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Generalny Konserwator Zabytków oraz Zarząd Główny Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami wspólnie uznają czasopismo popularnonaukowe 
„Spotkania z Zabytkami” za ważny nośnik wiedzy o dobrach kultury i ich 
ochronie oraz o innych formach i problemach opieki nad dziedzictwem 
kulturowym. Periodyk po blisko ćwierci wieku istnienia stanowi trwały 
dorobek środowiska konserwatorskiego oraz wszystkich miłośników „pa
miątek przeszłości” i kolekcjonerów, skupionych wokół społecznej opieki 
nad zabytkami.

„Spotkania z Zabytkami” przez długie lata były pismem w całości 
finansowanym z budżetu państwowego. Przed kilkoma laty wydawcą pi
sma i prawnym właścicielem jego tytułu prasowego stało się Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami. Sytuacja ta odpowiada zasadniczym kierunkom 
reformy ustrojowej państwa polskiego, kładącej mocny nacisk na rolę 
organizacji pozarządowych w pobudzaniu aktywności obywatelskiej 
społeczeństwa i w procesach decentralizacji wielu obszarów aktywności, 
między innymi gospodarczej i kulturalnej. Zmiany ustrojowe powinny 
również wzmocnić ochronę zabytków i przyczynić się do poprawy ich 
katastrofalnego w większości stanu. Pomocnicza rola państwa wyraża się 
między innymi wspieraniem finansowym inicjatyw i przedsięwzięć 
społecznych na rzecz zabytków i ich ochrony. Modelowym przykładem 
takiego rozwiązania ustrojowego jest sposób, w jaki obecnie są wydawane 
„Spotkania z Zabytkami”.

Wskazane wyżej argumenty powodują, że Generalny Konserwator 
Zabytków przywiązuje dużą wagę do dalszego wydawania czasopisma 
i zapewnienia odpowiednich warunków finansowych, uwzględniających 
inflację oraz zwiększenie nakładu. Rozwój i prestiż periodyku związane są 
po części z programami i przedsięwzięciami polityki konserwatorskiej 
Generalnego Konserwatora Zabytków i kierowanej przez niego Służby 
Ochrony Zabytków oraz tych władz samorządu terytorialnego, które pra
gną ratować zabytki i mogą przedstawić swoje dokonania w służbie ochrony 
dziedzictwa kulturowego. Popularyzacja najlepszych doświadczeń w tych 
zakresach, podobnie jak uważna obserwacja i krytyka stanu zabytków, 
to jedne z głównych zadań wydawnictwa.

Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zabytkami deklaruje wyda
wanie czasopisma bez pośrednictwa firm wydawniczych, dążenie do po
szerzenia grona jego czytelników oraz szerokie uwzględnianie tematyki 
związanej ze sposobami opieki nad zabytkami i metodami ich ochrony.

Sygnatariusze listu wyrażają wolę wieloletniej współpracy na rzecz do
skonalenia „Spotkań z Zabytkami” pod względem treści i formy czasopisma.

Warszawa, 25 XI 1999 r.



OD poglądy

„Dzieła sztuki przestały być -do
brami kultury-, których ochrona 
jest -powinnością wszystkich oby
wateli* - pisze na tamach „Rze
czypospolitej" Jan Prószyński, 
profesor Instytutu Nauk Prawnych 
PAN. Stały się towarem i to towa
rem o bardzo wysokiej wartości, 
którego zbycie nie jest trudne wo
bec rosnącego zapotrzebowania 
na dzieła sztuki i rzemiosła arty
stycznego tak na rynkach świato
wych, jak wśród krajowych kolek
cjonerów i osób upatrujących 
w tych przedmiotach swego ro
dzaju lokaty kapitału... Odzyskanie 
przedmiotów skradzionych jest 
rzadkością. Podstawą, na jakiej 
nie wszczyna się dochodzenia lub 
umarza już wszczęte, jest -brak 
możliwości ustalenia sprawcy*, 
który często właśnie planuje kolej
ny -zamach bezprawny* na -dobro 
kultury narodowej*, na zamówienie 
kolejnego antykwariusza, któremu 
to dobro przygotują do wywozu 
specjaliści, kształceni w dziedzinie 
konserwacji na studiach cieszą
cych się zasłużoną renomą. Wyni
ka to nie tylko ze stanu zabezpie
czenia zbiorów tak w ekspozycji, 
jak magazynach przed kradzieżą, 
ale też z faktu, że część obiektów 
pozostaje po dziś dzień nieopra- 
cowana w sposób umożliwiający 
ich identyfikację. Nie bez znacze
nia są zaniedbania kierownictw 
muzeów i bibliotek w zakresie in
wentaryzacji, dokumentacji i za
bezpieczenia zbiorów, a także nie
frasobliwość ich pracowników".

W październiku ubiegłego roku na 
zamku Książ odbyty się obrady 
przedstawicieli społecznych opie
kunów zabytków oraz pracowni
ków służb konserwatorskich. 
Stwierdzono, że w Polsce ciągle za 
mało jest społeczników zajmują
cych się sprawami zabytków. Mó
wiono także o wspólnym dziedzic
twie Polaków, Czechów i Niemców 
na terenie Dolnego Śląska. Temu 
problemowi ma być poświęcony 
Kongres Krajoznawstwa, który zo
stanie zorganizowany przez PTTK 
w przyszłym roku w Gnieźnie.

W Nysie powstało kolo ogólnopol
skiego Towarzystwa Przyjaciół For

tyfikacji, którego celem jest odre
staurowanie otaczających miasto 
starych fortyfikacji i wytyczenie 
w ich obrębie szlaków turystycz
nych. W dalszych planach jest tak
że organizowanie na tym terenie 
młodzieżowych „szkól przeżycia" 
oraz obozów poznawczych pod ha
słami: człowiek i wszechświat, czło
wiek i środowisko, człowiek i jego 
historia. Wszystkie te zamierzenia 
wydają się realne, ponieważ jest 
szansa pozyskania na ich realizację 
środków z funduszu PHARE. Pierw
szym krokiem w kierunku planowa
nych działań jest deklaracja dra Ma
cieja Małachowicza z Politechniki 
Wrocławskiej, iż wraz z grupą stu
dentów nieodpłatnie przeprowadzi 
inwentaryzację fortów i opracuje 
program ich zagospodarowania.

Zabytkowe polichromie zdobiące 
ściany kościółka z XIV w. w Malu- 

Zaniepokojona inwestycjami ar
chitektonicznymi w obrębie zabyt
kowego centrum Wrocławia Ur
szula Kozioł zamieściła swoje 
uwagi na tamach „Gazety Dolno
śląskiej". Oto niektóre fragmenty 
jej wypowiedzi:
„Kiedy na skutek wojennych i po
wojennych zniszczeń została 
(szczęśliwie!) odsłonięta imponują
ca sylwetka zabytkowego św. Woj
ciecha przy pl. Dominikańskim oraz 
św. Marii Magdaleny przy Szewskiej 
(obok równie szczęśliwie odsłonię
tej bryty Kameleona, który jest oca
lałym egzemplarzem godnego 
uwagi Bauhausu), teraz bezpardo
nowo (i bezmyślnie!) pozwala się 
wszystkie je przesłonić jakimś do
prawdy byle czym...Całe miasto 
raptem zostaje upaćkane jakimś 
arabskawym, landrykowatym tor
tem architektonicznym, a to u wylo
tu Kołłątaja, a to przy Rejtana, ato- 

jowicach niedaleko Brzegu zostały 
uszkodzone przez panującą 
w świątyni wilgoć. Malowidła, uło
żone w pasy i podzielone na kwa
tery, ukazują sceny biblijne z No
wego i Starego Testamentu: na 
ścianie tęczowej - Sąd Ostatecz
ny, na ścianie południowo-za
chodniej - Stworzenie Ewy, Kusze
nie jej przez węża i Wygnanie z ra
ju, na ścianie północnej - Pokłon 
Trzech Króli i Zwiastowanie paste
rzom, na ścianie wschodniej 
- Matka Boska z Dzieciątkiem 
i Chrystus Ukrzyżowany. Dzięki 
otrzymanym środkom od General
nego Konserwatora Zabytków po
lichromie będą zabezpieczone 
przed wilgocią i następnie podda
ne fachowym zabiegom konser
watorskim.

co gorsza - w samym sercu Świd
nickiej tuż przy wspaniałym gotyku 
obu tamtejszych kościołów, a czyni 
się tak zapewne w beztroskim do
prawdy mniemaniu, że każdy archi
tektoniczny palimpsest i tak jakoś 
się z biegiem czasu uleży...
Był taki czas, kiedy Rosjanie mieli 
wszystko -lutsze*. Teraz wszystko 
-futsze* chcą mieć we Wrocławiu 
niektórzy rajcowie. Każdy więc Wie
deń fetuje swego Hundertwassera, 
Wrocław zaraz wymyśla dla siebie 
jakiegoś bez mała Tausendwassera 
i pozwala mu hasać z infantylnymi 
pomysłami po zabytkowym, cudem 
ocalałym centrum."

Stare Miasto w Bielsku-Białej ma 
stać się wizytówką powiatu oraz 

luksusową dzielnicą mieszkanio
wą. Remont i przebudowa placu 
św. Mikołaja zapoczątkowały pra
ce modernizacyjne systemu uzbro
jenia bielskiej starówki. Kolejną in
westycją mają być prace w Rynku 
- obecny trawnik zastąpi kostka 
brukowa, powrócą posągi św. Ja
na Nepomucena i Neptuna wień
czącego fontannę, przywrócone 
zostaną podcienia w zachodniej 
części placu, odremontowane ka
mieniczki. Patronat nad całą staro
miejską dzielnicą obejmie Funda
cja Bielska Starówka, która we 
współpracy z władzami lokalnymi 
i Amerykańską Agencją Rozwoju 
Międzynarodowego chce unowo
cześnić dzielnicę i stworzyć wokół 
niej specjalną atmosferę.

Na październikowej aukcji Agry Art 
w warszawskim „Bristolu" padl ko
lejny rekord na polskim rynku au
kcyjnym. Obraz Maurycego Gottlie- 
ba „Powitanie Natana przez Rechę" 
zostało sprzedane za 755 tys. zł. 
Obraz ten, o wymiarach 110 x 80 cm, 
powstał w 1876 r., po drugiej wojnie 
światowej przez wiele lat uchodził 
za zaginiony. Pojawił się dopiero 
w 1991 r. na monograficznej wysta
wie dziel Gottlieba w warszawskim 
Muzeum Narodowym.
Wysokie ceny na aukcji Agry 
Art uzyskały też obrazy: Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego „Jesienna 
przejażdżka" (610 tys. zł), Maksy
miliana Gierymskiego „Patrol pol
ski z 1830 roku" (370 tys. zl), Juliu
sza Kossaka „Konie kozackie" 
(185 tys. zl), studium Władysława 
Podkowińskiego do „Szalu unie
sień" (160 tys. zl).

Bank Rozwoju Eksportu przekazał 
w depozyt wieczysty Bibliotece Na
rodowej w Warszawie cenny śre
dniowieczny manuskrypt - sześć 
iluminowanych, pergaminowych 
kart z kanonem mszy św. oraz 
kartę siódmą ze sceną Ukrzyżo
wania. To arcydzieło sztuki pol
skiej znalazł w 1945 r. na wro
cławskiej ulicy inż. Emil Kaliski. 
W 1981 r. podarował je Zgroma
dzeniu Sióstr Niepokalanek na 
budowę Sanktuarium Matki Bo
skiej Jaztowieckiej. Siostry wysta
wiły manuskrypt na aukcję, na 
której nabył go Bank Rozwoju 
Eksportu. Cenny zabytek nie bę
dzie udostępniany szerokiej pu
bliczności, ale co kilka lat będzie 
eksponowany na wystawach Bi
blioteki Narodowej.
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U/Uł Wiedzieć 
łflf Więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmio
tom, o których nie wiemy, do czego w przeszłości słu
żyły oraz kiedy i gdzie powstały. Jednocześnie będzie
my pomagać Czytelnikom w dokładniejszym poznaniu 
różnych dziel sztuki, które mają w swoich zbiorach i nie 
potrafią określić np. ich twórcy, lat powstania, stylu, 
przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie więc do redakcji 
dokładne opisy i ilustracje (wyłącznie dobre zdjęcia 
i rysunki) wyrobów nieznanych lub dziel sztuki, co do 
których macie pewne niejasności. Jesteśmy gotowi od
powiadać także na inne pytania związane z zabytkami. 
Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie starała 
się zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej 
rubryce.

„Proszę o jakiekolwiek informacje 
na temat tajemniczego przedmiotu 
na zdjęciu - mosiężnej obejmy pa
sującej na szyję człowieka z napi
sem: Chrysogonus Pisch Prior in 
Kukris. Czyżby chodzito o przed
miot związany z klasztorem?"

Stanisław Konopka
Gumna koto Cieszyna

W rzeczy samej obejma, o którą 
pyta nasz Czytelnik, jest przed
miotem intrygującym. Tak, jak in
trygujące są niektóre inne zabyt
kowe metalowe opaski, na 
pierwszy rzut oka nieco do niej 
podobne. Dla przykładu wymień
my tu: znajdującą się w zbiorach 
Muzeum Pałacu w Wilanowie 
słynną Obręcz na wawrzyn Jana 
III Sobieskiego (obejmę na pień 
drzewa laurowego posadzonego 
własnoręcznie przez króla w Wi
lanowie; wyrób polski, 1805, 
brąz złocony) czy wykonywane 
z metali szlachetnych, niekiedy 
zaopatrzone w stosowne napisy 
obroże dla psów (takie chociaż
by, jak te, które nakazywał zakła

dać na szyję swoim ulubieńcom 
August II Mocny), a nawet okre
śloną grupę metalowych zawie
szeń na wilkomy (bogato zdobio
ne malowidłami i okazjonalnymi 
napisami wielkie szklanice do 
spełniania piwem powitalnych 
toastów). Żadnej z nich nie moż
na jednak wiązać z przedstawio
ną na zdjęciu opaską, której 
przeznaczenia nie udało nam się 
niestety ustalić. Ale wydaje się, 
że poszukiwania należałoby roz
począć od próby ustalenia, kim 
byl wymieniony z imienia i nazwi
ska Chryzogon Pisch oraz jaka 
miejscowość kryje się pod łaciń
skim słowem Kukus. Pomocna 
w tych poszukiwaniach może 
być dodatkowa informacja, jaką 
uzyskaliśmy od naszego Czytel
nika (pozwalająca jednocześnie 
rozszyfrować podaną w końco
wym zdaniu listu sugestię), że 
zanim obejma trafiła do znajo
mego naszego respondenta 
(a więc w prywatne ręce) przez 
wiele lat przechowywana była 
w jednym z klasztorów na Śląsku 
Cieszyńskim. Być może tam wła

śnie udałoby się natrafić na ślad 
wspomnianego Chryzogona Pi- 
scha i ustalić, czy rzeczywiście 
byl on przeorem (Prior) w któ
rymś z klasztorów czynnych na 
przełomie XVIII i XIX w. w rejonie 
Śląska Cieszyńskiego, Czech 
czy nawet jeszcze dalej na połu
dnie i wschód Europy, ponieważ 
we wstępnej fazie poszukiwań 
należałoby uwzględnić nawet tak 
odlegle miejscowości, jak Kuks 
nad Łabą, a także znane z nie
dawnego konfliktu na Bałkanach 
Kukes oraz tureckie Kokison 
(z odpowiednikami łacińskim 
i włoskim tej nazwy: Cucusus 
oraz Cucuso) na południowy 
wschód od Ankary, z którym wią
zana była w tym czasie - zgod
nie z zasadą nadawania bi
skupstw in partibus infidelium 
(w granicach państwa niewier
nych) - godność biskupa tytular
nego Kościoła katolickiego. 
Opaska nie zdradza większych 
wartości artystycznych. Przeciw
nie, jest wyrobem wykonanym 
po amatorsku, byle jak, wręcz 
prymitywnie i jakby w pośpiechu. 
Tak jak wykonywało się niegdyś 
przedmioty mające związek 
z niespodziewanym pochów
kiem. A jeśli tak - choć to tylko 
jedna z wielu roboczych hipotez 
dotyczących tego przedmiotu 
- mielibyśmy tu do czynienia 
z rodzajem obejmy zakładanej 
zmarłemu na szyję po to, by 
dzięki napisowi można było zi
dentyfikować zwłoki (na przykład 
w związku z koniecznością dłuż
szego transportu ciała z miejsco
wości położonej w znacznej od
ległości od miejsca pogrzebu). 
Zachowując pewną ostrożność, 
opaskę można datować na 
pierwszą połowę XIX w. lub ko
niec XVIII w.

W połowie ubiegłego roku przed
stawiliśmy na życzenie Czytelni
ków wyjaśnienie różnych termi
nów z zakresu archeologii, histo
rii sztuki i architektury. Oto na
stępnych piętnaście haseł ułożo
nych alfabetycznie:
Abakus - najwyższa część gło
wicy kolumny; w porządku do- 
ryckim jest to kwadratowa płyta, 
w porządkach jońskim i korync- 
kim - cienka płyta profilowana 
i dekorowana.
Archeologiczne badania po
wierzchniowe - prace badawcze 

polegające na poszukiwaniu 
w terenie śladów działalności 
ludzkiej, np. ułamków naczyń i in
nych zabytków lub form krajobra
zowych, jak kurhany czy grodzi
ska występujące na powierzchni 
ziemi.
Boskiet - w ogrodach: zwarty 
masyw wysokopiennych drzew 
i krzewów.
Brązu epoka-według archeologii 
trwała od 2300 do 800 p.n.e.; 
głównym surowcem używanym 
do produkcji narzędzi i broni byt 
wówczas stop miedzi i cyny, czy
li brąz.
Cios - kamień w formie sześcia
nu obrobiony do celów budowla
nych.
Gurt - inaczej tuk jarzmowy, wy
sunięty ze sklepienia luk wzmac
niający.
Kartusz - dekoracja tła i obra
mienia płaskorzeźby, np. tarczy 
herbowej.
Krypta - sklepione pomieszcze
nie, najczęściej pod prezbiterium 
kościoła, w którym przechowy
wano relikwie lub grób świętego, 
później także zmarłych dostojni
ków kościelnych i świeckich.
Krzywaśń - bogato zdobiona 
spirala pastorału (w języku łaciń
skim - curvatura).
Kształciczek - w języku staro
polskim obcisły kaftan kobiecy 
noszony w XVII w.
Kulawka - zwany również kusz- 
tykiem szklany kielich bez nóżki 
do jednorazowego wypicia zawar
tości (w Polsce głównie w XVIII w.). 
Luneta - w architekturze odci
nek sklepienia z otworem okien
nym; najczęstsze w epokach re
nesansu i baroku.
Madia - wschodnia broń obu
chowa składająca się z żelazne
go styliska, długiego kolca i młot
ka; służyła do rozbijania zbroi 
w XV-XVII w.
Orlęta - cienkie płótno używane 
do produkcji bielizny i do hafto
wania, sprowadzane do Polski 
z Włoch w XVI w.
Ryzalit - część budynku wystę
pująca na zewnątrz z lica elewa
cji; akcentuje jego osie - główną, 
boczne, narożne.
Skarbniczek - czterokołowy kry
ty pojazd obity skórą (w Polsce 
w XVII-XVIII w.).
Wilkom - wielki szklany lub cy
nowy puchar zwany w Polsce 
szklenicą poczesną lub godową, 
zdobiony napisami i malowidła
mi; od XVI w. każdy cech miał 
własny wilkom, którym pito piwo 
w cechowych gospodach.
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. Bilans zamknięcia, 
bilans otwarcia

Na krawędzi wieków

BOGUSŁAW SZMYG1N

Redakcja „Spotkań z Zabytkami” 
publikuje cykl artykułów podsumowujących 

współczesne konserwatorstwo 
i będących jednocześnie próbą 

określenia przyszłości ochrony zabytków. 
Uzasadnieniem dla takich rozważań ma być 

koniec stulecia. Oczywiście jest to tylko 
symboliczny pretekst, gdyż istotne cezury 

wyznaczają fakty i długotrwałe procesy, 
a nie kalendarz. Potwierdza to współczesna 
ochrona zabytków, gdzie ważne przemiany 
- zmieniające koncepcje obowiązujące od 

początku stulecia, dokonują się już od trzech 
dekad. Nie oznacza to jednak, 

że oceny prowokowane okrągłą datą nie są 
potrzebne. Z jednej bowiem strony koniec 

wieku wyznacza naturalny horyzont czasowy, 
z którego należy spojrzeć na całą dyscyplinę.

A było to przecież stulecie dla ochrony 
zabytków najważniejsze. Z drugiej natomiast 

strony, chwilę po dwunastej wiek XX 
zastąpi wiek XXI, a to oznacza, 

że jest specjalna okazja, by zajmować się 
przyszłością w kontekście przeszłości 

(lub odwrotnie); słowem można dokonać 
bilansu zamknięcia i otwarcia.

a początek spróbuję więc - z całą świadomością 
ułomności tego pomysłu - wyliczyć hasła, którymi 
można by opatrzyć polskie konserwatorstwo 
w XX w.: rozpowszechnienie poglądów W. Mor

risa i A. Riegla; zjazdy konserwatorskie w 1909 i 1911; 
społecznikowskie formy ochrony zabytków (TOnZP); 
zniszczenia pierwszej wojny światowej; powojenne odbu
dowy; organizacja służb konserwatorskich (regres końca 
lat dwudziestych); ustawodawstwo (1918 i 1928 r.); kon
serwatorstwo „zabytków państwowych”; pierwsze progra
my sanacji miast (niezrealizowane); zniszczenia drugiej 
wojny światowej; zmiana warunków ustrojowych; pro
gram odbudowy; upaństwowienie zabytków i centraliza
cja opieki nad nimi; zaniedbania i niewydolność ustroju 

socjalistycznego; modernizm w programach odbudowy 
i zagospodarowania miast; zmonopolizowanie działań kon
serwatorskich (PKZ); klasyfikacja zabytków; ustawa z 1962 
r. i Karta Wenecka; programy rewaloryzacji miast; rozsze
rzenie koncepcji zabytku na krajobraz kulturowy; kryzys 
ideologii modernizmu; przełom 1989 r. - prywatyzacja za
bytków i „urynkowienie” opieki nad zabytkami.

Przedstawione hasła charakteryzują ochronę zabytków 
w Polsce w mijającym stuleciu, choć rzecz jasna charaktery
styki tej nie wyczerpują. Nie powinno to jednak być przed
miotem sporu, gdyż nie o kompletność czy rozłożenie szcze
gółowych akcentów chodzi. Zestawienie to ma jedynie po
kazać, że ochrona zabytków widziana z szerokiej perspekty
wy pozbawiona jest wewnętrznego czynnika porządkujące
go. Czynnikiem takim powinien być - w co chcemy wierzyć 
- rozwój doktryny konserwatorskiej, rozumianej jako wska
zanie przedmiotu i zasad ochrony i konserwacji. Niestety, 
tak nie jest. Można bowiem zaryzykować stwierdzenie, że je
dynie do wybuchu pierwszej wojny światowej działania kon
serwatorskie wynikały z teoretycznych rozważań określają
cych istotę zabytku i wartości zabytkowych. Zabytków było 
niewiele - pojęcie to było ograniczone do obiektów archi
tektury kanonicznej powstałych w zamkniętych formacjach 
architektonicznych oraz - co jest równie istotne - dawna ar
chitektura niszczała w sposób niejako naturalny. Tylko w ta
kich warunkach teorie konserwatorskie mogły decydować 
o selekcji obiektów, określając jednocześnie formy ich trwa
nia. To wtedy właśnie konserwatorzy uwierzyli, że to oni 
kreują los zabytków, co stało się jedną z najtrwalszych iluzji 
tej dyscypliny.

