaże - ceny od 500 zł do 2000 zł według in
dywidualnego uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne
- jedno słowo - 70 gr
- jedno słowo w ramce - 1 zł
Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społecznych 
opiekunów zabytków udzielana jest zniżka w wyso
kości 20%.
W USTALONE CENY wliczone są wszystkie prace re
dakcyjne, graficzne i techniczne. W wypadku dostar
czenia przez zleceniodawcę ogłoszenia gotowego do 
druku (naświetlonych klisz) udzielany jest rabat 10%. 
Podatek VAT doliczany jest do zleceń:
- instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gospodar
czych w wysokości 22% ceny reklamy-ogłoszenia;
- osób prywatnych nie prowadzących działalności 
gospodarczej w wysokości 7% ceny ogłoszenia

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. 3,50 zł. Wpłaty na minimum trzy numery przyjmo
wane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem do
staw, na konto Oficyny Wydawniczej AMOS, 01 -806 Warsza
wa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 10201084-77578- 
270-1-111 (na załączonym na s. 37 przekazie pocztowym pro
simy podać, których numerów dotyczy wplata). Dla prenume
ratorów zamawiających minimum po 10 egz. każdego nume
ru - dodatkowo jeden egzemplarz bezpłatny. Prenumerata 
zagraniczna jest o 150% droższa. Oficyna Wydawnicza 
AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za dostawę. Wszelkie 
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 834-65-21. 
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można naby
wać w Oficynie Wydawniczej AMOS oraz w księgarniach 
warszawskich: „Naukowej im. Bolesława Prusa” (ul. Kra
kowskie Przedmieście 7), „Zamkowej" (ul. Świętojańska 2) 
oraz w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Piękna 44a). 
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą muzea:

BOCHNIA: Księgarnia „U Jacka”, ul. Wolnica 5 
BRZEG: Piastów Śląskich, pi. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Kopernika 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: Księgarnia „Glob-Tour”, ul. Paderewskiego 32 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Maty Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NIEDZICA: Zamek
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czackiego 3 
RADOM: Antykwariat, ul. Żeromskiego 69
ROGOŹNO WLKR: Regionalne, pl. K. Marcinkowskiego 1 
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. Zamkowy 
WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20 Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ZAKOPANE: Księgarnia Górska, ul. Zaruskiego
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1

Prenumerata pocztowa
Przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach pocz
towych na terenie całego kraju oraz przez listonoszy (od 
osób niepełnosprawnych w miastach) od wszystkich miesz
kańców wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do urzędu 
pocztowego jest utrudniony.
Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub 
siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmują przed
płaty w terminach:
- do 30 listopada na okres od 1 stycznia następnego roku
- do końca lutego na okres od 1 kwietnia
- do 31 maja na okres od 1 lipca
- do 31 sierpnia na okres od 1 października
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce za
mieszkania (siedzibę) prenumeratora przyjmują przedpłaty 
do dnia 25 listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnie
niem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodat
kowych opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. 
Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca 
zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S.A.” przyjmowane 
są na I kwartał 1999 r. do 5 grudnia br.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
IV. BIŻUTERIA