Jednak już w 1914 r. sytuacja zmieniła się. Najpierw 
w uporządkowany świat teorii konserwatorskich chaos 
wprowadziły zniszczenia wojenne. Wtedy po raz pierwszy 
zmierzono się z problemem odbudowy zniszczonych zabyt
ków - było to przecież sprzeczne z doktryną. Potem stop
niowa marginalizacja służb konserwatorskich i ubożenie bu
dżetu konserwatorskiego dobitnie pokazało, że ochrona za
bytków również w niepodległym państwie jest przede 
wszystkim funkcją czynników zewnętrznych. Jednocześnie 
coraz popularniejszy modernizm, przy malejącym zaintere
sowaniu dla form historycznych, w sposób skuteczny usu
wał problematykę zabytkową na margines zainteresowań 
architektów.

Po drugiej wojnie światowej znaczenie teorii konserwa
torskich zmalało jeszcze bardziej. Program powojennej odbu
dowy został zrealizowany nie dlatego, że tak stanowiła dok
tryna konserwatorska, ale dlatego, że program ten wpisywał 
się w cele nowego ustroju. Władza potrzebowała legitymiza
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cji, deklarowano program upodmiotowienia społeczeństwa, 
potrzebowano sukcesów na użytek propagandy. Poza tym soc
realizm był przychylny formom historycznym, a obfitość 
materiałów rozbiórkowych sprzyjała odbudowie form trady
cyjnych. Dlatego konserwatorzy dostali swoje pięć minut. 
Równocześnie jednak likwidowano „niemczyznę” i zabytki 
kojarzone z przedwojennym porządkiem. Potem, gdy sytu
acja ustabilizowała się, ochrona zabytków była już funkcją 
gospodarczej, administracyjnej i finansowej wydolności pań
stwa i ustroju. Poza tym zgodnie z zasadami ustrojowymi - 
i to wydaje się sprawą kluczową - system ochrony zabytków 
oparty został na dotacjach, a nie na motywacjach. Tymczasem 
rozwój doktryny konserwatorskiej jest odpowiedzią na zmie

niającą się sytuację kulturową, społeczną, gospodarczą czy 
polityczną. W powojennej Polsce rozwój ten był ściśle ukie
runkowany i ograniczony, a czynniki istotne z punktu widze
nia zabytkoznawstwa i konserwatorstwa zmieniały się w nie
wielkim zakresie. Dlatego też uwaga konserwatorów była 
skierowana nie na zagadnienia doktrynalne - te wydawały się 
trwałe i wystarczające, ale na znalezienie form efektywniej
szego działania (m.in. większych dotacji) w ramach istnieją
cego systemu.

Z omawianego punktu widzenia sytuacja nie zmieniła 
się w związku z przemianami 1989 r. Można powiedzieć, że 
w ochronie zabytków istotę tych przemian oddaje likwida
cja ustawowego zapisu stanowiącego, że opieka nad zabyt
kami jest obowiązkiem państwa. Teraz obowiązek utrzyma
nia zabytku został przeniesiony na jego właścicieli. W prak
tyce oznacza to, że o formach trwania sprywatyzowanych 
zabytków decydują mechanizmy gospodarki rynkowej. Jest 
to oczywiście w pełni uzasadnione zmianą formacji ustrojo
wej, natomiast nie wynika z teorii konserwatorskich. Ow
szem, ma to związek z realnymi możliwościami budżetu 
państwowego i z możliwościami działania służb konserwa
torskich (dlatego zmiany dokonują się przy współudziale 

środowisk konserwatorskich); nie ma jednak nadal wiele 
wspólnego z doktryną konserwatorską, która dla konserwa
torów powinna być punktem wyjścia.

Podsumowując można stwierdzić, że historia konserwa
torstwa w mijającym stuleciu dowodzi, iż było ono (i jest) 
uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi. Tylko w sferze 
doktryny konserwatorskiej bywa to dyscyplina autonomicz
na, natomiast w sferze praktyki - która przecież w konser
wacji zabytków jest najważniejsza - samodzielność konser
watorów jest bardzo ograniczona. W praktyce konserwa
torstwo jest więc rodzajem usługi, choć konserwatorzy wo
lą wierzyć, że jest to misja, tyle że realizowana we wciąż nie
sprzyjających warunkach.

Stwierdzenie, że konserwacja i ochrona zabytków są 
uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi nie może jednak 
zamykać dyskusji. Warto bowiem postawić dwa pytania - 
pierwsze, dotyczące warunków, które można uznać za opty
malne lub choćby tylko sprzyjające ochronie zabytków, 
i drugie, dotyczące możliwości działania konserwatorów, 
bo przecież istnienie niezależnych uwarunkowań (ograni
czeń) wcale nie oznacza braku możliwości działania. Szuka
jąc odpowiedzi na pierwsze pytanie, można wskazać bardzo 
wiele elementów, zależnie od skali analizy. Jeżeli jednak ze
stawimy doświadczenia europejskie w perspektywie stule
cia, to można stwierdzić, że warunkiem podstawowym 
ochrony zabytków jest „ciągłość trwania i użytkowania”. 
Nawet na przykładzie Polski, a więc w mniejszej skali 
i w podobnych warunkach, można przekonać się, jak wiel
kie znaczenie ma owa ciągłość. W Krakowie rodzina z tra
dycjami - to rodzina z kamienicą przy Alejach Trzech 
Wieszczów i z obrazami Malczewskiego. W Szczecinie ro
dzina z tradycjami może mieć trochę pamiątkowych drobiaz
gów, poniemieckie meble i tzw. szacunek za mienie pozosta
wione za Bugiem. A więc tam, gdzie ciągłość istnieje, tam 
dziedzictwo i zabytki są zachowane. Tam, gdzie zostaje prze
rwana, to - niezależnie od starań konserwatorów - zabytki 
giną. Wynika to z kilku powodów.

Przede wszystkim ciągłość trwania i użytkowania - jako 
efekt ogólnej stabilizacji, jest jednym z warunków zamożno
ści państw i obywateli. Tymczasem bez zamożności nie ma 
ochrony dziedzictwa. Zabytków jest zbyt wiele, by ich stan 
nie był funkcją możliwości ekonomicznych danego kraju. 
Dlatego właśnie nie ma biednych krajów, w których ochro
na zabytków byłaby realizowana na szeroką skalę. Zdarzają 
się propagandowe działania, chronione są obiekty o znacze
niu symbolicznym czy religijnym, są zabytki-enklawy utrzy
mywane ze względu na ruch turystyczny, ale nie ma to cha
rakteru systemowego i powszechnego. A tylko o takich roz
wiązaniach tu mówimy. Z kolei w krajach bogatych nawet 
obfity zasób zabytkowy jest utrzymywany i wdrażane są 
rozwiązania systemowe. Ciągłość trwania i użytkowania ma 
też bezpośredni wpływ na sferę świadomości społecznej. 
W krajach, gdzie nie zachodzą gwałtowne zmiany - nie 
zmieniają się ustroje, granice czy bohaterowie narodowi, 
przeszłość i jej materialne nośniki - zabytki, są traktowane 
normalnie. Oznacza to, że nie ocenia się ich wedle kryte
riów poprawności (np. politycznej), część dziedzictwa 
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obciążając negatywnymi konotacjami. Zabytki są oczywi
ście zawsze upostaciowieniem przeszłości i dlatego jest dla 
nich najkorzystniej, gdy owa przeszłość jest akceptowana. 
W społeczeństwach ustabilizowanych, gdzie rozwiązane są 
podstawowe potrzeby, łatwiej też skupić uwagę i aktywność 
społeczną na problemach zabytków. Dotyczy to również 
młodych państwowości. Na przykład wielkie zainteresowa
nie i aktywność w ochronie dziedzictwa wykazują takie kra
je, jak Kanada czy Australia. Są to młode kultury, których 
stabilizacja sięga już jednak kilku pokoleń. Dzięki temu wie
le uwagi poświęca się tam dziedzictwu jako czynnikowi bu
dującemu tożsamość.

Ciągłość trwania i użytkowania ma trudne do przecenie
nia znaczenie również z punktu widzenia funkcjonalnego 
zagospodarowania zabytków. Konserwatorzy już dawno 
uznali, że zabytki powinny być zagospodarowane. Wyróż
nienie tzw. zabytków martwych, zaproponowane przez L. 
Cloqeta jeszcze w zeszłym stuleciu, miało u podstaw wła
śnie ocenę możliwości ich zagospodarowania. W Karcie 
Weneckiej wyraźnie zapisano, że „Konserwacji zabytków 
zawsze sprzyja ich użytkowanie na cele użyteczne społecz
nie” (art. 5). A przecież najlepszym sposobem użytkowania 
jest kontynuacja. Nie adaptacja, rozumiana jako jakiekol
wiek współczesne zagospodarowanie, ale jakaś forma kon
tynuacji. Wszyscy rozumieją - by użyć jaskrawego przykła
du, że dorożki nie przerobi się na samochód, a muszkietu 
na współczesny karabin. Natomiast przerobienie miesz
czańskiej kamienicy na współczesny bank uznajemy za do
puszczalne. Taka adaptacja nie musi być jedynym rozwiąza
niem (w Polsce obecnie bywa to szansa na uratowanie 
obiektu). W krajach, gdzie nadal istnieje mieszczaństwo, 
jest duża szansa na kontynuację pierwotnej funkcji. Poza 
tym - i to jest sprawa najważniejsza, owa kontynuacja jest 
naturalnym procesem, który często obywa się bez konser
watora. Dlatego w bogatych miastach Zachodu obiekty 
trwają, są w dobrym stanie i jest ich tak wiele.

Oczywiście ciągłość trwania i użytkowania - to nie 
przyczyna, ale skutek. Dlatego, niestety, nie można jej sobie 
zaplanować. Można mieć tylko nadzieję, że w przyszłości 
historia będzie dla nas łaskawsza i okoliczności sprawią, że 
konserwatorzy będą pracować w warunkach owej ciągłości. 
Gdy jej zabraknie, starania konserwatorów będą miały już 
drugorzędne znaczenie. I tak można podsumować pierwszy 
problem.

Drugie pytanie dotyczyło przyszłych możliwości działa
nia konserwatorów. Wydaje się, że punktem wyjścia do roz
ważenia tej kwestii jest diagnoza czynników, które zmieniły 
dotychczasową sytuację. Wśród nich można wskazać: zmia
nę ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego, któ
ra dokonała się w naszej części Europy po 1989 r.; upadek 
modernizmu - rozumianego w sposób szeroki, jako ideolo
gia postępu w sztuce, kulturze i życiu społecznym; rozsze
rzenie pojęcia zabytku i dziedzictwa na cały obszar kultury 
materialnej i niematerialnej; rozwój masowej turystyki 
związanej z zabytkami. To właśnie te czynniki określają 
możliwości i potrzeby, w jakich będzie odbywała się ochro
na zabytków.

Zmiany ustrojowe wymuszają przede wszystkim zmianę 
roli konserwatora. Na początku konieczne jest wybrnięcie 
z pomieszania konserwacji zabytków z ich ochroną. Pomie
szanie to zrodziło się w poprzednim okresie, gdy pojęcie za
bytku było ograniczone, państwo było właścicielem zabyt
ków, a konserwator inwestorem. Wtedy z konieczności 
obydwie funkcje utożsamiono z konserwatorem. Obecnie 
wobec rozproszenia praw własności, a przede wszystkim 
z powodu objęcia pojęciem dziedzictwa całego środowiska, 
konieczne jest rozdzielenie ochrony od konserwacji. Kon
serwacja zabytków jest bowiem działaniem specjalistycz
nym, lokalnym, przede wszystkim o charakterze technicz
nym. Ochrona wymaga innej skali działania i ma zupełnie 
inny charakter.

Głównym założeniem systemu ochrony zabytków winno 
być stworzenie systemów motywacji. System ten powinien 
obejmować dwojakie działania: o charakterze materialnym 
i niematerialnym. Działania materialne - to m.in. ulgi podat
kowe, celowe dotacje, specjalne pożyczki. Działania niema
terialne - to przede wszystkim popularyzacja i edukacja. 
Oczywiście realizacja takich zadań przekracza możliwości 
służb konserwatorskich; minimalnym szczeblem realizacji 
jest tu szczebel samorządowy, a większość problemów wy
maga nawet rozwiązań centralnych. Fakt ten nie podważa 
jednak roli konserwatorów, którzy winni być inicjatorami 
i współautorami tych działań. W tym miejscu trzeba posta
wić proste pytanie: czy środowisko konserwatorskie jest 
przygotowane do wyartykułowania programu ochrony za
bytków, do wyliczenia żądań, które powinny być spełnione? 
Jest to bowiem powinnością tego środowiska, zupełnie nie
zależnie od możliwości realizacji takiego programu. Pytanie 
to pozostawiam bez odpowiedzi.

Sformułowanie programu ochrony zabytków wymaga 
też wyraźnego określenia przedmiotu ochrony. Ta sprawa 
przestała być od pewnego czasu oczywista. Rozlanie się po
jęcia dziedzictwa na całe środowisko kulturowe paraliżuje 
w pewien sposób możliwości działania służb konserwator
skich. Wobec tak wielu zabytków nie można np. stosować 
uniwersalnych zasad konserwatorskich, tym bardziej że tra
dycyjne zabiegi prowadzą po prostu do petryfikacji obiek
tu. W konsekwencji w działaniach służb konserwatorskich 
pojawia się swoisty relatywizm, tłumaczony niemożnością 
realizacji zasad konserwatorskich w powszechnej skali. Nie 
ma norm i nie ma krytyki konserwatorskiej. Dlatego o for
mach trwania i przekształcania obiektów decydują progra
my użytkowe inwestorów, które konserwatorzy starają się 
jedynie korygować. Jest to więc rodzaj ochrony biernej. 
Tymczasem jest grupa obiektów, które nie powinny być 
przekształcane. W ich wypadku winny być zachowane ry
gorystyczne zasady utrzymania zabytkowej substancji i for
my. W stosunku do tych obiektów - i to jest sprawa o zna
czeniu fundamentalnym - państwo (czy samorząd na szcze
blu lokalnym) musi określić swoje powinności. Do tego ko
nieczna jest jednak selekcja zabytków (złych skutków po
przedniej klasyfikacji nie musimy się obawiać, gdyż tam 
obowiązywały inne mechanizmy). Trzeba przy tym zazna
czyć, że nie chodzi tu o selekcję negatywną, ale o określenie 
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nieprzekraczalnego minimum (przykładem mogą być klasy
fikacje podjęte w Wielkiej Brytanii). Wydaje się, że określe
nie owego minimum jest prawem i obowiązkiem środowi
ska konserwatorskiego. Również w tej kwestii nie ma zasad
niczego znaczenia fakt, czy postulaty konserwatorskie zo
staną od razu w pełni zrealizowane.

Kluczowym problemem do rozwiązania wydaje się rów
nież popularyzacja i edukacja na rzecz ochrony zabytków. 
Obecnie służby konserwatorskie sprawują przecież tylko kon
trolę nad formą trwania zabytków, natomiast obowiązek ich 
utrzymania w należytym stanie ciąży na poszczególnych wła
ścicielach. Jednak w warunkach gospodarki rynkowej i posza
nowania prawa własności, jeżeli właściciele nie będą chcieli 
ponosić uciążliwości związanych ze specyfiką zabytków, za
grozi to ich przetrwaniu. Jedynie odpowiednio wyedukowani 
właściciele mogą zgodzić się na utrzymywanie zabytków, nie

myśląc tylko o prostym rachunku ekonomicznym. Dlatego 
tak ważne jest pokazanie współczesnej wartości - w bardzo 
szerokim słowa tego znaczeniu - zabytków i dziedzictwa. 
A więc popularyzacja i edukacja pokazująca, że zabytki nie są 
jedynie reliktami odległej przeszłości, na których utrzymaniu 
zależy tylko wąskiej grupie specjalistów-konserwatorów. Dzie
dzictwo i zabytki powinny być postrzegane jako element 
współczesności. Jest to zadanie trudne, ale sprzyja mu prze
cież fakt, że poszerzenie pojęcia zabytku i dziedzictwa doko
nało się nie tylko z woli specjalistów. Specjaliści zrealizowali 
społeczne zapotrzebowanie. W gwałtownie przeobrażającym 
się świecie, gdy zagrożone zostało poczucie tożsamości i cią
głości kulturowej, dziedzictwo i zabytki wydały się jednym 
z ważnych elementów stabilizujących. Wzrosło więc zapotrze
bowanie na dziedzictwo i nastąpiło poszerzenie pojęć. Dlate
go właśnie można uznać, że teraz bardziej niż kiedykolwiek 
w przeszłości zabytki są potrzebne społeczeństwu, a nie spe

cjalistom. I właśnie z tego powodu tak wielkie znaczenie ma 
ich aktualizacja. To znaczy pokazywanie, w jaki sposób dzie
dzictwo i jego wartości mogą być obecne we współczesnym 
życiu. Edukacja i popularyzacja mają więc wyjaśnić, w jaki 
sposób należy identyfikować dziedzictwo, jak można z niego 
czerpać i jak należy je chronić. A więc raz jeszcze można po
wtórzyć, że nie wystarczy już tylko ochrona bierna, specjali
styczna. W tej kwestii można rozpocząć od przejrzenia wzo
rów działań prowadzonych na Zachodzie.

Na koniec warto jeszcze podkreślić ogromne znaczenie, 
jakie dla ochrony zabytków będzie miała masowa turysty
ka. Na licznych konferencjach różnie oceniane są konse
kwencje rozwoju turystyki dla ochrony zabytków, ale w tym 
miejscu chciałbym wskazać jeden tylko problem, z którym 
konserwatorzy będą musieli się zmierzyć. Masowa turystyka 
sprawia, że zabytki stają się towarem, który musi podpo
rządkować się zasadom rynkowym. Wszyscy mogą być 
wszędzie, a więc trwa swoisty konkurs atrakcyjności, w któ
rym nagrodą jest wzrastająca liczba odwiedzających. Atrak
cyjność przekłada się na pieniądze. A właśnie oceny finanso
we są podstawowym - coraz częściej jedynym - kryterium 
wartości (przy okazji warto pamiętać, że już dzisiaj wiele ro
dzin z dziećmi odchodzi od kas, np. w Wieliczce czy Malbor
ku, ze względu na ceny biletów). Dlatego administratorzy 
zabytków zaczynają analizować gusty publiczności. Wyniki 
są łatwe do przewidzenia, gdyż gusty turystów są ukształto
wane w odbiorze produktów masowej kultury. Tymczasem 
współczesna kultura masowa jest oparta na prostym, jedno
znacznym, zrozumiałym przekazie wizualnym. I takie muszą 
być zabytki - ładne, kompletne i czytelne. Niestety, autentyk 
taki nie jest. Dlatego zabytki w coraz większym stopniu ob
rastają infrastrukturą uatrakcyjniającą. Czasami jest to wido
wisko typu „światło i dźwięk”, wyposażenie wnętrz, pokazy 
dawnych rzemiosł, tablice informacyjne. Często jednak 
upiększa się i uzupełnia sam zabytek. Nawet w zespole pała
cowym królów angielskich w Hampton Court wnętrza za
aranżowano z myślą o atrakcyjności turystycznej. Procesowi 
temu nie sposób przeciwstawić się - zresztą nie ma takiej ko
nieczności, trzeba natomiast uczestniczyć w jego ukierunko
waniu. To konserwatorzy winni wskazywać zarówno atrak
cje do wyeksponowania, jak i chronić elementy najwarto
ściowsze. Przy tej okazji znowu zresztą powraca problem se
lekcji zabytków, kwestia oddzielenia konserwacji i ochrony 
zabytków, konserwacja a administracja itd.

Na zakończenie można więc stwierdzić, że konserwato
rzy stoją przed wieloma nowymi problemami. Wydają się 
one bardziej skomplikowane niż te, które rozwiązywano 
w mijającym stuleciu. Zmienia się przedmiot ochrony, zmie
niają się warunki ochrony, a więc zmienić się muszą i formy 
ochrony. W konserwatorstwie rzadko mówiło się o postę
pie, a przecież jest to dyscyplina tkwiąca w samym środku 
rzeczywistości. Dlatego postęp wydaje się konieczny 
w stopniu proporcjonalnym do zachodzących zmian. Pro
blemu tego nie podejmie jednak za nas nikt z zewnątrz. I to 
jest chyba najważniejsze wskazanie bilansu dokonywanego 
na przełomie stuleci.

Bogusław Szmygin
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Rzeźby w parku
Miało być 

awangardowo, 
dynamicznie, 

współcześnie. 
Jest - nieestetycznie, 

siermiężnie 
i ahistorycznie. 

Przekazujemy to 
wszystkim 

„poprawiającym” 
urodę 

dawnych parków.

IRENA WASILEWSKA

wydanym ostatnio słowniku sztuki ogrodowej 
park w Oliwie został wymieniony jako przykład 

współczesnego parku rzeźby (M. Siewniak, A. Mitkowska, 
Tezaurus sztuki ogrodowej, 1998). Jest to na tyle interesują
ca i zaskakująca kwalifikacja, że warto ją zweryfikować.

Nie wdając się w szczegóły bogatej historii ołiwskiego 
parku, ograniczę się do kilku niezbędnych informacji. Obec
ny park miejski stanowi element dawnego pocysterskiego 
zespołu klasztornego, ufundowanego około 1186 r. Na pod
stawie znanych i dostępnych materiałów źródłowych można 
wydzielić pięć zasadniczych etapów jego rozwoju. Pierwszy 
udokumentowany ogród ozdobny pokazany jest na planie 
z drugiej połowy XVIII w., czyli z okresu budowy nowej, 
okazałej siedziby opata Jacka Rybińskiego. W ciągu dwóch 
następnych wieków był on powiększany i kilkakrotnie prze
kształcany. Zmieniali się użytkownicy, a także funkcje i na
zwy. Następowały zmiany przestrzenne, kompozycyjne, sty
lowe oraz ideowe. W następstwie tych zmian dzisiejszy park 
jest niejednorodny stylowo z różnowiekowym drzewosta
nem. W 1946 r. dawny pałac opacki wraz z parkiem został 
wpisany do rejestru zabytków.

Rzeźba w ogrodach stosowana była od najdawniejszych 
czasów jako element kompozycji czy wystroju, pełniąc, 
prócz dekoracyjnych, różne funkcje. I tak, przykładowo, 
w renesansowych ogrodach rzeźbiarskie elementy występo
wały najczęściej w połączeniu z fontannami i innymi budow
lami, rzadko samodzielnie. Osobną grupę stanowiły wów

czas galerie zwierząt naturalnych bądź fantastycznych. Popu
larność zaczęły zyskiwać, zwłaszcza we Włoszech, kolekcje 
rzeźb antycznych. Barok można zaliczyć do okresu, kiedy 
udział rzeźby w ogrodzie był największy. Powszechne były 
zarówno rzeźby pełne, tj. stanowiące samodzielny element 
kompozycyjny, eksponowane pojedynczo i w grupach. Naj
popularniejsze były rzeźby figuralne i wazy, a najwyżej ce
nione z brązu, marmuru i ołowiu. Wielką wagę przywiązy
wano do poziomu artystycznego rzeźb i ich miejsca w ogro
dach. Dzieła najświetniejszych rzeźbiarzy w słynnych założe
niach rezydencjonalnych stanowiły „skarbnicę motywów 
i wzorów”. W treści ideowej dominowała alegoria (mniej 
mitologia), odnosząca się do różnych wydarzeń, do właści
ciela ogrodu bądź do formy użytkowej ogrodu. Założeniem 
było stworzenie całości tematycznej lub jedności wyrazu 
plastycznego (np. w Wersalu i carskich ogrodach rzeźby 
„opowiadały” bajki).

W epoce ogrodów krajobrazowych, zwłaszcza w XVIII w., 
stosowanie rzeźby ograniczono do najbliższego otoczenia 
siedziby mieszkalnej, wiążąc ją ściślej z miejscem w ogrodzie 
i z roślinnością. Program rzeźbiarski ogrodów XIX w. zawę
ził się. Zniknęły popiersia i hermy, uważane za zbyt sztucz
ne i niedoskonałe. Również dekoracje rzeźbiarskie związa
ne z parterami ogrodowymi lub oprawą architektoniczną 
stały się skromniejsze. Rzeźby figuralne przedstawiały naj
częściej bóstwa i postacie bliskie naturze. Monumentom, 
czyli pomnikom poświęconym pamięci zdarzeń czy osób, 
nadawano formy sarkofagów, urn, obelisków, kolumn, na
grobków, głazów lub tablic pamiątkowych. Sytuowane były 
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one w odosobnionych, zacisznych miejscach ogrodu - inaczej 
niż w parkach i miejscach publicznych, gdzie tworzono np. 
Pola Elizejskie, czyli zespoły rzeźb-pomników poświęconych 
zasłużonym postaciom. Inskrypcje umieszczano na ścianach 
budowli lub w formie głazów. Oprócz funkcji sentymental
nej, tak traktowane rzeźby pełniły również funkcje dydak
tyczno-wychowawcze. Wyznaczono im też nowe zadania: 
wychodząc od dawniej organizowanych, okresowych wystaw 
rzeźbiarskich po tworzenie specjalnych parków dla ich stałej 
ekspozycji, czyli muzeum na wolnym powietrzu. Założeniem 
ideowym było uzyskanie pewnej całości artystycznej, wyraża
jącej łączność sztuki, architektury i krajobrazu, co stanowiło 
nawiązanie do kultury ogrodowej Dalekiego Wschodu.

Przełom XIX i XX w. przyniósł swobodne układy kom
pozycyjne, łączenie różnych stylów, form i materiałów. 
Szczególne umiłowanie falistych linii, ornamentyki roślin
nej nie było prostym naśladownictwem natury, lecz arty
stycznym przetworzeniem, stylizacją motywów.

Interesującą, odrębną grupę stanowią „rzeźby” kultywo
wane, rosnące, czyli tzw. zielone rzeźby, które tworzone są 
przez kształtowanie i cięcie drzew i krzewów w formy geo
metryczne i figuralne. Opus topiarum w ogrodach stosowa
ne są od czasów rzymskich, częste w baroku, do dziś popu
larne, zwłaszcza w Anglii i Holandii - mają swoich zwolen
ników, ale i krytyków, a przez ekologów traktowane są ja
ko prowokacja lub kicz.

Jakby połączeniem rzeźby tradycyjnej z „zieloną” są tzw. 
ogrodowe ozdoby figuralne, które tworzy się na odpowied
niej konstrukcji stalowej lub z wikliny, wypełnionej substra- 
tem ziemi i torfem. Całość pokrywa się siatką i obsadza rośli
nami o dekoracyjnych liściach lub barwnych kwiatach, naj
częściej z grupy tzw. roślin kobiercowych. W ten sposób po- 
wstają: kosze, rogi obfitości, grzyby, wazy, słupy, piramidy, 
globusy, zegary, kalendarze itp. Do drobnych, ogrodowych 
form rzeźbiarskich zakwalifikować też można często kunsz
towne, o wielkiej wartości artystycznej kamienne, metalowe 
lub ceramiczne pojemniki na kwiaty, krzewy lub drzewka.

Obecnie rzeźby w ogrodach prywatnych stosowane są 
niewątpliwie na mniejszą skalę, preferowane są formy drob

niejsze (m.in. dlatego, że ogrody są coraz mniejsze). Nie 
zmieniło się natomiast zapotrzebowanie na ozdabianie nimi 
miejsc publicznych, również parków i ogrodów. Pojawiają 
się też nowe formy i pomysły, jak np. instalacje, aranżacje 
i inne formy przestrzenne w krajobrazie (np. ogrodowe 
z wikliny Jerzego Stępaka). Ostatnio miałam okazję zapo
znać się z projektem wyposażenia parku leśnego w Gdyni, 
na które składały się m.in. monumentalne, kamienne formy 
rzeźbiarskie, jak: skałki do wspinaczek w formie ścian i pni 
drzew, „wiszące” skały do zabaw, orle gniazda, kładki z ka
miennych głazów czy rzeźby nawiązujące do rysunku liścia 
lub kory. Z amerykańskich realizacji współczesnych orygi
nalnością wyróżniają się „śpiewające wiatrowe bramy” (po
dobne do skalnych „harf Eola”) czy kratownica, po której 
latem pnie się winorośl, a zimą wolno spływająca woda 
tworzy lodowe płaskorzeźby; urzeka stado koni przekracza
jące „bród”, w którym ukryte wodotryski rozpryskują wo
dę spod kopyt. Powracają popularne w XIX w. lapidaria - 
zbiory kamiennych fragmentów dawnych rzeźb czy detalu 
architektonicznego, ale również znane wszystkim krasnale 
i inne bajkowe stwory, które zamieszkiwały ogrody Anglii 
także na przełomie XIX i XX w.

Rzeźby - to dzieła niestandardowe, często niepowtarzal
ne, ale stosunkowo łatwe do demontażu lub zniszczenia. 
Jeżeli nie ma przekazów ikonograficznych, to zazwyczaj 

1. Otoczenie pałacu opackiego

2. 3. Współczesne rzeźby
w historycznym parku: 
„Żagle” Adama Smolana 
z blachy stalowej (2), 
„Narodziny Wenus” Zygfryda 
Korpalskiego ze sztucznego 
tworzywa (3)
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niemożliwe jest zebranie pełnej informacji o dawnych rzeź
bach w historycznych ogrodach. Z przekazów źródłowych 
dotyczących ogrodu oliwskiego warto bliżej zapoznać się 
z planem z 1792 r., na którego bordiurze znajduje się infor
macja o 36 najważniejszych elementach kompozycyjnych 
i wyposażenia wówczas powiększanego i przekształcanego 
ogrodu. Są to m.in. pawilony, altany, świątynie, obeliski, 
pomniki na placach, wzgórzach i wyspie. Można przyjąć, że 
na tym etapie rozwojowym park oliwski mógł być (lub był) 
najbogatszy w elementy rzeźbiarskie ściśle związane z kom
pozycją, wystrojem i założeniami ideowymi ówczesnego 
ogrodu. Nie wiemy jednak, czy projekt został zrealizowany 
w całości, czy w zwierzyńcu (lokalizowanym w południo
wo-wschodniej części parku) biegały żywe zwierzęta (znane 
z opisów innych ogrodów Gdańska), czy też, jak przekazu
je nam Joanna Schopenhauer, były tam drewniane rzeźby 
zwierząt? Prawdopodobne są obie możliwości, nawet 
w tym samym czasie. Z „zielonych rzeźb” w parku oliwskim 
można odnaleźć cisy strzyżone w stożki z parteru przed pa
łacem. Można też zakwalifikować do nich cięte szpalery li
powe (szczególnie okazałe na rysunku ks. T. Kruszyńskiego

z 1912 r.) oraz ponad dwunastometrowe „malachitowe 
ściany” formowanych lip „wielkiej alei”.

W 1955 r. patronem parku został Adam Mickiewicz, co 
upamiętniono w formie aranżacji rzeźbiarskiej po stronie 
zachodniej wgłębnika. Przy szpalerach lipowych na zakoń
czeniu parteru ogrodowego w 1967 r. umieszczono grani
towe popiersia książąt pomorskich Świętopełka I i Mściwo
ja II, autorstwa Alfonsa Łosowskiego. W 1977 r. wodotrysk 
tego parteru został ozdobiony odlanym w brązie posążkiem 
Bachusa (niedawno rzeźba ta została skradziona). W 1976 
r. otwarto w parku plenerową Galerię Współczesnej Rzeź
by Gdańskiej. Ekspozycję tworzą prace dwudziestu arty
stów, które reprezentują różne style i tematy, wykonane 
w brązie, granicie, metalu, ceramice oraz tworzywie sztucz

nym. J.W Bradtke (Galeria Współczesne] Rzeźby Gdańskiej 
w parku oliwskim, Gdańsk, Muzeum Narodowe, 1989 r.) 
uważa, że galeria daje artystom szansę bezpośredniej kon
frontacji dzieła z odbiorcą masowym - większą niż tradycyj
ne sale wystawowe. Ponadto galeria ta... „podniosła walory 
widokowe zabytkowego założenia”. Historyk ogrodów Lon
gin Maj decki negatywnie ocenił umieszczenie współcze
snych rzeźb w historycznym obiekcie tej klasy i o takiej re
nomie. Podzielili to stanowisko autorzy koncepcji rozbudo
wy parku oliwskiego, opracowanej w 1990 r. - planowano 
bowiem powiększenie parku do ul. Opackiej. Wspomniany 
projekt zakładał m.in. budowę na tym terenie pawilonu 
sztuki nowoczesnej oraz przeniesienie kolekcji rzeźb z parku. 
W styczniu 1998 r. w Gdańsku gościła Magdalena Abakano
wicz (w pałacu Opatów była wystawa jej prac). W wywiadzie 
telewizyjnym słynna rzeźbiarka mówiła, że nie lubi, kiedy 
rzeźby traktowane są jako dekoracje parków czy ogrodów. 
Jednak po zapoznaniu się z kolekcją rzeźb w parku oliwskim 
uznała, że znalazły one tam swoje miejsce.

Z dotychczasowego przeglądu materiałów źródłowych 
wynika, że rzeźba w historii parku oliwskiego nie odegrała 

jakiejś szczególnej roli, a sytuację 
zmieniło utworzenie wspomnianej 
galerii. Według mnie kolekcja ta nie 
tworzy z parkiem kompozycyjnej ca
łości, bowiem rzeźby nie stanowią 
uzupełnienia czy dopełnienia histo
rycznej kompozycji ani w żaden inny 
sposób nie odnoszą się do historii te
go założenia. Większość z tych rzeźb 
traci w odbiorze z powodu braku wła
ściwej aranżacji, oprawy bądź ekspo
zycji. Według znawców tego rodzaju 
dzieła powinny powstawać razem 
z ogrodem lub dla ogrodu, albo też 
należy tworzyć specjalne ogrody dla 
rzeźb. Każda epoka wiązała z ogro
dem i jego elementami inne przezna
czenie, zależne od funkcji i użytkowa
nia, potrzeb estetycznych i kultural
nych, stosunku do przyrody. W daw
nych ogrodach rzeźba „przemawiała” 
w imieniu twórcy czy właściciela 

ogrodu, nawiązując do „klimatu estetycznego” epoki i jej 
prądów ideowych. Czy dziś wystarczy umieścić kolekcję 
rzeźb w parku, aby można nazywać go „parkiem rzeźby”?

Postrzeganie natury w kategoriach form przestrzennych 
i późniejsze idee ogrodów naturalnych lub parków krajobra
zowych było jedną z przyczyn odchodzenia od tworzenia 
i rozumienia strony znaczeniowej, symboliki ogrodu i jego 
elementów. Dymitr Lichaczow zauważa: „nasza współczesna 
wyobraźnia nie umie już i nie chce zrozumieć ani zaintereso
wać się ich symboliczną i alegoryczną wymową. Wydaje mi 
się, że dziś pozostała tylko ich funkcja i strona wizualna”. 
Przyczyn tego można upatrywać również w braku wspól
nych kanonów filozoficznych i estetycznych, w indywiduali
zacji potrzeb i gustów oraz w nadmiarze informacji.
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Rzeźba w ogrodzie jest dziś najczęściej niemą, piękną 
(jak broszka) ozdobą, na której wzrok zatrzymuje się tylko 
na chwilę. Jakie skojarzenie budzić może np. rzeźba nazwa
na „Pokusą” w formie węża, umieszczona nad stawem 
w parku oliwskim? Może dziś chodzi właśnie o tę niejedno
znaczność i dowolność interpretacji? Może ważne jest każ
de indywidualne odczucie czy przeżycie? I może właśnie 
w tym zawiera się współczesny program ideowy ogrodów 
naszych czasów?

Największą wartością parku oliwskiego są jego walory 
historyczne i przyrodnicze. Do nich należy przede wszyst
kim: dobry stan zachowania historycznego układu kompo
zycyjnego i takich jego elementów, jak: słynna aleja lipowa, 
kanał z bindażami, układ wodny, drzewostan o walorach 
kolekcji dendrologicznej oraz atrakcyjne otoczenie. I to 
wszystko przyciąga mieszkańców Gdańska i okolic oraz tu
rystów i gości z Polski i zagranicy. Ponieważ na razie nie ma 
widoków na tak bardzo potrzebne powiększenie parku, do
skonałym miejscem dla istniejącej kolekcji rzeźb jest, we
dług mnie, słabo dotychczas wykorzystana część południo
wo-zachodnia, czyli fragment dawnych użytkowych ogro
dów klasztornych. Na przeprowadzce zyskać mogą rzeźby, 
ten fragment parku i historyczny ogród opacki. Zasadą po
winno być, że w tak cennym obiekcie, jak park oliwski, 
wszelkie prace projektowe dotyczące większych zadań po
winny być efektem ogłaszanych konkursów, a nie przetar
gów. Potwierdza to projekt rewaloryzacji tego fragmentu 
wykonany w 1997 r. Jest więc nadal okazja, aby zaintereso
wanym instytucjom zaproponować realizację gdańskiego par
ku rzeźby na miarę naszych czasów, w atrakcyjnym miejscu, 
być może z udziałem nie tylko Magdaleny Abakanowicz.

Irena Wasilewska

4. 5. 6. Współczesne rzeźby w historycznym parku: 
„Prześwit” Stanisława Koniecznego z kamionki (4), 
„Król i królowa” Wiesława Pietronia z granitu (5), 
„Niobe” Janiny Szmidt z brązu (6)

(zdjęcia: Jerzy Hejber)

NOWE WYDAWNICTWA TOnZ

Spotkanie z książką

IP od koniec ubiegłego roku 

ukazały się dwie książki Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami: 

Secesja w architekturze Warsza

wy Anny Szkurtat i materiały 

z sesji naukowej Patac w ogro

dzie (pod red. Bożeny Wierzbic

kiej). Gdyby nie zniszczenia 
w czasie ostatniej wojny i po jej 

zakończeniu, o architektonicz

nym wyrazie przede wszystkim 
centrum Warszawy decydowa

łaby secesja. Taki wniosek moż

na wysunąć po lekturze pierw

szej z wymienionych książek. 

Autorka ukazała w niej około 
200 obiektów nawiązujących do

form secesyjnych, z czego do 

naszych czasów dotrwało około 

100 i to najczęściej bardzo 
zniszczonych. Warto poznać te 

obiekty - tak utracone, jak i za

chowane - utrwalone w książce 
na wielu ilustracjach oraz szcze

gółowo opisane. „Książka prze

znaczona jest dla szerokiego 
grona czytelników, nie tylko za

interesowanych tytułowym te

matem" - pisze A. Szkurtat.

Druga pozycja wydawnicza 
dotyczy związków zachodzą

cych przede wszystkim między 

pałacami i ogrodami. Poznaje- 

my wiele przykładów założeń 

patacowo-ogrodowych, uczest

niczymy w ich tworzeniu, pozna- 
jemy relacje z architekturą, tak

że z zabudową miejską, dowia

dujemy się o sposobach kom
ponowania ogrodów i ich kon

serwacji. Z zebranych w książce 
wypowiedzi uczestników sesji 

zorganizowanej przez Towarzy

stwo Opieki nad Zabytkami 

w 1998 r. przebija szacunek dla 

ogrodowej tradycji i troska o jej 

właściwe wykorzystanie.
Obie książki są do nabycia 

w księgarniach oraz siedzibie 

TOnZ, Warszawa ul. Piękna 44a, 

tel. 629-62-26. (td)
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Malowana apteka

B
udynek kolegium „Carolinum” 
przy pl. Solnym w Nysie po
wstał w latach 1669-1681 
i jest najstarszym obiektem dawnego 
jezuickiego zespołu klasztornego zbudo

wanego w stylu barokowym. W 1904 r. 

pod warstwą tynku na sklepieniu jed
nego z pomieszczeń odkryto unikato
we malowidła.

Główna scena przedstawia historię 
Tobiasza - postaci znanej z Biblii, we
dług której udał się on w drogę z pole

cenia ojca, człowieka bohaterskiego 
i bogobojnego, który utracił wzrok. 
Na fresku widzimy Tobiasza łowiącego 
rybę w rzece Tygrys oraz idącego z ry
bą; towarzyszy mu archanioł Rafael. 
Z Biblii wiadomo, że Tobiasz za pomo
cą wnętrzności ryby miał, dzięki wsta
wiennictwu Rafaela, przywrócić 
wzrok ojcu. Jest to biblijna prefigura- 
cja Jezusa, który przywrócił światło 
oczom ludu bożego. Historia Tobiasza 
z rybą należała w sztuce sakralnej do 
tematów znanych, choć nieczęsto spo
tykanych. W malarstwie historię tę po
dejmowali w XVI-XVII w. artyści ni
derlandzcy, malujący krajobrazy z tzw. 
motywem kosmicznym. Główną ideą 
tego tematu w sztuce było symboliczne 
przedstawienie związku człowieka 
z ładem kosmicznym i naturą, z której 
pochodzi uzdrawiająca siła.

Motyw ten uzupełniają dalsze ma
lowidła, które przedstawiają alegorie 
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znaków zodiaku. Nowożytna astrolo
gia silnie podkreślała ów związek ży
cia z układem gwiazd oraz jego 
wpływ na człowieka i przyrodę, którą 
uznawano za źródło zdrowia i ukrytej 
boskiej siły. Połączenie mikrokosmosu 
- tak nazywano w astrologii człowie
ka i przyrodę - z makrokosmosem, 
czyli gwiazdami, zostało tutaj wyrażo
ne przez alegoryczne przedstawienie 
czterech żywiołów: wody, powietrza, 
ziemi i ognia.

Żywioł wody został we freskach 
ukazany jako białe pływające rumaki 
zaprzężone w powóz, któremu towa
rzyszą kobiety, delfiny, ptaki wodne 
i Neptun. Tę scenę dopełnia inskryp
cja w języku łacińskim, której tłuma
czenie brzmi: „Przez moją wilgotność 
rosną rośliny i muszle, też rybom daję 
życie dzięki mojej sile”. Z kolei żywioł 
ognia - to salamandry zaprzężone 
w rydwan, na którym znajdują się po
stacie kobiet, a jedna z nich trzyma 
płonącą pochodnię; umieszczony 
obok napis konkluduje: „Wszystko 

niszczeje, jeśli nie jest przed ogniem 
chronione, lecz wszystko ożywa przez 
jego ciepło”. Na następnym przedsta
wieniu widzimy dwa woły ciągnące 
wóz z trzema kobietami trzymającymi 
snop zboża, kwiaty polne i łopatę - 
jest to alegoria żywiołu ziemi. Scenie 
tej również towarzyszy inskrypcja: 
„Jak wszystkie początki rzeczy z ziemi 
pochodzą, tak też wszystko co śmier
telne do niej powróci”. Ostatnia scena 
przedstawia żywioł powietrza, który 
ukazano jako orły ciągnące rydwan 
z postaciami kobiety i aniołów w oto
czeniu ptaków i kwiatów; w inskryp
cji czytamy: „Wszystko poruszam i od
żywiam co ziemia stworzyła, lecz nic 
nie może beze mnie żyć”. Przedsta
wienia żywiołów uzupełnia dwana
ście znaków zodiaku, podkreślających 
kosmiczny wpływ gwiazd na przyro
dę i jej żywioły.

Jakiemu celowi służyły te malowi
dła? Kluczem do wyjaśnienia ich sensu 
jest inna łacińska inskrypcja umiesz
czona na sklepieniu: „Bóg stworzył le

karstwa z ziemi, a mądry człowiek nie 
będzie ich lekceważyć”. Wynika z niej, 
że zespół malowideł był dekoracją po
mieszczenia dawnej klasztornej apteki.

Choć w prawie każdym jezuickim 
kolegium znajdowała się apteka, lecz 
nyska należy do najwspanialszych 
pod względem bogatego programu 
ideowego. Trudno jest obecnie po
wiedzieć, kto go stworzył, należy 
przypuszczać, że byli to jezuici, którzy 
mieli olbrzymią wiedzę i wykształce
nie. Nie ma żadnych źródłowych 
przekazów o wykonawcy malowideł, 
jednak należy je zaliczyć do wysokiej 
klasy dzieł śląskiego malarstwa baro
kowego.

Marek Sikorski

1. Fragment malowidła z historią
Tobiasza

2.3. Alegorie żywiołów: powietrza (2)
i ziemi (3)

(zdjęcia: Kazimierz Staszków)



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Skorule
litewskiego miasta rejono
wego Jonava (Janów), 
w dawnej miejscowości 
Skorule, zwanej też Skoruli 
lub Skorulej (lit. Skriaulai), 
wznosi się samotnie nie
wielki kościółek dedyko
wany św. Annie. Wymuro
wany został w latach 1620- 
-1622 staraniem tutejszego 
dziedzica, marszałka ko
wieńskiego Andrzeja Sko- 
rulskiego, na miejscu pier
wotnej fundacji Wacława 
i Grzegorza Andrzejewi- 
czów, Macieja Pietruszewi-

lisko pięćdziesiąt 
kilometrów na pół
noc od Kowna, 
na przedmieściu

cza oraz Stanisława Bogda
nowicza. Bezwieżową fasa
dę tego gotycko-renesanso- 
wego, halowego, trójnawo- 
wego kościoła, o trójbocz- 
nie zamkniętym prezbite
rium, ozdobiono skrom
nym portalem i arkadowy
mi blendami, powtórzony
mi w trójkątnym szczycie. 
Prawdopodobnie wkrótce 
po wybudowaniu skorulską 
świątynię na krótko zamie
niono na zbór ariański. 
Dwukrotnie, podczas dzia
łań wojennych w 1656 
oraz w 1812 r., kościół zo
stał uszkodzony.