4. Biżuteria patriotyczno-żałobna w XIX w.

Utrata samodzielnej państwowości w 1795 r. decydująco zaważyła na 
obliczu polskiej kultury i sztuki czasów zaborów. Kolejne zrywy niepod
ległościowe i stałe dążenie do zachowania tożsamości narodowej znala
zły wyraz również w rzemiośle artystycznym, a niewątpliwie jednym 
z najciekawszych, ewidentnych i powszechnych przejawów polskiego 
patriotyzmu stała się okolicznościowa i komemoratywna biżuteria.
Ozdoby powstające od końca XVIII w. do początku lat siedemdziesią
tych ubiegłego stulecia repertuarem form i niektórych symbolicznych 
ornamentów oraz rodzajem tworzyw z jednej strony odpowiadały obec
nemu w ówczesnym jubilerstwie europejskim romantycznemu senty
mentalizmowi. Nurt ten promował uczuciowe zaangażowanie w ważne 
wydarzenia osobiste (przede wszystkim wyrażanie żalu po stracie bli
skiej osoby), a także publiczne (uczczenie znamienitych postaci, solida
ryzowanie się z określonymi ideami). Postawę taką wyrażano m.in. 
przez upamiętnianie przeżywanych i przeżytych chwil w pamiątkowym 
wyrobie jubilerskim, jako immanentnie związanym na co dzień z noszą
cym go człowiekiem. Z drugiej strony prymat uczuć patriotycznych nad 
osobistymi, narzucany przez sytuację historyczną i propagowany przez 
polskich romantyków, sprawił, że rodzima biżuteria pamiątkowa wyróż
niała się na tle europejskim. Preferowano pewne typy ozdób (obrączki, 
pierścienie, krzyżyki, broszki, klamry do pasków, bransolety), chętnie 
noszone w czasach 1 Rzeczypospolitej, nadając im związane z narodową 
historią, religią i aktualizowane przez bieżące wydarzenia kształty oraz 
symbolikę. Istotnym wyróżnikiem polskiej biżuterii patriotyczno-żałob
nej był też na ogół jej parasakralny charakter: umieszczano na niej mo
dlitewne napisy, stosowano motywy krzyża, kotwicy, a od lat sześćdzie
siątych XIX w. także korony cierniowej i palmy męczeństwa. Natomiast 
ogólnie przyjęte dla ówczesnej biżuterii żałobnej zasady skromności 
i surowości materiałów (srebro, żelazo, stal; czarne kamienie półszla
chetne - gagat. onyks: czarna i biała emalia; pojedyncze perły) odpowia
dały poglądom i warunkom życia Polaków. Do obowiązków patriotycz
nych należało bowiem zarówno oddawanie biżuterii ze szlachetnych 
kruszców i drogich kamieni na potrzeby wojsk powstańczych, jak też 
wyrażanie solidaryzmu z walczącymi przez ascetyczność stroju i jego 
ozdób.
Zazwyczaj biżuteria polska okresu zaborów miała podwójną wymowę: 
patriotyczną i żałobną, jako że te dwa uczucia przychodziło Polakom ze
spalać w jedno. Żal po upadku kolejnego powstania szedł na ogół w pa
rze z rozpaczą po utracie kogoś bliskiego, toteż biżuteria patriotyczna 
pełniła bardzo często również funkcję osobistej biżuterii żałobnej.
Tradycje polskiej biżuterii patriotycznej sięgają czasów konfederacji 
barskiej (1768-1772), której uczestnicy nosili sygnety z sentencjami: 
..Pro Lege et Patria” (Za Prawo i Ojczyznę) czy „Pro Fide et Maria” 
(Za Wiarę i Maryję). W 1791 r. król Stanisław August uczcił osoby za
służone dla powstania Konstytucji 3 Maja złotymi pierścieniami z wy
grawerowaną datą i napisem „Fidia manibus” (Dla wiernych rąk). Po
dobny charakter „rycerskiego pierścienia” miały obrączki z dedykacją 
„Oyczyzna obrońcy swemu”, nadawane przez Naczelnika najwalecz
niejszym uczestnikom insurekcji kościuszkowskiej. Pierścień lub ob
rączka z odpowiednimi datami i napisami weszły odtąd na stałe do pol
skiej biżuterii patriotycznej, upamiętniając kolejne nadzieje i klęski 
w walkach o odzyskanie niepodległości. W czasach Księstwa Warszaw
skiego (1807-1814) w tego typu wyrobach złoto zaczęto zastępować że
lazem. nie tylko ze względów oszczędnościowych, ale przede wszyst
kim przez ewidentne skojarzenie z bronią. Powstanie listopadowe 
(1830) i okres bezpośrednio po nim przyniosły częstsze stosowanie na 
pierścieniach tarczy z Orłem i Pogonią. Wydarzenia 1846 r. zaowoco
wały produkcją czarno emaliowanych, srebrnych obrączek z niewielką 
perłą i wygrawerowanym napisem „Wieczna łza”. Wypadki 1861 r.ipo- 
wstanie styczniowe 1863 r. też upamiętniono obrączkami i pierścienia
mi ze stosowanymi już wcześniej oraz aktualnymi napisami i emblema
tami, wzbogaconymi symbolami męczeństwa: krzyżami, gałązkami pal
my i cierniowymi koronami.
Charakter przede wszystkim patriotyczny miała biżuteria upamiętniają
ca bohaterów narodowych - głównie Tadeusza Kościuszkę, księcia Jó
zefa Poniatowskiego, a także gloryfikowanego przez większość Pola
ków Napoleona. Powstawała ona jeszcze za ich życia, a później przez 