W ołtarzu głównym, 
zniszczonym przez pożar 

w 1906 r., znajdował się ob
raz pędzla Franciszka Smu- 
glewicza. Do naszych cza
sów zachował się zespół 
wczesnobarokowych, drew
nianych rzeźb, pochodzący 
prawdopodobnie z tego oł
tarza, a datowanych na lata 
trzydzieste lub czterdzieste 
XVII w.; przedstawiają one 
ewangelistów, apostołów 
oraz Grupę Ukrzyżowania 
- jedną z cenniejszych na te
renie dzisiejszej Litwy.

W 1777 r. przy kościele 
założono szkołę parafialną. 
Według informacji z 1782 r. 
odprawiano tu msze w ję
zykach polskim i litewskim, 
w XIX w. tylko po polsku, 
zaś od 1925 r. - jedynie po 
litewsku. Dzwonnicę wy
murowano w 1900 r.

Na sporym cmentarzu 
przykościelnym przetrwały 
nagrobki z XIX i XX w. 
z napisami w języku pol
skim, także wzniesione 
w ostatnich latach, poświę
cone pamięci poległych na 
Wschodzie.

Obecnie zespół kościelny 
położony jest na terenie nie- 
zamieszkanym, w strefie bez
pieczeństwa pobliskich za
kładów chemicznych, w któ
rych w czasach radzieckich 
wytwarzano toksyczne pro
dukty dla celów wojsko
wych. W związku z tym 
wysiedlono mieszkańców 
okolicznych miejscowości, 
a wszystkie zabudowania 
rozebrano. Po odzyskaniu 
przez Litwę niepodległości 
w zakładach zmieniono 
profil produkcji i strefa 
ochronna przestała być ko
nieczna. Jest więc nadzieja, 
że w pobliżu świątyni po
wstaną wkrótce nowe bu
dynki.

Jolanta B. Kucharska

(fot. Jolanta B. Kucharska)

S
ałace i dwory
Kresów - to ty
tuł wystawy, na 
której znalazł się 

zbiór fotografii doku
mentujących kilka wy
praw naukowych Stowa
rzyszenia Studentów Hi
storii Sztuki w latach 
1997-1999, których ce
lem było dotarcie do po
zostałości po polskich 
dworach i pałacach na 
dawnych ziemiach Pierw
szej i Drugiej Rzeczypo
spolitej. Autorzy zdjęć: 
Andrzej Wąsowski i Ra
fał Dzięciołowski nie są 
tylko dokumentatorami. 
Liczne fotografie ukazu
jące dawne polskie sie
dziby szlacheckie niejed
nokrotnie mają podwój
ną wymowę. To nie tyl
ko dokumenty, ale - jak 
mówi Andrzej Wąsowski 
- „to podzwonne dla pol
skiej kultury na Wscho
dzie”. Na fotografiach 
odnajdujemy bowiem ele
menty przerażającej cza
sem codzienności współ
czesnej Ukrainy czy Bia
łorusi. I tak: Malejowce 
- przed rozpadającym się 
portykiem pałacu Or
łowskich stoi zaparko
wana ciężarówka, w Bili- 
czynie cokół „zdobią” 
ludowe malowidła. Roz
padają się Radziwiłł- 
monty i Obodówka. Pa
łac w Tulczynie, rezy
dencja na skalę europej
ską, wygrywa gigantycz
nym założeniem - jed
nak nawet i tu grzyb po
jawił się na ścianach na 
skutek wadliwego zain
stalowania rynien po re
moncie... Odwiedzające
go straszą jaskrawe róże
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Palace i dwory Kresów nia szkoła konserwator
ska” objawia się skowa
niem sztukaterii i pokry
waniem ścian olejną far-

i czerwienie, jakimi po
kryto pałac w Wierz- 
chowni. Jest to zresztą je
dyny dobrze zachowany 
obiekt, hołubiony przez 
władze jako reprezenta
cyjny, tam wozi się dyplo
matów i akredytowanych 
dziennikarzy... Zresztą 
bardzo często „wschod-

bą. Zdjęcia te uderzają 
czasem, gdy przez kosz
marne widmo rzeczywi
stości przebije się czar 
pory roku, krajobrazu,

1. Rezydencja Szwykowskich 
w Prużanej

3. Pałac Sapiehów w Różanej

2. Zamek w Mirze



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

przyrody. Wtedy ruiny 
polskich siedzib zdają się 
mówić wciąż językiem 
sprzed lat, powracają ob
razy z Mickiewiczowskie
go Pana Tadeusza:

„Śród takich pól 
przed laty, 

nad brzegiem ruczaju, 
Na pagórku niewielkim 

we brzozowym gaju, 
Stal dwór szlachecki...”

Na koniec warto wspo
mnieć, że niezmordowa
nym organizatorem wy
praw był jeden z fotogra
fów - Andrzej Wąsow- 
ski, który z wrodzonym 
talentem, pasją i zaanga
żowaniem organizował na 
ten cel pieniądze. Pierw
sza wyprawa, podczas 
której powstały pierwsze 
zdjęcia i zrodził się po
mysł ich publikacji, nie 
odbyłaby się bez firmy 
„Przedsiębiorstwo Han
dlu Zagranicznego UNI
VERSAL S.A.”. Opiekę 
naukową nad całością 
przedsięwzięcia sprawo
wał prof, dr hab. Tadeusz 
S. Jaroszewski, którego ra
dy i sugestie były wprost 
nieocenione i który po
mimo złego stanu zdro
wia towarzyszył uczest
nikom wypraw w ich po
szukiwaniach, znosząc 
z pogodą ducha warunki 
wschodniej „cywilizacji”.

Obecny zbiór zdjęć sta
nowi podsumowanie wszys
tkich wypraw i dwóch 
poprzedzających. Wysta
wa zorganizowana była 
w Pałacu Kazimierzowskim 
w Warszawie i w budyn
ku Senatu RP we wrze
śniu i październiku 1999 r.

Maciej Loba

Supraśl
- pałac opatów

kwią wznieśli skromny bu
dynek klasztorny, mieszczą
cy kilkanaście cel i refektarz. 
Budowle te nie zadowoliły 
ich ambicji i już w 1510 r. 
kolejny metropolita kijow
ski, Józef Sołtan, wyświęcił 
nową, murowaną cerkiew 
obronną Zwiastowania Naj
świętszej Marii Panny, która 
zasłynęła w całym świecie 
prawosławnym.

B
ył rok 1498, gdy 
w Gródku pojawi
li się prawosławni 
mnisi, sprowadzeni 
z kijowskiej Ławry Peczer- 

skiej przez późniejszego 
wojewodę nowogrodzkiego 
i marszałka wielkiego litew
skiego, Aleksandra Chod
kiewicza. Przydzielono im 
miejsce na monastyr w po
bliżu magnackiego dworu, 
przy którym było głośno, 
a czasem nieprzystojnie. Po
prosili więc fundatora, aby 
pozwolił im przenieść się na 
jakiś inny, spokojniejszy te
ren. Kiedy dwa lata później 
uzyskali na to zgodę, spu
ścili na wody Supraśli drew
niany krzyż i poszli za nim 
z biegiem rzeki. Odnaleźli 
go 35 km dalej, w uroczysku 
Suchy Hrud, w dzisiejszym 
Supraślu i tutaj zbudowali 
małą cerkiewkę św. Jana 
Ewangelisty, którą poświę
cił metropolita kijowski 
i całej Rusi, Józef Bułhary- 
nowicz. Jednocześnie z cer-

1. Wzniesiony na wysokiej 
skarpie pafac opatów 
dominuje nad okolicą

2. Eksponowane ryzality 
flankują z obu stron 
dwukondygnacyjną loggię

3. Dawny refektarz mnichów 
jest obecnie obiektem 
muzealnym

(zdjęcia: 
Katarzyna i Jerzy Samusikowie)
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Półtora wieku później, naj
prawdopodobniej w latach 
1645-1652, kiedy archi- 
mandrytą supraskiej ławry, 
która w 1603 r. przyjęła 
unię brzeską, był Aleksan
der Dubowicz, wzniesiony 
został okazały, trzykondy
gnacyjny pałac opatów. Sta
nął na skraju wysokiej skar
py, górując nad płynącą 
w dole Supraślą i zamyka
jąc od wschodu dziedziniec 
klasztorny. Zbudowano go 
w stylu późnorenesanso- 
wym, ale wnętrze otrzyma
ło wystrój barokowy. Pro
jektant pałacu nie jest zna
ny; prawdopodobnie był to 
Włoch od dawna pracujący 
w Wilnie.

W końcu lat osiemdzie
siątych XVII w. w klaszto
rze zaczęła działać Oficyna 
Supraska. W ciągu stu lat 
istnienia wydała wiele cen
nych książek w wieloty
sięcznych nakładach. Dru
kowano tu teksty religijne 
i świeckie w języku pol
skim, rosyjskim, cerkiew- 
no-słowiańskim i po łaci
nie. Dzięki zyskom, jakie 
przynosiła drukarnia, na 
przełomie XVIII i XIX w. 
wzniesiono nowe budynki 
klasztorne i bramę-dzwon- 
nicę. Bezpośrednio do pa
łacu - z obu jego bocznych 
stron - dobudowano dwa 
spośród dziewięciu budyn
ków klasztoru, pozostałe 
utworzyły południową i za
chodnią pierzeję dziedziń
ca. W budynku pałacowym 
mieściły się nie tylko kom
naty opatów, ale i pomiesz
czenia drukarni, biblioteki, 
archiwum, cele biblioteka
rza i nadzorcy oficyny wy
dawniczej, refektarz, kuch
nia oraz kaplica obejmująca 
wszystkie trzy kondygnacje.

W klasztornej bibliotece 
znajdowało się wiele cen
nych rękopisów. Najstarszy 
wśród nich - to słynny Ko

deks supraski, napisany 
w języku staro-cerkiewno- 
-słowiańskim w X-XI w. 
przez greckich mnichów na 
górze Atos. Na jego treść 
złożyły się rozprawy teolo
giczne, żywoty świętych 
i kazania. Spisano je na 285 
kartach, które później zo
stały podzielone i obecnie 
przechowywane są w War
szawie (151 kart), Lublanie 
(118 kart) i Petersburgu 
(16 kart).

W latach 1795-1807, 
w wyniku trzeciego roz
bioru Polski, Supraśl zna
lazł się w Nowych Prusach 
Wschodnich. W tym czasie 
w pałacu mieściło się bi
skupstwo unickie, klasztor 
zaś zajmowali bazylianie. 
Rząd pruski, konfiskując 
klasztorne majątki, zakoń
czył okres rozkwitu supra
skiej ławry. Kiedy w 1807 r. 
na mocy Traktatu Tylżyc
kiego cały obwód biało
stocki wcielono do impe
rium rosyjskiego, pałac za
jęło rosyjskie wojsko, by 
przeznaczyć go na wojsko
wy lazaret i skład amuni
cji. W kwietniu 1839 r. 
skasowano zakon bazylia
nów, ale mnisi, chociaż zo
stali podporządkowani 
cerkwi prawosławnej, nie 
odzyskali już większości 
swoich pomieszczeń i pa
łacu opatów.

Kiedy po powstaniu li
stopadowym rząd carski 
ustanowił ścisłą granicę cel
ną między Królestwem Pol
skim i Cesarstwem Rosyj
skim, wielu właścicieli fa
bryk włókienniczych roz
rzuconych wokół Łodzi 
przeprowadziło się na Bia
łostocczyznę, aby uniknąć 
wysokiego cła nakładanego 
na towary wwożone do Ro
sji. Pierwszym przemysłow
cem, który zjawił się w Su
praślu, był Wilhelm Fryde
ryk Zachert. W 1833 r. wy

dzierżawił, a później wyku
pił część zabudowań klasz
tornych wraz z pałacem 
opatów i przeniósł tu ze 
Zgierza fabrykę sukna. Su
praśl był wówczas małą 
przyklasztorną osadą i li
czył niewiele ponad 100 
mieszkańców. Zachert nie 
mógł więc korzystać z miej
scowej siły roboczej i spro
wadził 200 włókniarzy, dla 
których wybudował domy 
na dawnych gruntach bazy
lianów. Przy okazji tak roz
planował przebieg ulic 
i skupionych przy nich bu
dynków, że chaotycznie za
budowana osada rolnicza 
przekształciła się w klasy- 
cystycznie zaprojektowane 
miasteczko. Rzutki przed
siębiorca stale inwestował 
w swoją fabrykę i szybko 
stał się znanym, bodaj naj
większym fabrykantem w ca
łej guberni grodzieńskiej 
i za zasługi na polu uprze
mysłowienia kraju otrzy
mał w 1840 r. dziedziczne 
szlachectwo Królestwa Pol
skiego z herbem „Rudnic
ki”, a 30 lat później - baro
nię Cesarstwa Rosyjskiego.

Prawowitym właścicie
lem pałacu opatów i połu
dniowego skrzydła pobazy- 
liańskiego klasztoru Wil
helm Zachert został 16 lu
tego 1883 r. na mocy wy
roku Wileńskiej Zjedno
czonej Izby Sądu Cywilne
go i Karnego. Wcześniej 
zdążył już dobudować pię
tro nad parterowym skrzy
dłem klasztoru i przezna
czył je dia służby, sam zaś 
zamieszkał w pałacu. W koń
cu października 1885 r. Za
chert zmarł. Zostawił swo
jej młodszej o 40 lat żonie, 
Józefinie, olbrzymi mają
tek, składający się nie tylko 
z pałacu i nowoczesnych 
zakładów włókienniczych, 
ale i 100-hektarowego fol
warku oraz 1300 hektarów 

supraskich lasów. Młoda, 
piękna wdowa często od
wiedzała salony Petersbur
ga, Warszawy i Paryża, ale 
nie zapominała o Supraślu. 
Zbudowała tu szkołę dla 
dzieci robotników, opłacała 
zatrudnionych w niej na
uczycieli, ufundowała naj
zdolniejszym uczniom sty
pendia, założyła bibliotekę, 
w której wypożyczano jej 
książki, od czasu, gdy prze
szła na katolicyzm, łożyła 
na kościół katolicki. Kiedy 
w 1923 r. baronowa Józefi
na umarła bezpotomnie, 
właścicielem supraskiego 
majątku został Konstanty 
Ernest Zachert, bratanek 
Wilhelma, ożeniony z He
leną Czarnowską; zamiesz
kali oni w dawnym pałacu 
opatów. We wrześniu 1939 r. 
do Supraśla wkroczyli So
wieci i Zachertowie uda
li się do Rosoch koło Ra
wy Mazowieckiej. Podczas 
okupacji i w latach powo
jennych mieszkali w nędzy 
w okolicach Warszawy. 
W 1960 r. znaleźli się w Do
mu Opieki Społecznej w Sko
limowie, gdzie wkrótce 
zmarli.

W czasie drugiej wojny 
światowej sowieccy i nie
mieccy żołnierze okupowa
li klasztor, prześcigając się 
w jego dewastacji. Sowieci 
podpalili pałac opatów 
i część zabudowań klasztor
nych, a Niemcy wysadzili 
w powietrze cerkiew. Na
tychmiast po zakończeniu 
wojny służby konserwator
skie zabezpieczyły pozosta
łe mury, a potem rozpoczę
ły odbudowę obiektów. 
Najpierw zrekonstruowano 
budynki klasztorne, stano
wiące jeden ciąg z pałacem, 
i w 1955 r. wprowadziła się 
do nich Szkoła Mechaniza
cji Rolnictwa. Część pała
cową, której odbudowa 
była znacznie trudniejsza, 
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oddano później. Nie odzy
skała ona jednak pierwot
nego stanu. Najdłużej trwa
ła renowacja kaplicy i re
fektarza, którym starano 
się przywrócić oryginalny 
wygląd z XVII w. Zamie
rzenie to zrealizowano tyl
ko w części i w 1973 r. 
przekazano je Muzeum 
Okręgowemu w Białymsto
ku. W 1984 r. zapoczątko
wano odbudowę obronnej 
cerkwi Zwiastowania Naj
świętszej Marii Panny, 
utworzono wówczas pra
wosławny dom zakonny.

Aby obejrzeć pałac Opa
tów w całej okazałości, 
trzeba przedostać się na 
drugi brzeg Supraśli. Stam
tąd prezentuje się on szcze
gólnie malowniczo, zwłasz
cza zimą, gdy tylko nie
znacznie przysłaniają go 

bezlistne gałęzie drzew ro
snących nad rzeką. Główny 
korpus wzniesiony na wy
sokiej skarpie dominuje 
nad całą okolicą. Jego eks
ponowane ryzality formują 
jakby boczne skrzydła i ota
czają z obu stron dwukon
dygnacyjną loggię z arka
dowymi lukami. Ozdobny 
portal świadczy, że tędy 
niegdyś wchodziło się do 
pałacu. Obecnie główne 
wejście znajduje się od stro
ny dziedzińca. Z długiego 
korytarza można dostać się 
do dwóch pomieszczeń. 
Wchodzimy najpierw do 
refektarza o interesującym 
sklepieniu kolebkowo-lu- 
netowym z polichromią 
wykonaną przed 1774 r. 
przez bazyliana Antoniego 
Gruszeckiego. Niegdyś spo
żywali tu posiłki zakonnicy, 

zbierając się przy długim 
stole, dzisiaj w jego miejscu 
stoi mały stolik, przy któ
rym mieszczą się zaledwie 
cztery krzesła. Sprzęty te są 
replikami starych gdań
skich mebli z XIX w. i nie 
stanowiły oryginalnego wy
posażenia pałacu, podobnie 
jak stojący pod ścianą mi
sternie rzeźbiony kredens 
i sarkofagowa skrzynia.

Sąsiadująca z refekta
rzem kaplica z licznymi pi- 
lastrami, gzymsami, baro
kowymi aniołkami, zdobie
niami o motywach roślin
nych jest również niekom
pletna. Brakuje w niej 
przede wszystkim istnieją
cego przed spaleniem pała
cu rokokowego ołtarza 
oraz polichromii na suficie 
ze sceną Adoracji św. Trójcy. 
Eksponowane są tu nato

miast uratowane ze zburzo
nej cerkwi naścienne freski, 
które w latach 1550-1557 
namalował Serb Nektarij, 
mnich przybyły do Supraśla 
prawdopodobnie ze słynne
go klasztoru na górze Atos.

Nie wiadomo, jak długo 
jeszcze te dwa pomieszcze
nia będą pełniły funkcję 
muzeum, bowiem są one - 
podobnie jak cały pałac po 
opuszczeniu go przez szko
łę - własnością Klasztoru 
Męskiego Zwiastowania 
Najświętszej Marii Panny, 
restytuowanego w 1989 r. 
przez Sobór Biskupów Auto
kefalicznego Kościoła Pra
wosławnego w Polsce. Obec
nie archimandryta Miron 
wydzierżawił je na pięć lat 
muzeum w Białymstoku.

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

ŚREDNIOWIECZNA BRAMA

Z pięciu istniejących nie

gdyś w Grudziądzu średnio

wiecznych bram miejskich 

uchowała się do dziś tylko Bra
ma Wodna. Położona w połu
dniowo-zachodnim załomie 
murów Starego Miasta, tuż 

przy zejściu na brzeg Wisty, 
stanowiła dawniej istotny ele
ment w systemie obronnym. 
Czas budowy bramy określa
no na pierwszą ćwierć XIV w., 

jednak badania przeprowa

dzone w ostatnich latach po
zwalają na przesunięcie daty 
na wiek XIII. Biorąc pod uwagę 

materiał budowlany najstar
szych fragmentów obiektu 
(cienka oliwska cegła), można 

nawet domniemywać, że ro

dowód Bramy Wodnej sięga 

czasów przedkrzyżackich, gdy 

do około 1250 r. gospodarzyli 
w Grudziądzu cystersi.

Pierwotnie zespół bramny 

składał się z wieży, warowne

go przedbramia (resztki odsło
nięto w 1998 r.) i wysuniętej na 
półkolu murów obronnych 

baszty narożnej, która osłania

ła bramę od frontu. Z czasem 

zmieniła się zabudowa tej czę
ści miasta. Od strony Wisty 

mury obronne zastąpiono wy
niosłymi spichrzami, w miej

scu średniowiecznych obwa

rowań południowych w XVII 

i XVIII w. zbudowano klasztor 
benedyktynek (obecnie mu

zeum). W ten sposób Brama 

Wodna wraz z widocznym na 

zdjęciu budynkiem przybram- 

nym znalazła się między kom

pleksem spichrzy i gmachem 

klasztoru.

W średniowieczu Brama 
Wodna pełniła także funkcję 
łącznika z gdaniskiem (szalet)

(fot. Henryk Kamiński)wysuniętym ku Wiśle. Wiodą

ca do niego droga prowadziła 

przez budynek przybramny, 

korytarz znajdujący się na pię

trze wieży bramnej i ganek 

w formie przęsła przylegające

go bezpośrednio do gdani- 

ska. W pomieszczeniu nad 
bramą mieściły się również 

urządzenia do podnoszenia 

żelaznej brony.
Henryk Kamiński
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Rezydencja
w Pawłosiowie

a początku maja 
1915 r. wojska 
niemieckie i au- 
stro-węgierskie 

podjęły pod Gorlicami na
tarcie, które zapoczątko
wało odwrót armii rosyj
skiej okupującej Galicję. 
Rosjanie próbowali jeszcze 
przeciwstawić się ofensy
wie sprzymierzonych na 
linii Sanu. Jednym z waż
niejszych punktów oporu 
był przyczółek mostowy 
Jarosław. System jarosław
skich umocnień obron
nych biegł przez Kruhel 
Pawłosiowski, Przedmie
ście Górnoleżajskie, Pa- 
włosiów, Kidałowice. 13 ma
ja 1915 r. rozpoczął się 
niemiecko-austriacki atak 
na Jarosław. Przez dwa dni 
trwał ostrzał artyleryjski 
pozycji rosyjskich i dopie
ro 15 maja miasto zostało 
zdobyte, kosztem znacz
nych strat zwycięzców. Po
la Pawłosiowa i Kruhela 
pokryły setki ciał pole
głych. Znaczne straty 
w zabudowie poniósł Ja
rosław, a zwłaszcza jego 
przedmieścia. Zagładzie 
uległ wówczas także pałac 
Siemieńskich-Lewickich 
w Pawłosiowie. „14 maja 
1915 w czasie gwałtownej 
bitwy a nawet ataku na 
bagnety, który się odbył 
wśród zabudowań dwor
skich - podaje M. Orło
wicz - dwór spalili Niem
cy”. Ucierpiał on do ta

kiego stopnia, że murów 
nie można już było odbu
dować. Dziś po wspania
łej niegdyś rezydencji po
zostały tylko oficyny i za
budowania gospodarcze 
z XIX-XX w. oraz piękny 
park z wieloma okazami 
rzadkich drzew. Dzieje pa
łacu sięgały XV w.

Pierwotna nazwa Pa
włosiowa brzmiała Pawio
we Sioło. W źródłach pisa
nych z okresu staropolskie
go występuje jako „Pawlo- 
wosolo”, „Pawlowosyolo”, 
„Pawłowo Syolo”, co jed
noznacznie wskazuje, że jej 
założycielem był nieznany 
nam bliżej Paweł. Być mo
że był to ojciec Sądochny ze 
Zgłobienia, która w drugim 
dziesięcioleciu XV w. wnio
sła tę wieś w posagu Spyt- 
kowi z Tarnowa i Jarosła
wia, staroście generalne
mu ruskiemu (1421-1424), 
a następnie wojewodzie san
domierskiemu (zm. 1435). 
W historii Pawłosiowa 
warto zwrócić uwagę na 
wzmiankę z 1508 r. doty
czącą podatku „z dóbr so
łectwa (...) w Pawlowoszy- 
ole”, na które to dobra 
składały się: folwark z bu
dynkiem mieszkalnym - 
dworem (niewykluczone, 
że był to dwór obronny) 
i zabudowania gospodar
cze. W 1572 r. Zofia Od- 
rowążówna przekazała ma
jątek jezuitom z Jarosławia, 
którzy gospodarzyli tu do

1773 r. W tym czasie na 
zrębach starego dworu wy
budowany został większy, 
a w parku postawiono mu
rowaną kapliczkę. Druga 
przebudowa nastąpiła po 
1777 r., kiedy Pawłowe 
Sioło kupił na licytacji Wil
helm Siemieński; powstała 
wtedy rezydencja klasycy- 
styczna.

cechę swojskosći, dla któ
rej warto rzecz podać pa
mięci dalszej”. Dwór był 
budowlą parterową na 
planie wydłużonego pro
stokąta. Taki też plan bu
dynku widoczny jest na 
mapie katastralnej Pawlo- 
siowa z 1849 r. Zarówno 
elewacje dłuższe, jak 
i krótsze dworu wieńczy-

1. Dwór od strony podjazdu 
przed 1914 r.

W 1906 r. historyk 
sztuki Jan Sas Zubrzycki 
zamieścił w Sprawozda
niach Komisji do Badania 
Historyi Sztuki w Polsce, 
w artykule o Jarosławiu, 
widok dworu pojezuickie- 
go, zaopatrując go w lako
niczny opis: „Nie od rze
czy będzie na zakończenie 
przyłączyć fotografię daw
nego dworu O O. Jezu
itów w Pawłosiowie, z ze
szłego wieku pochodzące
go. Podcienia z przyczółka
mi w okna olbrzymie za- 
opatrzonemi mają w sobie

2. Ruiny w 1915 r.

ły przyczółki w kształcie 
szeroko rozwartych trój
kątów. Szczyty elewacji 
bocznych zajmowały całą 
ich szerokość. Wszyst
kie miały duże ćwierćkoli- 
ste okna, z promieniście 
rozchodzącymi się szcze- 
blinami, oświetlające stry
chy. Dwór pokryty był 
gontowym, czterospado
wym dachem.
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Do dworu na początku 
XX w. dobudowane zosta
ło nowe, prostopadle do 
niego usytuowane skrzy
dło. Starą i nową część 
spajał ukośny do obu łącz
nik. Po rozbudowie, teraz 
już na pałac, pawłosiowska 
rezydencja miała zróżnico
waną bryłę: łącznik mię
dzy skrzydłami był jedno- 

starsza część pałacu, tj. 
dwór pojezuicki, odpo
wiada rzeczywistemu wy
glądowi, natomiast skrzy
dło neogotyckie wraz 
z łącznikiem jest fantazją 
autora rysunku i różni się 
wyraźnie od oryginalnej 
budowli zarówno bryłą, 
jak też liczbą i wielkością 
okien. Na temat wystroju 

żyła właścicielowi jako 
mieszkanie w okresie mię
dzywojennym. Był nim 
Stanisław Siemieński-Le- 
wicki, ostatni dziedzic pa- 
włosiowski, który zmarł 
w Montrealu w 1971 r. Po 
wojnie w 1944 r. majątek 
objęto reformą rolną, a za
budowania dworskie wraz 
z parkiem przekazano gim- 

łacu - jest to tarcza pięcio- 
polowa, z herbem Rogala 
na polu centralnym, co 
świadczy, że poświęcona 
była dziedziczkom pawło- 
siowskim pochodzącym 
z rodziny Lewickich, Olim
pii i Zofii Siemieńskim. 
Park właściwy rozplano
wany jest na grzbiecie 
wzniesienia. Rosną tu po-

kondygnacyjny podobnie 
jak stary dwór, nowe skrzy
dło dwukondygnacyjne, a za
mykająca go wieża miała 
trzy kondygnacje. W deko
racji zewnętrznej domino
wały elementy charaktery
styczne dla neogotyku.

Pałac przetrwał, jak 
wspomniano, do 1915 r., 
kiedy został zniszczony 
podczas działań wojen
nych. Wygląd zrujnowane
go pałacu obrazują współ
czesne widokówki, wyda
ne przez firmę Adama Wi- 
lusza w Jarosławiu. Ukaza
ła się również pocztówka 
przedstawiająca „Atak gwar- 
dyi pruskiej na pałac w Pa- 
włosiowie”. Ilustrator wy
korzystał najprawdopo
dobniej fotografię ruin pa
łacu, lecz jego wizerunek 
wykazuje sporo uprosz
czeń i fantazji. Jedynie 

architektonicznego wnętrz 
pałacowych i ich wyposa
żenia brak przekazów. Ta
deusz Szydłowski w pracy 
Ruiny Polski podaje tylko 
ogólnikowo, że wraz z pa
łacem zniszczeniu uległa 
„biblioteka polsko-francu
ska w dzieła ilustrowane 
zasobna i zbiory sztuki 
polskiej i obcej”.

Pałac stał pośród kraj
obrazowego parku, na 
zboczu skarpy opadającej 
ku rozległemu dziedzińco
wi, za którym był ogród. 
Główna droga dojazdowa 
prowadziła od północy 
przez groblę paradną oraz 
brzegiem parteru wodne
go, składającego się z kil
ku rozległych stawów. Od 
strony wjazdu, po jego 
prawej stronie, znajdowa
ły się zachowane do dziś 
oficyny. Jedna z nich słu- 

nazjum rolniczemu. Póź
niej użytkowało je techni
kum weterynaryjne. Obec
nie znajdują się w nich 
Technikum i Zasadnicza 
Szkoła Ogrodnicza.

Park pawłosiowski mi
mo zmian, jakie doń wpro
wadzono w XIX i XX w., 
następnie zniszczeń wo
jennych i zaniedbań pielę
gnacyjnych po drugiej woj
nie światowej, zachował 
walory założenia krajobra
zowego z końca XVIII w. 
Czytelny jest w dużej mie
rze dawny układ alejek 
spacerowych. Część przy
szkolna parku składa 
się z ozdobnego klombu 
i kwietników, obejmujących 
teren dawnego podjazdu. 
Na klombie ustawiono na 
kamiennej kolumnie od
nalezioną ostatnio tarczę 
herbową, pochodzącą z pa-

3. Dawne oficyny od strony 
szosy, obecnie szkolą
(z lewej) i internat (z prawej)

4. Dawne oficyny od strony 
dziedzińca, na klombie 
tablica z tarczą herbową

(zdjęcia: 3,4 - Józef Kus)

mnikowe dęby szypułko- 
we, pozostałość starej dą
browy. Wśród nasadzeń 
z XIX i XX w. jest wiele 
rzadkich i egzotycznych 
drzew i krzewów, jak miło
rząb japoński, iglicznia trój- 
cierniowa, sosna wejmut- 
ka, platan. Pośród nich za
chował się jedyny relikt je
zuickiego założenia dwor
skiego - późnobarokowa, 
murowana kapliczka.

Józef Kus
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Fortyfikacje
Olkusza

Zachowany lub zazna
czony przebieg murów 
obronnych wokół kościo
ła św. Andrzeja, u wylotu 
ulic Krakowskiej i Augu
stiańskiej, daje w efekcie 
udany kompleks tury
styczny. Oprócz auten
tycznych i zrekonstruowa
nych fragmentów murów, 
baszt i bram zawiera on 

dzieła o wartości arty
stycznej, np. rzeźbę ryce
rza stojącą na reliktach 
Bramy Krakowskiej czy też 
panoramę średniowieczne
go Olkusza umieszczoną 
na murach klasztoru augu- 
stianów. Baszta jest obec
nie użytkowana jako ka
wiarnia, sala koncertowa 
i galeria. Zrekonstruowany

Ikusz - miasto 
położone na za
chodnim skraju 
Wyżyny Kra

kowsko-Częstochowskiej, 
swoje początki wywodzi 
od końca XI w. W tym 
czasie po raz pierwszy 
w źródłach pisanych 
pojawia się wzmianka 
o mieście w kontekście 
górniczej eksploatacji 
złóż srebra i ołowiu, co 
stało się później główną 
przyczyną rozwoju go
spodarczego i społeczne
go. Także wyniki badań 
archeologicznych na gro
dzisku Stary Olkusz datu
ją początek założenia 
obronnego na wczesne 
średniowiecze.

Średniowieczne mury 
miejskie Olkusza są po
zytywnym przykładem 
wykorzystania reliktów 
dawnej architektury mili
tarnej jako obiektów tu
rystycznych. Na pierw
szym miejscu należy tu 
wymienić zrekonstru
owaną w latach siedem
dziesiątych i osiemdzie
siątych basztę z przylega
jącym do niej kilkudzie
sięciometrowym fragmen
tem murów. Rekonstruk
cję tę wybitni specjaliści 
oceniają jako bardzo uda
ną; baszta stała się w po
wszechnej świadomości 
(dzięki licznym reproduk
cjom na kartkach poczto
wych, folderach itp.) jed
nym z symboli Olkusza.

1. Zrekonstruowany południowy odcinek 
murów obronnych z basztą

2.3. Zaznaczony zarys murów Bramy 
Krakowskiej (2) oraz relikty muru 
obronnego w rejonie kościoła 
św. Andrzeja (3)
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4. Północno-wschodni narożnik 
umocnień

fragment murów obron
nych przy ul. Kościuszki 
wykorzystany jest jako 
tylna ściana pawilonów 
handlowych, pozostałe frag
menty włączono w obręb 
miejskich terenów zielo
nych. Warto zauważyć, że 
większość tych rekon
strukcji wykonano w ra
mach działalności spo
łecznej Towarzystwa Przy
jaciół Ziemi Olkuskiej; je
go działacze: Zdzisław 
Filipski, Eugeniusz Foryś, 
Włodzimierz Leśniak, Mie
czysław Karwiński i inni, 
są szczególnie zasłużeni 
w tym dziele.

Interesujące są też wy
niki nadzorów archeolo
gicznych realizowanych 
w ostatnich latach ze 
względu na trwające re
monty infrastruktury miej-
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5. Element gotyckiej 
kamieniarki z kościoła 
św. Ducha, znaleziony 
w trakcie nadzoru 
archeologicznego

(zdjęcia: Jerzy Roś)

skiej. Obserwacja wyko
pów pod sieć gazową, te
lekomunikacyjną i ener
getyczną umożliwia przy
najmniej częściowe zapo
znanie się z układem na
warstwień wewnątrz mu
rów miejskich i w zasypi- 
sku fosy oraz na uściślenie

zarysu przebiegu pozosta
łości dawnych fortyfika
cji w miejscach nieobję
tych dotychczas bada
niami wykopaliskowymi. 
W ten sposób stwierdzo
no m.in. dokładną lokali
zację reliktów muru pod 
jezdnią ul. Floriańskiej, 

wyraźne skupisko mate
riału archeologicznego 
w zasypisku fosy w miej
scu wspomnianej w źró
dłach historycznych furty 
Gęsiej oraz znaleziono go
tycki element zewnętrzne
go wystroju (prawdopo
dobnie zwieńczenia skar
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py) kościoła św. Ducha 
(nieistniejącego już). Za
bytki archeologiczne po
zyskane w trakcie nadzo
rów i dokumentacja obej
mująca fotografie, rysunki 
i opisy znajdują się w zbio
rach Muzeum Archeolo
gicznego w Krakowie.

Obecny układ relik
tów i rekonstrukcji murów 
obronnych, tzn. skupienie 
ich w rejonie wschodniego 
i południowo-zachodnie
go odcinka obwarowań, 
narzuca niejako kierunek 
dalszych badań i plano
wanych rekonstrukcji. 
Szczególną rolę można 

W miejscu, gdzie stal pa
łac, bujnie rośnie trawa, bu

dynki gospodarcze służą za 
mieszkania, w dawnym parku 

- komórki, kurniki i grządki. 
W głębi zaś, przy rozwalonym 

murze widać budowlę, zupeł
nie dziś nie pasującą do oto

czenia: okazałą kaplicę - mau
zoleum. Jesteśmy w Sobocie 
niedaleko Lwówka Śląskiego. 

Wieś, wzmiankowana od 1268 

r., była kolejno własnością kil
ku rodów. Pałac, wzniesiony 

w 1646 r. przez Sigismunda 
von Brauna, kilkakrotnie prze

budowywano. Po drugiej woj
nie światowej uległ stopniowo 

takiej dewastacji, że w latach 

sześćdziesiątych rozebrano 
go do fundamentów. Pozosta

ło mauzoleum, zbudowane 

130 lat temu dla ważnej 
w dziejach Prus osobistości.

August Ludwig Ferdinand 

von Nostitz, właściciel Soboty 

od 1799 r., jako rotmistrz ślą

skiego regimentu ułanów zo
stał w maju 1813 r. adiutan
tem feldmarszałka Bluchera. 

przypisać odcinkowi pół
nocnemu, a zwłaszcza re
jonowi, w którym wzno
siła się dawna olkuska sy
nagoga, dostawiona do 
murów obronnych w miej
scu jednej z baszt. Obec
nie w tym miejscu znajdu
je się pusty, niezabudowa
ny plac. Wyjaśnienie wza
jemnych relacji pomiędzy 
synagogą i murami obron
nymi wymaga przeprowa
dzenia badań archeolo
gicznych.

Tradycja istnienia mu
rów obronnych w Olku
szu odzwierciedliła się 
również wśród żydow

skich mieszkańców mia
sta. Na dwudziestowiecz
nej inskrypcji z nagrobka 
na cmentarzu żydowskim 
zaznaczono, że pochowa
na tam osoba zmarła 
w święto Szoszan Purin. 
Święto to, już od czasów 
biblijnych, obchodzone 
było 15 dnia miesiąca 
Adar wyłącznie w mia
stach warownych. W in
nych miejscach święto ob
chodzone było dzień 
wcześniej, czyli 14 dnia 
miesiąca Adar. Na począt
ku XX w. murów miej
skich, poza niewielkimi, 
przebudowanymi frag

mentami w rejonie ko
ścioła św. Andrzeja, już 
nie było.

Zrekonstruowane frag
menty murów obronnych 
Olkusza wrosły na stałe 
w krajobraz turystyczny 
Jury Krakowsko-Często
chowskiej. Ich wiek dla 
większości zwiedzających 
miasto jest sprawą dru
gorzędną, liczą się przede 
wszystkim odczucia na
tury estetycznej.

Jerzy Roś
Dariusz Rozmus

MAUZOLEUM ADIUTANTA

Przy jego boku odbyt kampa

nię nad Kaczawą i Bobrem, 
a potem dalsze etapy wojny 
z Napoleonem. Szczególną 

sławę zyskał, gdy 16 czerwca 
1815 r. w bitwie pod Ligny 
śmiałym działaniem ocalił 

swego dowódcę od niewoli, 

a może i utraty życia. Adiutan
tem pozostał do śmierci 

Bluchera w 1819 r., po czym 
osiadł w Sobocie, awansowa

ny na generała. Zmart w pała

cu 28 maja 1866 r. Ośmio- 

boczne, oblicowane kamie
niem mauzoleum, wzorowane 

było zapewne na kaplicy gro
bowej Yorcków w Oleśnicy 

Malej (zob. „Spotkania z Za
bytkami”, nr 4, 1996), gdzie 

Nostitz bywał. Chowano 
w nim później innych człon

ków rodziny.
Mauzoleum splądrowane 

w 1945 r. przez żołnierzy so
wieckich przetrwało jednak 

w stosunkowo niezłym sta
nie. Ozdobne, na głucho za

bite drzwi strzegą zrujnowa
nego wnętrza, trumny ponoć

nadal znajdują się w krypcie. 

W zeszłym roku płyta z her

bem Nostitzów znad wejścia 
została wyrwana przez zło

dziei, ale podobno odebrał ją

(fot. Jarosław Komorowski)

i zabezpieczył jeden z miesz

kańców wsi.

Jarosław Komorowski
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Bajkowy pałac

trwały do naszych czasów, 
jest pałac w Pławniowi- 
cach - wiosce położonej 
na północny zachód od 
Gliwic nad Kanałem Gli
wickim. Pierwsza wzmian
ka źródłowa dotyczą
ca Pławniowic pochodzi 
z 1317 r. Od tego czasu 
dobra pławniowickie czę
sto zmieniały właścicieli, 
by wreszcie w 1732 r. stać 
się własnością Zygmunta 
Mikołaja von Goertz. 
Uważany on jest za funda
tora starego, nieistniejące
go już pałacu, zbudowa
nego w latach 1732-1734. 
Od 1737 r. wieś należała 
do Franciszka Wolfganga 
von Stechow, pierwszego 
po zajęciu Śląska przez 
Prusy starostę powiatu 
gliwicko-toszeckiego. Po
większył on majątek o Ru
dę Śląską i Biskupice, 
i przekształcił go w ordy
nację, której centrum sta
nowiły Pławniowice; po 
jego śmierci do 1798 r. 
majątkiem zarządzał syn 
- Franciszek Karol von 
Stechow. 28 października 
1748 r. córka Franciszka 
Wolfganga - Elżbieta Ma
ria wzięła ślub z Angelu- 
sem Ballestrero, wywo
dzącym się ze starej wło
skiej rodziny szlacheckiej. 
Mariaż ten spowodował, 
że nazwisko Ballestrero 

uległo zniemczeniu na 
Ballestrem. Angelus nigdy 
nie był właścicielem Pław
niowic, jednak po bezpo
tomnej śmierci von Ste- 
chowa dobra odziedziczył 
w 1798 r. najstarszy syn 
Angelusa - Karol Franci
szek Ballestrem.

W rękach rodziny Bal
lestrem majątek pozosta
wał przez 146 lat, do 
1944 r. Na Śląsku była to 
bardzo znana rodzina, bo
wiem przy wsparciu finan
sowym wielkich banków 
niemieckich koncern Bal- 
lestrema opanował całe 
hutnictwo żelaza i znaczną 
część produkcji węgla ka
miennego w niemieckiej 
części Górnego Śląska. 
Wiatach 1879-1910 Pław
niowice należały do Fran
ciszka II Ballestrema, po
sła do Reichstagu. To wła
śnie on na miejscu pałacu 
z XVIII w. rozpoczął bu
dowę istniejącej do dziś 
rezydencji. Prace budow
lane trwały do 1885 r., 
kierował nimi Konstantin 
Heidenreich. Pałac zapro
jektowano w stylu północ- 
no-niemieckiego eklekty
zmu, którego główną ce
chą jest kolorystyczne 
i fakturowe zróżnicowanie 
murów, zwłaszcza cegla
nych płaszczyzn ścian i ka
miennych detali.

Pałac jest budowlą trój- 
skrzydłową, w narożu znaj
duje się kaplica, która jest 
jedyną pozostałością po

przedniego pałacu. Dachy 
rezydencji najeżone są wie
żami, wieżyczkami i ster- 
czynami, tak charaktery
stycznymi dla architektu
ry eklektycznej i choć nie 
są one może tu tak liczne, 
jak w niezbyt odległej Mo- 
sznej, Krowiarkach czy 
Nakle Śląskim, to jednak 
przydają rezydencji bajko
wego uroku. Nieco póź
niej, w 1898 r. zbudowa
no przy drodze do Toszka 
tzw. Dom Kawalerów 
- niewielki pałacyk dla 
odwiedzających Ballestre- 
mów gości. Jak na ówcze
sne czasy projekt był bar
dzo nowatorski - zastoso
wano np. przeszklony 
dach, przez który promie
nie słoneczne oświetlały re
prezentacyjną klatkę scho
dową. Prezentując ten 
sam styl, Dom Kawalerów 
tworzy jedną architekto
niczną całość z głównym 
pałacem i otaczającymi go 
zabudowaniami gospo
darczymi, w skład których 
wchodzą m.in. powozow- 
nia i dom dla służby.

Park o powierzchni 
2,5 ha został założony 
w okresie budowy pałacu. 
Ma on charakter krajo
brazowy, w którym drogi 
i ścieżki wiją się malowni
czo między luźno rozrzu
conymi grupami drzew 
i krzewów o zaskakująco 
dużym zróżnicowaniu ga
tunkowym. Z pewnością 
jednym z najciekawszych 
dendrologicznie gatun
ków występujących na te
renie parku jest cypryśnik 
błotny (Taxodium disti- 
chum L.C.Rich.), który 
w naturalnych warunkach 
występuje na bagnach po
łudniowo-wschodniej czę
ści Ameryki Północnej 

edną z rezydencji 
na Górnym Ślą
sku, które w do
brym stanie do

i który wyjątkowo dobrze 
zaadaptował się do warun
ków klimatycznych Ślą
ska. Oprócz tego w pław- 
niowickim parku odna
leźć można dorodne oka
zy miłorzębu dwuklapo- 
wego, sosny czarnej, sosny 
żółtej, tulipanowca ame
rykańskiego czy wreszcie 
platanu klonolistnego ro
snącego w pobliżu popier
sia Angelusa Ballestrema 
(dłuta J. Limburga), umiesz
czonego na wzgórzu po
przedzonym schodami uję
tymi z dwóch stron balu
stradami.

Od 1944 r. pałac pełnił 
różne funkcje. W 1945 r. 
stacjonował tu sztab ge
nerała Koniewa, potem 
do 1977 r. zajmowały go 
ss. sakramentki. Oprócz 
klasztoru i parafii budy
nek mieścił również biura 
i administrację spółdzielni 
rolniczej. Taka liczba lo
katorów spowodowała, że 
pałac i park szybko ulega
ły dewastacji. Obecnie ze
spół palacowo-parkowy 
w Pławniowicach jest wła
snością diecezji gliwickiej, 
która na jego terenie prze
prowadziła prace remon
towe. W pałacu znajdzie 
się diecezjalny dom reko
lekcyjny, w zabytkowym 
parku trwają prace rekon
strukcyjne.