całe niemal XIX stulecie. Najpopularniejsze były portretowe przedsta
wienia wielkich wodzów, tworzone jako miniatury i umieszczane 
w oczkach pierścieni, broszkach i medalionach. Upamiętniająca sław
nych mężów biżuteria zyskiwała na wartości i stawała się niema! obiek
tem kultu, gdy wizerunkowi towarzyszył kosmyk włosów bohatera. 
Włosy bowiem traktowano jako cząstkę zmarłej czy żyjącej bliskiej oso
by i, prócz wymienionych już materiałów, stanowiły one jeden z ulubio
nych surowców do wyrobu biżuterii żałobnej i patriotycznej. Moda na 
całe ozdoby wykonane z włosów rozpowszechniła się w różnego typu 
biżuterii (nie tylko komemoratywnej) w drugiej ćwierci XIX w. - z wło
sów pleciono łańcuszki, kolczyki, bransolety czy dewizki do zegarków. 
Największa popularność biżuterii patriotyczno-żałobnej przypadła 
w Polsce na lata sześćdziesiąte XIX w., co było ściśle związane z wy
padkami poprzedzającymi wybuch powstania styczniowego, samym po
wstaniem i jego tragicznymi konsekwencjami. Powszechnie respekto
wany zwyczaj noszenia żałoby przez kobiety (całkowicie czarne ubio
ry), reaktywowanie niektórych elementów stroju narodowego przez 
mężczyzn (powstańcza czamara, przepasana pasem z metalową klamrą) 
łączyły się ze stosowaniem biżuterii, która, przejmując wiele wcześniej
szych wzorów, została wzbogacona nowymi, podyktowanymi aktualną 
sytuacją elementami.
Określane mianem „biżuterii okresu żałoby narodowej” lub „czarnej bi
żuterii" ozdoby wykonywane były przede wszystkim z żelaza, czarno 
oksydowanej stali, włosów lub włosia, rzadziej ze srebra czy miedzi. 
Srebro służyło głównie do produkcji obrączek i pierścieni z tradycyjnym 
napisem „Ojczyzna swemu obrońcy” lub upamiętniającym konkretne 
wydarzenia (np. pogrzeb Pięciu Poległych). Obok Oda i Pogoni poja
wiały się na nich krzyże i cierniowe korony, a często całą obrączkę for
mowano na wzór kajdan lub więziennego łańcucha. Z żelaza lub miedzi 
sporządzano duże klamry do skórzanych pasów powstańczych, ozdabia
jąc je grawerowanymi ornamentami godeł Polski i Litwy. Podobnego 
typu klamry spinały też paski noszone przez kobiety przy codziennych 
ubiorach. Jednolitą czerń tych szat rozjaśniały jedynie biały kołnierzyk 
i takież mankiety, a główną ozdobą stała się broszka z czarno oksydowa
nej stali lub żelaza, niekiedy ze srebra, uzupełnionego czarną emalią, ga- 
gatem bądź perłą. W broszkach tych najczęściej pojawiał się motyw 
cierniowej korony, otaczającej krzyż z nałożoną nań palmą męczeństwa, 
rzadziej z symbolem Nadziei - kotwicą. Typowo martyrologiczną wy
mowę miały też ciężkie, żelazne bransolety w formie kajdan czy gru
bych łańcuchów. Wyrazem żałoby prywatnej, a zarazem narodowej, by
ły broszki i medaliony, w których pod czarno emaliowanym wieczkiem 
kryła się miniatura portretowa osoby poległej w powstaniu, skazanej na 
śmierć lub zesłanej na Sybir, z towarzyszącym wizerunkowi puklem 
włosów. Plecione z włosów lub włosia łańcuszki, bransoletki, czasem 
różańce, obok drewnianych krzyżyków, docierały też do polskich do
mów jako wyraz pamięci zesłańców.
Jako biżuteria żałobna traktowane też były w Polsce ozdoby z żelaza, 
używane powszechnie w całej Europie w drugiej ćwierci XIX w., pozba
wione wprawdzie narodowo-patriotycznej symboliki, ale przez swą 
skromność, surowość i taniość pasujące do obowiązującego kanonu 
„czarnej biżuterii". Były to naszyjniki, broszki, bransolety i kolczyki, 
przeważnie ukształtowane z ażurowych kwiatów i rozetek. Jednak 
przedstawienia polskich kobiet, jakie znamy z rysunków Artura Grottge
ra. portretów Józefa Simmlera czy licznych fotografii, nieodmiennie 
ukazują spowite w czerń postacie, które za jedyne właściwe ozdoby 
uznają krzyżyki, broszki z cierniową koroną i bransolety-kajdany.

Anna Sieradzka
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Dzieciątko 
w sztuce
1. Na przydrożnym stupie koto Sandomierza

2. We Dworze Artusa w Gdańsku

3. W scenie adoracyjnej na tablicy fundacyjnej 
kolegiaty w Wiślicy z królem Kazimierzem Wielkim

4. W scenie adoracyjnej w kościele św. Trójcy w Lublinie 
z królem Władysławem Jagiettą

5. Na Zamku Wysokim w Malborku

(zdjęcia: Stanislaw Fitak. Wiesław M. Zieliński)