Grzegorz Gąsior

1.2. Pałac (1) i tzw.
Dom Kawalerów (2)

(zdjęcia: Grzegorz Gąsior)
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Odkrycie
w Janowcu

amek w Janowcu 
nad Wisłą, wybu
dowany na po
czątku XVI w., 

znają dobrze bywalcy po
łożonego na przeciwle
głym brzegu Wisły Kazi
mierza Dolnego. Ruiny 
tej budowli, od chwili, 
gdy stały się własnością 
skarbu państwa w 1975 

r., a opiekę nad nimi 
przejęło ówczesne Mu
zeum Kazimierza Dolne
go (obecnie Muzeum 
Nadwiślańskie w Kazi
mierzu Dolnym), były 
poddawane różnorod
nym zabiegom badaw
czym, zabezpieczającym 
i konserwatorskim. Prace 
prowadzone przez arche-

1. Prace przy odsłanianiu fragmentów portalu

2.3. Prawa górna część portalu z herbem Dołęga Barbary 
ze Szreńskich Firlejowej: przed oczyszczeniem z zaprawy 
wapiennej (2), po złożeniu (3)

ologów, badaczy archi
tektury oraz konserwa
torów pozwoliły zatrzy
mać proces niszczenia 
zabytku.

W 1998 r. przeprowa
dzono odgruzowanie po
łudniowej części zamku 
od strony reprezentacyj
nego dziedzińca, gdzie 
niegdyś znajdował się 
pałac Andrzeja Firleja. 
Wśród znalezionych w tym 
miejscu licznych frag
mentów posadzek, ko
minków, pozostałości po 
posadowieniu krużgan
ków i detali architekto
nicznych, a także frag
mentów kafli i ceramiki 
użytkowej - zauważono, 
iż lico ścianki działowej 

w jednej z piwnic jest 
ozdobione dobrze opra
cowanym plastycznie 
fragmentem kamieniarki. 
Wiosną 1999 r. podjęto 
decyzję pozyskania tego 
fragmentu. Wtórnie wy
konana ścianka działowa 
została rozebrana. Wy
dobyty, ozdobiony na li
cu rozetkami kamień 
swoją formą sugerował, 
iż jest on częścią większej 
całości. Znalazło to po
twierdzenie w dalszych 
pracach penetracyjnych. 
Odnaleziony w sąsiedniej 
ściance działowej frag
ment z kartuszem herbo
wym (z herbem Dołęga 
Barbary ze Szreńskich Fir
lejowej) w zestawieniu
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z opisanym powyżej ele
mentem utworzył część 
prawej strony arkadowe
go portalu. Dalsze, kon
sekwentne poszukiwania 
w obrębie ścianek działo
wych piwnicy zaowoco
wały znalezieniem lewej 
strony portalu, tj. frag
mentu kartusza z herbem 
Lewart Andrzeja Firleja 
oraz części kamieniarki 
ozdobionej rozetkami. 
Przy jej oczyszczaniu, na 
luku od strony we
wnętrznej ukazał się na
pis i data wyryte w ka
mieniu: „Scepanowski”, 
pod nim „Sczesłm Bar”, 
poniżej podkreślona data 
„A.D. 1579”. Poza tym 

wyraźnym napisem uwi
doczniły się również po
jedyncze litery i uprosz
czony rysunek ryby (?).

Odnalezione fragmen
ty portalu zostały uzupeł
nione pozyskanymi rok 
wcześniej detalami archi
tektonicznymi:

- fragmentem ozdo
bionym guziczkową ro
zetką,

- wąsatym maszkaro
nem,

- jońską głowicą sta
nowiącą oparcie dla luku 
arkady portalu.

Zachowany częścio
wo, wykonany z kamie
nia wapiennego portal, 
datowany na 1579(?) r., 

pochodzi najprawdopo
dobniej z pałacu Andrze
ja Firleja. Andrzej Fi- 
schinger (Santi Gucci. Ar
chitekt i Rzeźbiarz Kró
lewski XV7 wieku, Kra
ków 1969, s. 26-28) łączy 
rozbudowę i budowę pa
łacu Andrzeja Firleja 
z włoskim architektem 
i rzeźbiarzem Santi Guc- 
cim, datując te prace na 
lata 1565-1585. Znajdu
jący się w Janowcu w ko
ściele parafialnym św. 
Małgorzaty nagrobek An
drzeja i Barbary Firlejów 
(powstały po 1585 r.) 
Krystyna Sinko {Santi

leziony portal Andrzeja 
i Barbary ze Szreńskich 
Firlejowej znajdzie się 
w grupie dzieł przypisa
nych autorstwu Santi 
Gucciego, czy też jego 
warsztatowi, zadecydują 
dokładniejsze badania na
ukowe.

Portal po konserwacji 
zostanie umieszczony 
w wejściu do jednej z sal 
stałej wystawy „Historia 
i konserwacja zamku 
w Janowcu nad Wisłą” 
w tzw. Domu Północnym 
janowieckiego zamku.

Ewa Jaworowska-Mazur

4. Łuk arkady z rytymi napisami i datą 1579

5. Odnalezione części portalu Andrzeja i Barbary Firlejów

(zdjęcia: Krzysztof Mazur)

Gucci Fiorentino i jego 
szkoła, Kraków 1933, s. 15- 
-18) również łączy z na
zwiskiem Santi Gucciego. 
Nagrobek ten wykazuje 
wiele analogicznych cech 
stylowych z naszym od
kryciem, zarówno w par
tii zdobień listkami, roze
tkami kwiatowymi i gu
ziczkowymi, jak też joń- 
skich głowic pilastrów 
czy opracowania kartu
szy (szczególnie kartusza 
herbowego Barbary Fir
lejowej). O tym, czy odna

W pracach przy odnalezie
niu i oczyszczeniu fragmentów 
portalu uczestniczyli: Zofia 
Kamińska - konserwator, Ma
ria Supryn - archeolog, wielo
letni badacz zamku janowiec
kiego, Maria Gąsior - student
ka Wydziału Konserwacji Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Wrzesław Żuraw
ski - architekt wnętrz, Krzysz
tof Mazur - zastępca kierow
nika oddziału Muzeum Za
mek w Janowcu nad Wisłą.
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O ochronie języka

„Pan Tadeusz” 
pod latarnią

H
óżnymi drogami tra
fiają polskie książki 
i czasopisma za oce
an. Bohater Sienkie
wiczowskiej noweli - latarnik 
Skawiński „jeszcze na począt

ku swojej latarniczej kariery 
przeczytał pewnego razu (...) 
o zawiązaniu polskiego Towa
rzystwa w New Yorku i (...) za
raz przesłał Towarzystwu po
łowę swej miesięcznej pensji, 
z którą zresztą nie miał co ro
bić na wieży. Towarzystwo 
wywdzięczając się, przysłało 
książki.” Jaki wpływ miała 
paczka z książkami na dalsze 
losy latarnika, wiedzą wszyscy 
absolwenci szkoły podstawo
wej. Dziewiętnastowiecznego 
latarnika-tulacza polskie książ
ki zaskoczyły. Dziś Skawiński 
mógłby ich mieć - zwłaszcza 
gdyby wciąż nie miał co robić 
ze swoją pensją - ile dusza za
pragnie. W Chicago czy No
wym Jorku polskie księgarnie 
są zaopatrzone co najmniej tak 
samo dobrze, jak warszawskie, 
dzięki połączeniom lotniczym 
prasę polską kupuje się w tych 
miastach z dzisiejszą datą, 
a sprzedaż wysyłkowa i inter
net pozwalają na zakupy bez 
ruszania się z domu.

Dodatkowym źródłem za
opatrzenia są przyjaciele 
w kraju. Właśnie od przyjacie
la z Polski dostałem niedawno 
album Macieja Masłowskiego 
Juliusz Kossak. Choć - co tu 
kryć - Kossak nie jest moim 
faworytem wśród malarzy, ale 
jedna z reprodukcji - „Mickie
wicz i Sadyk Pasza” (akwarela 
ze zbiorów Muzeum Narodo
wego w Poznaniu, 59 x 47 cm) 
- ucieszyła mnie szczególnie. 
Gdyby podobną przesyłkę 
otrzymał latarnik Skawiński, 
z pewnością zalałby się łzami 
wzruszenia i przez kolejne no
ce nie wypełniał obowiązków 
służbowych, gdyż jego posta

wa, acz pełna wzruszającego 
sentymentalizmu i patosu, by
ła jednak daleka od tego, co 
zwykło się nazywać profesjo
nalizmem. Mnie - choć rów
nie mi daleko do łez, jak do la
tarni morskiej - reprodukcja 
uradowała na prostej zasadzie

ujrzenia dawnego znajomego, 
pamiętałem bowiem ów obraz 
z okładki wydania Pana Tade
usza, które przywędrowało ze 
mną za ocean. Zdjąłem więc 
książkę z półki, by porównać 
i... zdębiałem. Wersja okład
kowa okazała się bowiem or
dynarną przeróbką czy - jak 
kto woli - retuszem. Z Kossa
kowskiego oryginału wyrzu
cono wszystkie postacie poza 
Mickiewiczem, koniem na 
którym siedzi i dwoma psami. 
Domalowana została trawa 
i niebo. W dodatku w me
tryczce wydawniczej podano, 
że ilustracje są autorstwa Mi
chała E. Andriollego i oczywi

ście nie ma ani pół słowa (tam 
ani nigdzie indziej), czyj obraz 
wykorzystano na okładce, jaki 
jest jego tytuł, ani tym bardziej 
że oryginał jest w Poznaniu.

Zaskoczenie było chwilo
we. Tenże egzemplarz Pana Ta
deusza, wydany przez oficynę 
„Liberał” z Krakowa w 1995 r., 
budził bowiem już wcześniej 
moje emocje, silne acz natury 
zgoła odmiennej niż te, których 
doznawał Skawiński. Gdyby 
dziwnym zrządzeniem losu la
tarnik Skawiński dostał właśnie 
to wydanie, kontynuując gło
śne czytanie, potykałby się co 
krok, w tekście jest bowiem 
mnóstwo błędów. W pewnym 
momencie natknąłby się zaś na 
fragment zaiste niezwykły:

„Jankiel wymknął się 
milczkiem, oklep; (...) 

Mickiewicz stał z daleka, ni 
krzyrzał, ni radził, 

Ale z miny poznano, że coś 
złego knuję. 

Więc do kordów, i hajże!
On si rejtenije, 

Odcina się, już ranny, 
przyparty do płotów,

Gdy mu skoczył na odsierz 
Zan i trzech Czeczotów. 

Za czym rozjęto szlachtę, 
ale w tym rozruchu 

Dwóch było ciętych w ręce, 
ktoś dostał po urchu. ” 

Ostatnio w prasie polskiej 
przewija się - w rozmaitych 
kontekstach - tematyka ochro
ny i czystości języka polskiego. 
Lektura tekstu ustawy o języ
ku polskim i jego odmianie 
wykazuje jednak, że po raz ko
lejny nasze organy ustawo
dawcze wydają dekret nakazu
jący ściganie fantomów, za
miast zajęcia się rzeczami re
alnymi, łatwymi do zidentyfi
kowania i schwytania. Usta
wa piętnuje np. używanie 
wulgaryzmów en masse, co 
jest wymarzoną wodą na młyn 
wszystkich warchołów i mąci- 
wodów, którzy będą mieli 
szanse rozprawiać o artyzmie 
i wartościach literackich do 
upojenia i od rzeczy. Czyli: 
próbuje poddać rygorom rzecz 
nieuchwytną; zamąca, zamiast 
konkretyzować i precyzować. 
Zapowiedzią tego jest pytanie 
jednego z posłów, dotyczące ra
diowo-telewizyjnych transmisji 
i wyrazów wulgarnych padają
cych z parlamentarnych trybun 
- typowe mącenie, bo przecież 
dawno już wymyślono tzw. 

opóźniacz i wstawianie „biiiip” 
w odpowiednie miejsca.

Nie bronię ani nie opowia
dam się za wulgaryzmami 
w mowie potocznej i w prasie, 
bo teksty prasowe rzadko pre
tendują do rangi literackiej, 
mają natomiast olbrzymi za
sięg. Nie uważam też za ogra
niczanie wolności słowa wsta
wianie „biiip” w miejsce posel
skich obsceniów, jeśli tylko 
amatorzy dosłowności będą 
mieli całkowity tekst dostępny 
na kanałach płatnych, na kase
tach bądź po umyślnym i celo
wym dostrojeniu odbiornika. 
Podobnie z wulgaryzmami w li
teraturze: by wejść w leksykal
ny rynsztok za pośrednictwem 
książki, trzeba tę książkę wpierw 
kupić czy pożyczyć, wreszcie 
otworzyć i zacząć czytać. In
formacja, że tekst zawiera ob- 
scenia wydaje mi się dostatecz
ną barierą, zgodnie z zasadą, 
że volenti non fit iniuria.

Te dyskusje, które będą się 
toczyły nad „utworami literac
kimi”! Zgoda, że współcześni 
często nie dostrzegają wartości 
artystycznych docenianych 
przez „późnych wnuków”, ale 
tym bardziej - takich orzeczeń 
nie powinna wymagać poważ
na ustawa. Fantazjując: gdyby 
200 lat temu podobne prawo 
przegłosowali pseudoklasycy, 
będący wówczas u literackiej 
władzy, nie ukazałyby się dru
kiem ani Ballady i romanse, ani 
Sonety krymskie, które wszak 
Koźmian określił krótko jako 
„paskudztwo”. Zresztą czyż 
trzeba się rozwodzić nad płyn
nością ocen i orzeczeń praw- 
no-językowych, gdy na daw
nych ziemiach c. k. żyją jeszcze 
ludzie pamiętający profesor
ską definicję „pierdoły” jako 
„dobrotliwego staruszka” w od
niesieniu do cesarza Francisz
ka Józefa.

Ba - skoro patrzeć na język 
z punktu widzenia pomniko- 
wości i wartości zabytkowych, 
właśnie wulgaryzmy zasługują 
na ochronę, jako że - po na
zwach rzek - są wśród słów 
bodaj najstarsze wiekiem. Po
lemiści z pasją i entuzjazmem 
godnym lepszej sprawy zuży
wają hektary papieru na dys
kusje, czy w słownikach orto
graficznych mają być wyrazy 
„powszechnie uznawane za 
obelżywe”, jakby zapomina
jąc, że jeszcze nie tak dawno 

28



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

obok słowników tzw. wiel
kich, stojących na półkach 
w księgozbiorach podręcznych 
większych bibliotek i czytelni, 
były słowniki „do użytku 
szkolnego” tak różnicowane 
według poziomu nauczania, że 
wydania „dla uczniów szkól 
podstawowych” nie zawierały 
nawet „eskalacji”, „ontologii” 
i „metakinezy”, o innych wy
razach nie wspominając. Wul- 
garyzacją języka codziennego 
zajmowała się zaś ustawa nie 
o języku, a o „obrazie moral
ności i zakłócaniu porządku”, 
na mocy której policjant odpro
wadzał na posterunek każdego, 
kto w miejscu publicznym po
sługiwał się słowami, chyba 
z tego powodu nazywanymi 
właśnie „publicznymi”. Można 
by rzec, że dziś ani policja, ani 
publiczność, ani moralność nie 
te same. Ale to już temat na 
tekst „O naprawie Rzeczypo
spolitej w naszych czasach” 
i zupełnie inna historia.

Ustawie o języku polskim 
i jego ochronie umyka najbar
dziej istotny fragment języko
wej rzeczywistości: uczenie 
z błędami i podawanie błędów 
za normę, a więc tym samym 
ich sankcjonowanie. Twórcy 
ustawy nie dostrzegli również, 
że w tym wypadku kryteria są 
jasne i jednoznaczne, kary mo
gą być orzekane natychmiast, 
zaś źródło finansowania 
szczytnych celów jest niezwy
kle bogate. Jest w ustawie wie
le słów wzniosłych, pięknych 
i wzruszających do łez. Wiele 
postulatów zacnych, ale rów
nie możliwych do wyegzekwo
wania, jak godzina milicyjna 
w noc sylwestrową stanu wo
jennego (o dziwo: „WRONa” 
była mądrzejsza, bo wiedząc, 
że nie upilnuje - po prostu 
ukaz zawiesiła). Nie ma za to 
ani słowa o sprawach naj
prostszych, nie podlegających 
dyskusji, dla egzekucji najła
twiejszych, a bardziej szkodli
wych niż „rzucanie mięsem”, 
które na każdej ulicy słyszą na
wet oseski i czego ustawa 
w praktyce nawet nie muśnie.

Nie znalazłem też wzmian
ki o tępieniu błędów ortogra
ficznych, rzeczowych, meryto
rycznych, czyli najprościej mó
wiąc: ustawowego nakazu sto
sowania się do reguł ortografii 
i interpunkcji oraz poprawno
ści drukowanego słowa, inny

mi słowy - obowiązku rzetel
nej korekty wszędzie, nie tylko 
w tekstach będących bezspor
nie kanonem, wzorcem, osto
ją, skarbem i pomnikiem lite
ratury i języka narodowego. 
Przeinaczenia, fatalna ortogra
fia, literówki w lekturach 
szkolnych więcej wyrządzają 
szkody w umysłach młodych 
ludzi niż wszystkie razem wzię
te „kobiety płatne”, używane 
w formie przerywnika. Nikomu 
też nie wpadło jakoś do głowy, 
że to, co dla nas codzienne i na
turalne, już niedługo, „cokol
wiek dalej”, stanie się zabyt
kiem wystawiającym świadec
two epoce. A co dopiero, gdyby

jakości takiej, jak kopia z kopii 
z kopii z kopii. Wydanie, 
o którym mowa, jest tzw. bro
szurą. Ale szata zewnętrzna 
nie ma tu nic do rzeczy. W in
nej edycji Pana Tadeusza (Ofi
cyna Wydawnicza GMP, Po
znań 1996), edytorsko niepo
równanie bardziej starannej 
i budzącej zaufanie lakierowa
ną kolorową okładką z ilustra
cją Szancera, błędów jest rów
nież zatrzęsienie, wśród któ
rych króluje wstawienie słów
ka „nie” w środek zdania, czyli 
odwrócenie sensu o 180 stopni.

Wszystko to nie jest dla 
mnie zaskoczeniem. Przywy
kłem już do wydawanych 

mierz do królowej anielskiej, 
gdy pan Kmicic przynosi mu 
wiadomości z Jasnej Góry. Jest 
to tylko wierzchołek góry lo
dowej - w całym tekście błę
dów jest bowiem zatrzęsienie: 
literówki, opuszczane wyrazy, 
przeinaczenia, błędy typogra
ficzne. Niezamierzoną ironią 
jest nazwa poznańskiej oficy
ny; gdybym nie wiedział, że 
jest nią nazwisko właściciela, 
zastanawiałbym się, czy więcej 
w niej szczerości czy bezczel
ności wobec czytelnika, który 
nie musiał przecież ani mieć 
styczności z wcześniejszymi, 
poprawnymi edycjami powie
ści, ani też orientować się 

fatalnym zrządzeniem losu owo 
krakowskie wydanie eposu na
rodowego ostało się jako jej eg
zemplarz jedyny?

Przykładów bezdyskusyj
nego niechlujstwa nie trzeba 
szukać. We wspomnianym wy
daniu Pana Tadeusza (seria: 
„Lektury szkolne”!), przyto
czony cytat nie jest wyjątkiem. 
Całość jest drukiem niechluj
nym i abnegackim, w którym 
roi się od literówek, błędów 
interpunkcyjnych (np. zamiast 
przecinków - kropki), niesto
sowania polskich liter (na
gminne „I” zamiast „ł”, czy 
„ż” zamiast „ź”) do reproduk
cji Andriollego (rzeczywiście) 

w Polsce w czasach wolnoryn
kowych książek, zwłaszcza 
lektur szkolnych, w których 
roi się od błędów z ortogra
ficznymi NA CZELE! Kocha
nowski, Zabłocki, Niemce
wicz, Prus czy Sienkiewicz - 
wydawnictwa nastawione na 
łatwy zysk i pewne zbytu trak
tują równo wszystkich, jak le
ci, a korektorzy mają nawet 
czelność podawać w stopce 
swoje nazwiska.

Oto Potop, który ukazał 
się w 1995 r. nakładem wy
dawnictwa „Zysk” z Poznania. 
„Chwała! Chwała Tobie, Kró
lowa Angielska i nasza!” - mo
dlitewnie wzdycha Jan Kazi

w polityce zagranicznych soju
szów prowadzonej przez pol
skich Wazów.

Oto Lalka, wydana 
w 1999 r. przez oficynę „Sied- 
mioróg” z Wrocławia w serii 
o rzucającym na kolana tytule 
- „Narodowa Biblioteka Lek
tur Szkolnych”. Na pierw
szych pięćdziesięciu stronach 
naliczyłem 106 podstawo
wych błędów! Dalej zaś po 
prostu przestałem liczyć.

Wiele firm para się działal
nością wydawniczą z przypad
ku. Zyski bowiem można tak 
samo ciągnąć ze sprzedaży 
książek, jak i buraków, z tą 
różnicą, że zepsutych buraków 
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nikt nie kupi, natomiast nie
wielu klientów zażąda zwrotu 
pieniędzy za książkę z błęda
mi. Najczęściej - jeśli wydaw
nictwo czy redakcja w ogóle 
odpowiada na uwagi na temat 
błędów - wina za błędy zwala
na jest na... komputer. W ten 
sposób po raz kolejny lekce
waży się klientów-czytelni- 
ków, wmawiając im, że to 
komputer składa gazetę czy 
książkę, a nie ludzie siedzący 
za klawiaturą. Celem tego jest 
zaś ukrycie faktycznego wino
wajcy - właściciela firmy, któ
ry albo chce oszczędzić na 
pensji dla korektora, albo za
trudnia na tym stanowisku 
siostrę szwagra - cóż, że tylko 
po podstawówce, skoro pie
niądze zostaną w rodzinie.

Mój młody przyjaciel 
z Polski, z którym prowadzę 
ożywioną korespondencję za 
pośrednictwem poczty elek
tronicznej, na uwagę o total
nym odejściu większości inter
nautów od ortografii odpisał 
mi krótko (cytuję dosłownie):

„wszyscy internetowcy, 
a przynajmniej ich większa 
czesc wie, ze nie używa sie 
w ogóle ortografii w przesył
kach na laczu (wyjątkiem sa 
strony WWW), poniewarz wy
dłuża to czas pisania i nie po
zwala pozytywnie myśleć. 
W sumie rzeczy warzniejsze 
jest co Pan X chce powiedzieć 
Panu Y, a nie, czy poprawnie. 
Takie jest moje zdanie, oczywi
ście znajomość jeżyka polskie
go, jego form i pisowni jest rze
czą ważna. ” Odpowiedź, w któ
rej pisałem o kwestiach wy
kształcenia, treści, formy, ele
gancji, dobrego smaku, prze
czytała moja córka. „On ma 
rację” - stwierdziła, a widząc, 
że zmieniam się w słup soli, 
dodała: „Nie mówię, że ma ra
cję, kiedy mówi, że nie trzeba 
znać ortografii. Ma rację 
w tym, że teraz tak się pisze. 
Tak się teraz pisze nie tylko po 
polsku, ale i po angielsku. Nie 
mówię, żeby to było lepsze, ale 
na pewno jest wygodniejsze. 
Są to dwie różne sprawy i nie 
należy ich mylić. Ja też, tak jak 
ty, wolę, gdy wszystko jest po
prawne. Też czytam z ołów
kiem w ręku. Staram się po
prawnie pisać, ale czasem, że
by wysiać cos' szybko, nie robię 
korekty. No, ale to są tematy 
na dłuższą rozmowę”.

Internet dał szansę wypi
sania się każdemu. Tymcza
sem - jeśli założyć, że zmienił 
się zakres słowa „analfabeta” 
i uznać, że dziś znaczy to „nie- 
douk” (czyli przyjąć znaczenie 
potoczne) - procent analfabe
tów nie zmienił się od wie
ków. Przeciętnemu człowieko
wi na myśl nie przyjdzie, że 
osoba, którą widzi za biur
kiem, w okienku czy za ladą, 
obsługująca dziesiątki skom
plikowanych maszyn typu 
komputer, telefaks, dyktafon, 
elektroniczna centrala telefo
niczna itp., może być analfa
betą, czyli niedoukiem. A jed
nak tak jest. Obsługa tych 
wszystkich gadżetów jest 
przede wszystkim kwestią 

W sporze między „szybciej, 
więcej i byle jak”, a „wolniej, 
mniej i porządniej” zwolenni
cy opcji pierwszej mają na ra
zie przewagę. Przewaga ta jest 
jednak krótkotrwała, a staro- 
świeckość opcji drugiej jest 
tylko pozorna. Selekcja i po
dział przyjdą z czasem.

Czym innym jest jednak 
pólprywatny Internet, a czym 
innym wydawnictwa sprzeda
jące za niemałe pieniądze swo
ją nonszalancję i niedouczenie. 
Jak na ironię - pomijająca je 
ustawa o ochronie języka pol
skiego zapewnia bezkarność 
i spokój przy dalszym upra
wianiu niszczycielskiego pro
cederu. Wydawnictwa, o któ
rych była mowa, umieszczają 

służyć się słowami, które za
miast prawdziwych złoczyń
ców ściga ustawa.

Język polski da sobie radę 
i bez ustaw. Już choćby dlate
go, że jest to język 40-miliono- 
wego narodu, język, który już 
wielokrotnie przeżywał ataki: 
łaciny, francuszczyzny, niem
czyzny czy rutenizacji i - wbrew 
biadoleniom purystów - wy
chodził z tych zmagań silniejszy 
i bogatszy. Dziś naród stoi 
w obliczu wielkich przemian, 
a język zmienia się wraz z nim. 
Trzeba wierzyć, że gdy nasz 
wiek stanie się tematem po
szukiwań i dociekań archeolo
gów, historyków sztuki i kon
serwatorów zabytków, plewy 
zaginą, a ziarno zostanie.

zdolności manualnej i zapa
miętania (albo zapisania na 
kartce, przyklejonej na ekra
nie) kilkunastu punktów. To, 
że ktoś umie uruchomić ma
szynę telefoniczną i połączyć 
się z Australią, to, że wie, jak 
się posługiwać słuchawką, nie 
znaczy, że umie mówić z sen
sem. To, że ktoś umie wystu
kać jakiś tekst na klawiaturze, 
nie jest tożsame z umiejętno
ścią pisania w znaczeniu tra
dycyjnym. M.in. dlatego na 
stronach internetowych roi 
się od błędów ortograficznych 
(treści pomińmy) rodem ze 
szkoły podstawowej. Co 
prawda nic nowego się nie 
dzieje, bo podział na elity 
i prostaków istniał zawsze. 
Dziś co prawda prostaków 
bardziej widać, ale też w ten 
sposób natychmiast dokonuje 
się selekcja naturalna i od ra
zu można się zorientować, 
z kim się ma do czynienia. 

symbol © z adnotacją „copy
right by”, czyli podkreślają 
swe prawa do dowolnego ka
leczenia tekstów klasyki naro
dowej. Klasyki - a więc zabyt
ków, co dodaję dla tych, któ
rzy mieliby wątpliwości, skąd 
tekst ten wziął się w „Spotka
niach z Zabytkami”.

Swoją drogą ciekawe: za 
odnowienie według własnego 
widzimisię starej kamienicy, 
bez konsultacji z konserwato
rem zabytków, można - przy
najmniej teoretycznie - otrzy
mać sporą grzywnę. Mickiewi
czowi i Sienkiewiczowi w świe
tle obowiązującego prawa moż
na zmieniać tekst dowolnie 
i bezkarnie. Podobnie zresztą 
ma się rzecz z pisarzami 
współczesnymi, którym jakże 
często nie daje się możliwości 
dokonania korekty autorskiej, 
a którzy - widząc swoje teksty 
wydrukowane z błędami - mo
gą w bezsilnej złości tylko po

Latarnik Skawiński przy 
pierwszym czytaniu Pana Ta
deusza wzruszyłby się Inwoka
cją, czy byłaby drukowana 
z polskimi „ogonkami” czy 
bez, bo w jego wypadku rze
czywiście ważniejsze było, co 
Pan M. chciał powiedzieć Pa
nu S., a nie, czy poprawnie. 
Szlag by go trafił dopiero przy 
czytaniach kolejnych...

Kazimierz Robak

Autor, z wykształcenia poloni
sta, nauczyciel w Liceum Ogólno
kształcącym im. N. Zmichowskiej, 
dziennikarz i publicysta, od 1995 
r. mieszka w USA i współpracuje 
z wieloma czasopismami polonij
nymi oraz polskimi; napisał książ
ki: „Pogorią” na koniec świata 
i Szkoła (rejs „szkoły pod żaglami” 
widziany oczami nauczyciela języ
ka polskiego i historii na pokła
dzie żaglowca „Pogoria”).
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o XVIII w. na Śląsku 
Opolskim domino
wało budownictwo 
drewniane, ale od 

drugiej połowy tego stulecia 
pojawiało się, zwłaszcza w le
wobrzeżnej części, murowane. 
Pierwsze domy murowane sta
wiano na planie domów drew
nianych. Budynki z końca XIX 
w. są już większe, ponieważ 
przy ich budowie uwzględniono 
potrzebę zwiększenia przestrze
ni mieszkalnej. Bogatsza staje 
się dekoracyjność wystroju ze
wnętrznego, co widoczne jest 
nie tylko w ozdobnych szczy
tach, ogzymsowaniach ścian 
i okien, ale i w wykończenio-

Lauby
wej stolarce okien i drzwi. Po 
pierwszej wojnie światowej 
w budownictwie zachodzi pro
ces ubożenia zdobnictwa, 
zwraca się natomiast uwagę na 
praktyczne walory budowli, 
jak obszerność pomieszczeń, 
zabezpieczenie od pożaru, wil
goci itp. Idąc przez śląską wieś 
łatwo odróżnia się budynki 
murowane do lat trzydziestych 
XX w. od postawionych póź
niej, dzięki ich zdobieniu.

W budynkach drewnianych 
zdobienie występowało w for
mie różnych oszalowań szczy
tów (jodełka, romb, piony itp.) 
oraz w urozmaiconych kształ
tach pazdurów wieńczących

1.2.3. Przykłady laub 
na rysunkach: Opole (1), 
Bierkowice (2) i Kielcza (3); 
ukazane elewacje frontowe 
i boczne

4. 5. Przykłady laub na zdjęciach: 
Dąbrówka Łubniańska (4), 
Łubniany (5)

szczyt. W budynkach murowa
nych z cegły, zwłaszcza fabrycz
nej, często nietynkowanych, 
szczyt od drogi zdobiono wzo
rzystym układem cegieł. W po

dobny sposób wykańczano ob
ramienia otworów okiennych, 
drzwiowych, wnęki okienek stry
chowych i różnego rodzaju 
ogzymsowania. W latach trzy
dziestych XX w. zwyczaj zdobie
nia domów zaczyna zanikać na 
rzecz prostoty i funkcjonalizmu.

Dawne budynki wiejskie, 
zazwyczaj nieosłonięte od wia
trów, nie miały należycie izolo
wanej od zimna sieni, co 
powodowało szybkie oziębia
nie wnętrza. W ostatniej ćwierci 
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XIX w. w budownictwie środ
kowej Europy rozpowszechnia
ła się - m.in. przez zabudowę 
uzdrowisk podgórskich - ma
niera tyrolsko-szwajcarska (ba
warska), która przedostała się 
na wieś. Na śląskiej wsi wyraża
ła się ona głównie w konstrukcji 
i kształtach dachów murowa
nych domów. Dachy te, zwane 
„śwajcerdachami”, charaktery
zowały się dosyć dużym oka
pem nie tylko nad ścianami 
wzdłużnymi, lecz również szczy
towymi; okap spoczywał na 
ozdobnie profilowanych wypu
stach. Od tej strony krawędzie 
połaci dachowych ograniczone 
były wiatrówkami, związanymi 
pazdurem o różnych kształtach. 
Równocześnie pojawiła się mo
da na dobudowywanie przed 
wejściem do budynków werand 
(ganków), nazywanych z nie
miecka laubą (altana, podcień). 
Obecnie na terenie Śląska Opol
skiego funkcjonują równolegle 
dwie nazwy: ludność rdzenna 
używa nazwy lauba, a ludność 
napływowa określenia ganek.

A więc lauba - to przybu
dówka niezwiązana konstrukcyj

nie z budynkiem mieszkalnym, 
początkowo wykonywana wy
łącznie z drewna i dostawiana do 
starszych budynków drewnia
nych oraz murowanych. Pier
wotnie funkcja laub ograniczała 
się wyłącznie do celów praktycz
nych - ochrony przed wiatrem, 
zamakaniem sieni, miejsca co
dziennych prac w okresie niepo
gody. Służyły one - i służą do 
dziś - do przechowywania 
drewna na opał, suszenia bieli
zny, ziół, przechowywania na
rzędzi i sprzętów domowych. 
W nowszym budownictwie lau- 
by pełniły również funkcję de
koracyjną dla całego domu, były 
miejscem odpoczynku i pogawę
dek w dni powszednie oraz spo
tkań towarzyskich i sąsiedzkich 
w dni świąteczne. Oszklone we
randy w niektórych domach 
w okresie zimy zastępowały spi
żarki. Sporadycznie pod dasz
kiem znajdował się pułap z de
sek, tworząc dodatkowo gołęb
nik z otworami w szczycie.

Szkieletowa konstrukcja 
drewnianej lauby była bardzo 
prosta. Na czterech drewnia
nych słupkach (o przekroju 
10 x 10 lub 8x8 cm) umiesz
czano dwuspadowy dach kryty 
gontem, papą, blachą lub da
chówkami. Ściany w dolnej par
tii szalowane były deskami, 
w górnej najczęściej obijane 
kratownicą z listew. Okratowa- 
nia laub miały cel dość proza
iczny: zabezpieczały przed gołę
biami i ich odchodami, a także

6.7.8. Przykłady laub na zdjęciach:
Oldrzyszowice (6),
Łącznik (7),
Dziergowice (8)

(rys. Halina Szymczewska; 
zdjęcia: Elżbieta Wijas-Grocholska)

przed porywaniem przez wiatr 
suszonej bielizny. W okresie 
międzywojennym górną część 
zaczęto szklić kolorowymi lub 
normalnymi szybkami. Wymia
ry lauby uzależnione były od 
szerokości podwórka przy 
wjeździe, w wypadku ustawie
nia domu szczytem do drogi za
leżały też od wielkości drzwi 
wejściowych do domu - węższe 
były przy drzwiach jednoskrzy- 
dłowych, szersze i wyższe przy 
płycinowych drzwiach dwu
skrzydłowych z nadświetlem. 
Ich szerokość wynosiła 150- 
-250 cm, a długość od domu 
80-180 cm. Wygląd zależał od 
upodobań właścicieli lub pomy
słowości stolarza, często dykto
wany był też modą. W jednej 
wsi występowały lauby podob
ne kształtem, a we wsi obok by
ły zupełnie inne. Sporadycznie 
robiono lauby przy ścianach 
szczytowych domów i przy bu
dynkach gospodarczych. Wej
ście do lauby znajdowało się za
zwyczaj na wprost drzwi wej
ściowych do budynku mieszkal
nego i było otwarte. W niektó
rych laubach występują drzwi 
w formie sztachetowej furtki lub 
deskowych półdrzwiczek. Są 
one dwuskrzydłowe, zamykane 
od wewnątrz na haczyk lub 
jednoskrzydłowe, zamykane na 
haczyk lub zasuwę. Przy drew
nianych laubach sporadycznie 
spotyka się wejście z boku.

W Lędzinach przy ul. Ozim
skiej 31 stoi lauba wykonana 
w okresie dzieciństwa obecnej 
właścicielki Elżbiety Pasoń 
przez jej brata, Johana, z zawo
du cieślę. Znajdują się w niej 
ławki z profilowanym opar
ciem pod plecy, dopasowane 
specjalnie do wnętrza. Jest to 
jeden z dwóch znanych wy
padków takich ławek (drugi 
w Cisowej). Zazwyczaj ławki 
te, to po prostu deski umoco
wane między ścianami domu 
i czasami podparte pośrodku 
długości.

Zadziwiająca jest pomysło
wość ludzka w rozwiązywaniu 
i ozdabianiu tak niewielkiego 
elementu architektury; prak
tycznie każda z laub jest inna 
i niepowtarzalna. Najważniej
szą ich częścią była ściana fron
towa ze szczytem dwuspadowe
go daszku. W szczycie skupiał 
się cały kunszt artystyczny i in
wencja wykonawcy. Szczyty 
wypełniano m.in. deskami pio
nowymi lub poziomymi, często 
zakończonymi wycięciami 
w kształcie trójkątów, zaokrą
gleń, zaokrągleń z dziurkami, 
używano też snycerskich form 
i motywów, często skośnych 
lub pionowych listewek, w in
nych wypadkach tworzących 
motyw słoneczny z listewkami 
rozchodzącymi się promieni
ście, wreszcie dodawano szczy
tom kolorowe szybki.
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Dodatkowymi elementami 
szczytów są wiatrówki ograni
czające krawędzie połaci dacho
wych i zasłaniające zakończenie 
pokrycia dachu, często zdobio
ne oraz pazdury, wieńczące 
szczyt lauby, także zdobione. In
ne elementy ozdobne - to m.in. 
wsporniki przy narożach górnej 
części otworu wejściowego wy
cinane we wzory kwiatowe, ser
ca, liście itp. Najmniej zdobioną 
częścią laub jest dolne szalowa
nie, z reguły pionowymi deska
mi. Tylko przy kilku laubach 
występowały drobne formy 
ozdobne, np. wycinane w de
skach trójklapowe liście. Nie
które z laub, zwłaszcza z okolic 
podmiejskich, np. z Nowej Wsi 
Królewskiej (obecnie Opole) 
mają bardzo wyszukaną formę 
przypominającą werandy z Kry
nicy Górskiej. Jeszcze jednym, 
naturalnym elementem zdobni
czym są różne pnącza (np. wino, 
bluszcz) rosnące przy laubach.

Podstawowym materiałem 
do budowy laub było drewno 

świerkowe lub sosnowe. Lauby 
wykonywali cieśle i stolarze, 
czasami też amatorzy. Przykła
dem jest lauba w Popielowie 
(ul. Wolności 5), którą wyko
nał Piotr Joniec w sposób dość 
toporny, ale z ładnym pazdu
rem i układem listewek. W tym 
samym Popielowie znajdują się 
jeszcze dwie lauby (Błonie 3 
i ul. Szenwalda 4) wykonane 
przez cieślę Józefa Kreczmara. 
Musiał być dobrym fachow
cem, bo każda z nich jest inna 
i ma inne elementy ozdobne. 
Aby zachęcić do zamawiania 
laub, większość stolarzy miała 
przy własnych domach najład
niejsze i bogato zdobione. Taka 
lauba znajduje się w Łączniku 
(ul. Świerczewskiego 56), gdzie 
mieszkał stolarz German Ró
życzka. Lauba ta, z 1924 r. ma 
wyjątkowo dużo elementów 
ozdobnych, które doskonale 
podkreślono malując ją farba
mi olejnymi w kolorze zielo
nym i białym. Dawniejsi cieśle 
i stolarze byli prawdziwymi 

mistrzami w swoim zawodzie. 
W Smolarni mistrzem był Ka
rol Wainkop, który robił me
ble, drzwi itp. oraz lauby. 
W okresie międzywojennym 
wykonał on kilka laub, z któ
rych każda jest inna, ma inny 
układ listewek, ale wszystkie 
mają podobne zdobienie wia
trówek, a dwie podobny mo
tyw zdobniczy w rzeźbionych 
szczytach. Również dobrym fa
chowcem był stolarz Rosenber
ger z Cisek, którego lauba, ma
jąca ponad 80 lat, wytrzymała 
bez uszczerbku nawet powódź 
w 1997 r. Jest to obszerna przy
budówka przeszklona małymi 
szybkami o ozdobnym ukła
dzie, z dwojgiem drzwi.

Najwięcej laub powstało 
w pierwszej połowie XX w., 
przy czym drewniane były po
wszechniejsze. W okresie mię
dzywojennym pojawiły się mu
rowane werandy z oknami, 
przeszklonymi drzwiami i za
częty je powoli wypierać. Obec
nie drewniana lauba jest nie

zmiernie rzadka. Na przykład 
we wsi Lędziny, gdzie stały przy 
każdym domu, obecnie zostały 
tylko dwie. Chlubnym wyjąt
kiem są wsie: Lubsza z 19 lau- 
bami i Kurznie z 13 laubami.

Przyczyną zanikania laub 
jest - obok czynników atmosfe 
rycznych i braku bieżącej kon 
serwacji - także niechęć właści 
cieli, dla których lauby stano 
wią symbol zacofania i biedy 
Pocieszające jest zjawisko, że są 
jeszcze ludzie, także młodzi, 
którzy kupując stary dom z lau- 
bą, starają się ją odrestaurować 
i zachować w pierwotnym 
kształcie. Kiedy wielka powódź 
w 1997 r. porwała przy niektó
rych laubach drzwiczki, wielu 
właścicieli stosunkowo szybko 
wykonało ich rekonstrukcję. 
Spotyka się też sporadycznie 
nowe, drewniane lauby przy 
nowo wybudowanych domach, 
które swym stylem nawiązują 
do dawnych.

Elżbieta Wijas-Grocholska

WAGONY Z UNRR-y

N a jednej z gdyńskich bocz
nic obsługiwanych przez sta
cję Gdynia-Port można spo
tkać sześć bardzo nietypo
wych wagonów kolejowych. 
Na pierwszy rzut oka wagony 
te znacznie różnią się od spo
tykanych na kolejowych szla
kach. Okazuje się, że tabor ten 
w okresie „zimnej wojny” sta
nowi! tzw. rezerwę „w” - w wa
gonach przechowywane byty 
różnego rodzaju oleje silniko
we, a cysterny jako ruchome 
magazyny mogły być łatwo 
przemieszczane z miejsca na 
miejsce. Wagony te przekaza

ne zostały do Polski w ramach 
powojennej pomocy UNRR-y, 
a wyprodukowane zostały 
w okresie drugiej wojny świato
wej w USA, dokładnie w 1944 r. 
(jeden w 1943 r_), o czym infor
mują tabliczki znamionowe. 
Wagony nie mają żadnych nu
merów i znaków kolejowych, 
co oznacza, że nie byty one ni
gdy włączone do taboru kursu
jącego po liniach PKP, a poma
lowane zostały na kolor czarny 
i szary, co podkreśla ich wy
łącznie wojskowy charakter. 
Cysterny o nitowanej konstruk
cji mają pojemność 32 tysiące

1.2. Wagony-cysterny
na bocznicy (1)
i jedna z tabliczek 
znamionowych (2)

(zdjęcia: Jacek Goździewicz)

litrów, idealny stan zbiorników 
- mimo upływu 56 lat - świad
czy o wykonaniu ich z wysoko 
jakościowej stali. Cysterny 
ustawione są na prostej kon
strukcji nośnej i wyposażone 
w typowe amerykańskie wózki ty
pu Diamonda A1 z jednostron
nym hamulcem klockowym.

Zakład Magazynowania 
Paliw „Naftobazy" Spółka z o. o.

w Dębogórze koto Gdyni, któ
ry obecnie jest właścicielem 
wagonów, przeznaczył ten ta
bor do kasacji. Po nieudanych 
próbach sprzedaży zbiorni
ków lub catych wagonów 
wszystko wskazuje na to, że 
trafią one na złom i w ten spo
sób zamkną jedną z kart histo
rii dotyczącą pomocy UNRR-y. 
A może przynajmniej jeden 
z wagonów zachowany został
by jako eksponat muzealny 
w skansenie taboru kolejowe
go PKP?

Jacek Goździewicz
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Najstarszy wiatrak

Najstarszy wiatrak w Wiel
kiej Brytanii znajduje się 

w Pitstone w hrabstwie Buc
kinghamshire, kilkadziesiąt 
kilometrów na północ od 
Londynu. Przyjmuje się, że 
powstał w 1627 r. - taka data 
wyryta jest u podstawy drew
nianej konstrukcji. Zachowa
ły się też dokumenty z tego 
okresu potwierdzające istnie
nie wiatraka w tym właśnie 
miejscu. Kolejne wyryte daty 
„1749” i „1868” wskazują naj
pewniej, kiedy dokonywano 
przebudów.

Na początku XIX w. wła
ścicielem wiatraka była 
Grand Junction Canal Com
pany, firma zajmująca się bu
dową sieci kanałów i wyko
rzystywaniem ich do trans
portu. Potem kilkakrotnie 
przechodził z rąk do rąk. 
W 1902 r. gwałtowna burza 
poważnie uszkodziła budow
lę i jej naprawa była nieopła
calna. Od tego czasu kon
strukcja niszczała i była roz- 
kradana. W 1937 r. właści
ciel przekazał wiatrak wraz 
z przylegającą działką w da
rze dla National Trust, organi
zacji zajmującej się ochroną 
zabytków i terenów zielo
nych. Natychmiast przystą
piono do prac zabezpiecza
jących, na których jednak po
przestano.

W 1963 r. lokalna spo
łeczność postanowiła prze
jąć inicjatywę. Zawiązał się 
Społeczny Komitet Odnowy 
Wiatraka, który uznał, że ten 
historyczny obiekt, od wie
ków wpisany w krajobraz, nie 
może zostać stracony tylko 
dlatego, że nie ma funduszy 
na jego renowację. Miała ona 
być oparta na ochotniczej 
pracy i znalezieniu sponso
rów na sfinansowanie nie
zbędnych zakupów. Była to 
wówczas pionierska koncep
cja, która stała się później 
wzorem dla wielu lokalnych 

inicjatyw konserwatorskich. 
Niezwłocznie rozpoczęto pra
ce, opierając się na fotografii 
młyna z początku wieku. 
Gdy bliżej zbadano strukturę 
budowli okazało się, że jej 
stan jest lepszy niż przypusz
czano. Udało się zachować 
większość elementów drew
nianych i odszukać wiele ory
ginalnych części mechani
zmu. Po kilku latach młyn zo
stał otwarty dla zwiedzają
cych, aby wpływy za bilety 
pomogły finansować dalsze 
prace. W 1970 r. ukończono 
renowację i żarna zaczęty 
znów mleć ziarno.

Wiatrak w Pitstone jest 
przykładem najwcześniejsze
go i najpopularniejszego 
w Wielkiej Brytanii typu kon
strukcji wiatraka tzw. obroto
wego (koźlaka), w którym 
stojąca na murowanym po
stumencie konstrukcja była 
obracana wokół swojej osi, 
co pozwalało na ustawienie 
skrzydeł stosownie do kie
runku wiatru. Konstrukcja 
zawieszona jest na piono
wym słupie o długości 6 m. 
W optymalnych warunkach 
skrzydła o rozpiętości ponad 
15 m obracały się z prędko
ścią 15 obrotów na minutę 
i napędzały dwie pary żaren, 
mielących ziarno z prędko
ścią 120 obrotów na minutę.

Stojący pośród łanów 
zboża wiatrak udostępniany 
jest zwiedzającym w letnie, 
niedzielne popołudnia. Spe
cjalnych atrakcji można ocze
kiwać w Narodowym Dniu Mły
nów, przypadającym w drugą 
niedzielę maja.

Paweł Kubisztal

1. Wiatrak w Pitstone

2. Dolna część stupa, na którym 
zawieszony jest wiatrak

(zdjęcia: Pawet Kubisztal)
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Dawna szkoła 
w Strandży

Po upadku komunizmu 

zlikwidowano w Bułgarii 
tzw. graniczną zonę - kilku- 
dziesięciokilometrowy pas 
ziemi przylegający do połu
dniowej - greckiej i tureckiej 
- granicy. Była to przez pół 
wieku granica dwóch świa
tów, strzeżona pilnie przez 
socjalistyczną armię. Wstępu 
na tereny przygraniczne bez

Odwiedziłem Braszljan - 
jedną z maleńkich wiosek, 
która polecana jest dziś tury
stom jako wieś-rezerwat. Le
ży ona w regionie Strandża, 
tuż przy granicy z Grecją, 
przy szosie Matko Tyrnovo- 
Burgas. Jest to żywy (a raczej 
zamierający) skansen. Około 
30 domostw o charaktery
stycznej, bałkańskiej archi

tekturze, położonych wzdłuż 
kilku krótkich dróg, rozcho
dzących się od centrum, 
gdzie stoją stara cerkiew 
i nowy budynek mieszczący 
wójtostwo i - do niedawna 
- szkołę. Do niedawna, bo 
od lat nie ma tu dzieci szkol
nych, podobnie jak w wielu 
bułgarskich wsiach i mia
steczkach; na wsi pozostali 
już tylko starzy ludzie. Do
brze zachowane stare domy 
mieszkalne, spichrze, chlewy 
zaczynają wykupywać ludzie 
z miasta, by mieć tu wspa
niałe domy letniskowe. 
W większości jednak nadal 
mieszkają dawni właścicie
le, sami stanowiąc natural
ne uzupełnienie tego wiej
skiego rezerwatu.

Energiczna pani wójt, 
która oprowadzała mnie po 
wsi, postanowiła uczynić 
z wioski atrakcję turystycz
ną. Przy maleńkiej cerkwi, 
w dawnej salce, w której by
ła szkoła wiejska, założona 
jeszcze w latach siedemdzie
siątych XIX w. odtworzono tę 
jednoizbową szkółkę. Tutaj, 
po odzyskaniu niepodległo
ści po 1871 r. uczyć zaczęto 
języka bułgarskiego. Wcze
śniej w przycerkiewnych 
szkołach uczono po grecku, 
wykorzystując w ten spraw

dzony sposób antagonizmy 
narodowe dla wzmocnienia 
tureckiej administracji. W ro
gu izby znajduje się kominek, 
na wieszaku wisi odzienie 
dawnych uczniów i ich torby. 
Z wełnianej tkaniny na zasta
nej dywanami podłodze pół
kolem rozłożono przybory do 
nauki dla każdego z uczniów. 
Leżą więc drewniane tablicz
ki do pisania i nanizane na 
sznurek klocki do liczenia. 
Drewniane tabliczki pokryte 
są woskiem, na którym pisa
ło się ostrym patykiem. Po 
sprawdzeniu przez nauczy
ciela uczeń podchodził do 
ognia, ogrzewał tabliczkę, 
a ciepły wosk wygładzał dło
nią, by tabliczkę przygoto
wać do następnych ćwiczeń. 
Nauczyciel siedzący na tuku 
pótokręgu pisał litery i słowa 
na piasku ułożonym w drew
nianej ramie. O ścianę oparty 
jest kij, służący jako „pomoc 
pedagogiczna”.

Drugą atrakcją wioski 
jest małe muzeum urządzo
ne w jednej z byłych klas 
szkoły, w której mieści się 
też urząd wójta. Zebrano tu 
typowe dla regionu sprzęty, 
narzędzia, tkaniny, stroje, 
a także nieco starych foto
grafii.

Adam Bartosz

1.2. Dawna zabudowa wioski

(zdjęcia: Adam Bartosz)

zezwolenia policji nie mieli 
nawet obywatele kraju, cu
dzoziemcy zaś o takie ze
zwolenie mogli prosić bez
skutecznie. Dziś otworem 
stoją drogi do przygranicz
nych miasteczek i wiosek 
w Rodopach i Strandży. 
Dla etnografów, turystów 
i wszystkich zainteresowa
nych bałkańską egzoty
ką otworzyły się regiony 
o bardziej niż gdzie indziej 
zakonserwowanej kulturze 
tradycyjnej.
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Zabytek zadbany
Konkurs „Zabytek zadbany” organizowany jest 
przez Generalnego Konserwatora Zabytków pod 
patronatem Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro
dowego. Ma on uhonorować i wyróżniać wzoro
wych gospodarzy obiektów zabytkowych, służyć 
popularyzacji idei ochrony dóbr kultury, rozwija
niu mecenatu instytucji i osób prywatnych oraz 
uwrażliwianiu społeczeństwa na problemy właści
wego użytkowania zabytków. Konkurs jest organi
zowany od 1975 r., ale w 1999 r. przyjęta została 
jego nowa formuła.

REGULAMIN

§ 1. Celem konkursu jest
w szczególności:
1) promocja najlepszych wzorów 

zagospodarowania zabytku 
i sprawowania opieki nad nim, 
a zwłaszcza:

a) prawidłowego wykonania prac 
remontowo-konserwatorskich 
przy zabytku, w tym również, 
jeżeli zachodzi taka koniecz
ność, jego trwałego zabezpie
czenia przed zniszczeniem 
lub uszkodzeniem,

b) użytkowania zabytku, które 
podkreśla walory zabytkowe 
dobra kultury i nie jest dla nie
go szkodliwe,

c) utrzymania estetycznego wy
glądu zabytku, jego wyposa
żenia i otoczenia,

2) wyłonienie nie więcej niż 
trzech zabytków najlepiej 
utrzymanych, zgodnie z zasa
dami opieki nad zabytkami, 
i nagrodzenie ich lub użytkow
ników zabytków.

§ 2. Użyte w regulaminie pojęcia 
oznaczają:
1) „konkurs” - Konkurs „Zabytek 

zadbany",
2) „Konserwator” - Generalnego 

Konserwatora Zabytków,
3) „Komisja" - Komisję do spraw 

opiniowania nominacji do na
grody w konkursie.

§ 3. Konkurs organizowany jest 
corocznie.

§ 4. 1. Do konkursu mogą być 
zgłoszone przez właścicieli lub 
użytkowników następujące za
bytki:
1) obiekty architektury i budow

nictwa,
2) dzieła sztuki obronnej lub ich 

wyodrębnione części prze
strzenne,

3) archeologiczne dobra kultury 
o własnej formie krajobrazowej.

2. W stosunku do zgłaszanego 
zabytku powinny być spełnio
ne następujące warunki:

1) zabytek jest indywidualnie 
wpisany do rejestru zabytków 
nieruchomych,

2) prace remontowo-konserwa
torskie i prace porządkowe 
wykonane zostały zgodnie 
z udzielonym przez woje
wódzkiego konserwatora za
bytków zezwoleniem,

3) sposób użytkowania zabytku 
jest zatwierdzony przez woje
wódzkiego konserwatora za
bytków,

4) prace remontowo-konserwa
torskie oraz porządkowe przy 
zabytku zostały ukończone 
w okresie pięciu lat poprzedza
jących rok przeprowadzenia 
konkursu.

3. Do konkursu nie mogą być 
zgłoszone:

1) zabytkowe parki i ogrody, je
żeli nie stanowią integralnej 
części zespołu, w skład które
go wchodzi obiekt architektu
ry lub budownictwa zgłoszony 
do konkursu,

2) zabytkowe cmentarze,
3) zabytkowe układy urbani

styczne i zespoły budowlane,
4) zabytki, które zostały nagro

dzone w ostatnich dziesięciu 
edycjach konkursu.

§ 5. Osobą uprawnioną do zgło
szenia zabytku do konkursu jest 
jego właściciel lub użytkownik, 
którego staraniem zabytek został 
doprowadzony do stanu zgodne
go z zasadami opieki nad zabyt
kami i jest wzorowo utrzymany 
i użytkowany.

§ 6. Właściciel lub użytkownik 
zabytku składa wniosek zgło
szenia zabytku do konkursu 
do właściwego dla miejsca po
łożenia tego zabytku woje
wódzkiego konserwatora za
bytków, nie później niż do dnia 

10 sierpnia roku, w którym odby
wa się dana edycja konkursu.

§ 7. Wniosek powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres wnio

skodawcy lub nazwę i siedzi
bę jednostki organizacyjnej, 
będącej wnioskodawcą,

2) nazwę zabytku i jego adres,
3) do dziesięciu fotografii doku

mentujących stan zabytku i je
go otoczenie,

4) uzasadnienie wniosku,
5) inne materiały, mające zda

niem wnioskodawcy, znacze
nie dla pełnego udokumento
wania wniosku.

§ 8. 1. Spośród zgłoszonych 
wniosków wojewódzki konser
wator zabytków dokonuje wybo
ru nie więcej niż dwóch wnio
sków jako nominacji do nagrody 
w konkursie i przesyła je do Kon
serwatora.
2. Dla oceny zgłoszonych wnio

sków wojewódzki konserwator 
zabytków może korzystać 
z pomocy specjalistów w da
nej dziedzinie wiedzy w zakre
sie ochrony zabytków.

3. Nominacja, o której mowa 
w ust. 1, powinna zawierać po
twierdzenie wojewódzkiego 
konserwatora zabytków wyko
nania prac remontowo-kon
serwatorskich i prac porząd
kowych zgodnie z udzielonym 
przez niego zezwoleniem oraz 
informację o prawidłowości 
użytkowania zabytku.

4. Wojewódzki konserwator za
bytków może uzupełnić nomi
nację o własne materiały do
kumentacyjne.

5. Wojewódzki konserwator za
bytków przekazuje nomina
cje Konserwatorowi do dnia 
31 sierpnia roku, w którym od
bywa się dana edycja konkursu.

§ 9. Przy Konserwatorze działa 
Komisja, będąca jego ciałem do
radczym.
1. Zadaniem Komisji jest zaopi

niowanie przesłanych przez 
wojewódzkich konserwatorów 
zabytków nominacji do nagro
dy w konkursie i przedstawie
nie Konserwatorowi nie więcej 
niż sześciu najlepiej użytko
wanych zabytków, których 
właściciele lub użytkownicy 
mogliby zostać laureatami kon
kursu.

2. Opinia Komisji w sprawach, 
o których mowa w ust. 2, po
winna być jednomyślna.

3. Komisja składa się z trzech 
członków powoływanych i od
woływanych przez Konserwato
ra dla każdej edycji konkursu.

§ 10. 1. Wyboru, nie więcej niż 
trzech równorzędnych laureatów 
konkursu, dokonuje Konserwa

tor spośród propozycji przedsta
wionych w opinii Komisji.
2. Rozstrzygnięcie konkursu po

winno nastąpić nie później niż 
do dnia 15 października roku, 
w którym odbywa się dana 
edycja konkursu.

3. Wyniki konkursu są podawane 
do publicznej wiadomości.

§ 11. 1. Właścicieli lub użytkow
ników najlepiej utrzymanych za
bytków, wyłonionych w danej 
edycji konkursu, nagradza się 
następującymi nagrodami:
1) tablicą wykonaną z brązu, in

formującą o zwycięstwie za
bytku w konkursie,

2) dyplomem poświadczającym 
zwycięstwo w konkursie.

2. Właściciele lub użytkownicy, 
o których mowa w ust. 1, mo
gą również otrzymać nagrody 
rzeczowe, stanowiące dobra 
kultury, które swoim charakte
rem nawiązywać będą do daw
nego wyposażenia zabytku.

§ 12. Przy umieszczaniu na za
bytku nieruchomym tablicy, o któ
rej mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 
bądź jej usunięciu stosuje się od
powiednio art. 19 ustawy z dnia 
15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr 
kultury (Dz.U.NrIO, poz. 48, 
z 1983 r. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. 
Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198 i Nr 56, poz. 322, z 1996 r. 
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 5, 
poz. 24, Nr 88, poz. 554 i Nr 115, 
poz. 741 oraz z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668).

§ 13. Obsługę merytoryczną 
i techniczno-administracyjną kon
kursu sprawują Urząd Generalne
go Konserwatora Zabytków i wo
jewódzkie oddziały służby ochro
ny zabytków.

★ ★★

Wyniki konkursu 
„Zabytek zadbany” w 1999 r.

Spośród zabytków zgłoszonych 
do konkursu, Komisja powołana 
przez Generalnego Konserwato
ra Zabytków wytypowała nastę
pujące trzy obiekty:
1. Pałac Karnickich z lat 1877- 

1878 w Warszawie przy Ale
jach Ujazdowskich 39 (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 12, 
1999, s. 32),

2. Kamienica z XIV-XV w. w Toru
niu przy ul. Łaziennej 22,

3. Dwór II Quellbrunn z XVII w. 
w Gdańsku-Oliwie przy ul. Po
lanki 124,

które otrzymały równorzędne 
nagrody. Wyróżnienie otrzymał 
rzymskokatolicki kościół para
fialny św. Krzyża z lat 1857-1864 
w Bytomiu-Miechowicach przy 
ul. ks. Jana Frenzla 42.
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Dziewięćdziesiąta dziewiąta, 
licząc od początku działal
ności najstarszego domu auk

cyjnego w Polsce „Unicum", 
a czwarta od czasu połączenia 
się tej firmy z warszawską „De
są”, aukcja malarstwa i rzemio
sła artystycznego, odbywająca 
się 10 października 1999 r. w no
wej siedzibie Domu Aukcyjnego 
DESA UNICUM przy ul. Marszał
kowskiej 34/50 w Warszawie, za
kończyła się połowicznym suk
cesem. Tego dnia bowiem po
przez „przybicie młotka” zmieniło 
właścicieli blisko 49% zgłoszo
nych do licytacji dziel sztuki 
i wyrobów rzemiosła artystycz
nego, podczas gdy pozostałe 51% 
nie wzbudziło zainteresowania 
u licznie zgromadzonych tam 
osób (60 pozycji sprzedanych, 
63 bez odzewu, 1 wycofana).

Zgodnie z oczekiwaniami 
najwięcej emocji towarzyszyło li
cytacji najwyżej wycenionej 
w katalogu - pasteli Stanisława 
Wyspiańskiego „Dziewczynka 
z narcyzem” z 1904 r., która 
po czternastokrotnym przebiciu 
osiągnęła kwotę 120 000 zł. Do
brze sprzedały się też: „Bodiaki” 
Jana Stanisławskiego-31 000 zł 
(przy 20 000 zł na wywołanie i je- 
denastokrotnym przebiciu), „Da
ma w kapeluszu” Teodora Axen- 
towicza - 27 000 zł (poczynając 
od 19 000 zł) i „Pościg za bol
szewikami” Jerzego Kossaka 
z 1936 r. - 16 000 zł (licytowany 
od obniżonej do 8500 zł ceny 
wywoławczej, przebijany piętna
ście razy). Wysokie ceny, choć 
bez walki, osiągnęły też: 
„W owczarni” francuskiego ma
larza Charlesa Emila Jacque’a - 
75 000 zł oraz „Pótakt kobiety 
w ornamencie z liści” Artura 
Nacht-Samborskiego, o którego 
wypożyczenie na dwie najbliższe 
wystawy w kraju i za granicą 
zwróciło się do potencjalnego 
nabywcy obrazu jeszcze przed li
cytacją Muzeum Narodowe 
w Poznaniu - 58 000 zł. Ale naj
większe boje stoczono o „Pejzaż 
z wiatrakami” wspomnianego 
już mistrza krakowskiej szkoły 
pejzażowej Jana Stanisławskie
go - 34 000 zł (przy początko
wych 20 000 zł i dziewiętnasto- 
krotnym przebiciu). Natomiast 
nie było walki o „Głowę starca” 
Leona Wyczółkowskiego z 1898 r., 
która przy obniżonej już na 
sali cenie wywoławczej do 
43 000 zł, po dwukrotnym prze
biciu dobiegła jedynie do 45 000 zł, 
a więc do jej pierwotnej wartości 
podanej w katalogu. Warto 
dodać, że wspomniane dzieła 
Wyspiańskiego, Wyczółkow
skiego, Stanisławskiego oraz 
obraz „Przed burzą" Władysła
wa Wankiego (razem pięć obra-

1. Niciak z potowy XIX w., Azja

(fot. Agata i Erazm Ciołkowie) 

zów) zostały publicznie pokaza
ne po raz pierwszy po wojnie 
i pochodzą ze słynnej kolekcji 
Juliusza Hermana (1858-1933), 
warszawskiego kupca, współor
ganizatora tramwajów elektrycz
nych, wiceprezesa Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych (1904- 
-1916) i kolekcjonera.

Odpadły m.in. „Krowy na 
pastwisku” Aleksandra Gierym
skiego (szacowane na 70 000 - 
90 000 zł), dwie prace Meli Muter 
(olejna „Nad brzegiem rzeki” 
i malowana farbami wodnymi 
„Drzewa oliwne”), studia olejne: 
„Koń” Józefa Brandta i „Mężczy
zna z brodą" Jacka Malczew
skiego, a także prace Juliusza 
Kossaka, Stanisława Chlebow
skiego i Stanisława Ignacego 
Witkiewicza oraz malarzy mniej 
u nas znanych: Gabriele Munter 
(1877-1962) „Widok kościółka 
w górach" z 1910 r. (szacowany
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2. Kobaltowa szklanka 
z widokiem Szczawna Zdroju 

na 75 000 - 90 000 zł) i Emanu
ela Katza (1894-1962) „Pejzaż zi
mowy" (90 000 - 120 000 zł). Cie
kawostką aukcji byt sprzedany 
za 8000 zł wachlarz z wykonany
mi na nim krotochwilnymi rysun
kami aż 13 polskich artystów 
(m.in. Malczewskiego, Stachiewi- 
cza, Wodzinowskiego, Wyczół
kowskiego, Axentowicza, Wy
spiańskiego i Stanisławskiego).

Z rzemiosła artystycznego 
najdroższym wyrobem, choć ku
pionym po cenie wywoławczej 
12 000 zł, okazał się pochodzą
cy z Azji niciak z potowy XIX w. 
Jego nabywcą zostało Państwo
we Muzeum Zamkowe w Pszczy
nie, co cieszy chociażby z tego 
powodu, że zakupy dokonywa
ne przez nasze muzea bezpo
średnio na aukcjach wciąż jesz
cze z braku środków na ten cel 
należą do rzadkości. Dodać też 
trzeba, że to samo muzeum, ko

rzystając z prawa pierwokupu, 
chwilę wcześniej stało się właści
cielem doskonałej miniatury 
z 1830 r. Stanisława Marszatkie- 
wicza „Portret Elzulii Sierakow
skiej” (9000 zł). Tylko przykla- 
snąć, pamiętając o wielu nega
tywnych przykładach z dziedziny 
dopasowywania się muzeów do 
nowych warunków panujących 
na rynku sztuki. A takim symbo
licznym wręcz zachowaniem mo
głaby być postawa przyjęta 
przez jedno z okręgowych muze
ów, które po reorganizacji admi
nistracji w kraju przestało funk
cjonować w mieście wojewódz
kim i nie znajduje już powodów, 
by w dalszym ciągu nabywać do 
swoich zbiorów obiekty o zna
czeniu muzealnym, ale odnoszą
ce się do historii oraz kultury od
ległego zaledwie o kilka kilome
trów miasteczka, mającego teraz 
szukać wsparcia w powiecie. Tak 
powróciła do właściciela nie- 
sprzedana na aukcji w warszaw
skim „Rempexie" w kwietniu 
ubiegłego roku niedroga (1200 zł), 
wykonana w którejś ze śląskich 
wytwórni około potowy XIX w. 
kobaltowa szklanka na stopce 
ze szlifowanym widokiem pawi
lonu uzdrowiskowego w Szczaw
nie Zdroju. Miała ona niezaprze
czalne walory nie tylko artystycz
ne, ale i dokumentalne, gdyż 
współczesny pawilon w tym 
uzdrowisku od tamtego czasu 
poddany już został kilkakrotnej 
przebudowie. Chciatoby się więc 
powiedzieć, że przecież mogło 
być zupełnie inaczej. Chociażby 
tak, jak na udanej przecież (choć 
statystycznie tylko w połowie) 
aukcji w warszawskim Domu Au
kcyjnym DESA UNICUM 10 paź
dziernika 1999 r.

Wojciech Przybyszewski

Zdjęcia obrazów z aukcji na okładkach s. I i IV

Glabinet Rycin, stworzony przez 

Stanisława Augusta i zgroma
dzony przez niego na Zamku 
Królewskim w Warszawie, do
czekał się wreszcie osobnej mo
nografii. Dotychczasowe opraco
wania uwzględniały ten najbar
dziej osobisty zbiór królewski je
dynie wśród innych zbiorów gra
ficznych Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego; obecnie zbiór 
ten należy do Biblioteki Uniwersy
teckiej w Warszawie. Wydana nie
dawno przez Zamek Królewski 
w Warszawie publikacja Gabinet

KRÓLEWSKA KOLEKCJA

Rycin króla Stanisława Augusta 
autorstwa Teresy Kosseckiej uka
zuje niezwykle losy zbioru - od je
go początków, kiedy to król za 
własne pieniądze nabywał ryciny, 
rysunki artystyczne, projekty ar
chitektoniczne i dekoracyjne, ilu
strowane woluminy i albumy 
z XVI-XVIII w., do czasów po dru
giej wojnie światowej - oraz oma
wia jego zasoby. Celem opraco
wania było też - jak pisze autorka 
we Wprowadzeniu - „zwrócenie 
uwagi na wartość dokumentalną 
i historyczną zbioru, w którym zna- 

Spotkanie z książką

lazł swe odbicie wieloaspektowy 
mecenat artystyczny ostatniego 
króla."

Pięknie wydana przez Ośro
dek Wydawniczy Zamku Królew
skiego w Warszawie ARX REGIA 
książka zawiera 284 strony tekstu, 
223 barwne ilustracje, zaopatrzona 
jest w przypisy, wybraną bibliogra
fię, indeks nazwisk i streszczenie 
w języku angielskim. Czytelnika 
usatysfakcjonuje nie tylko bardzo 
cenna zawartość merytoryczna 
publikacji, ale także jej wysoki po
ziom edytorski. (R)

^
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Chopin daleko rozstawi! 
swe imię - wystawa zor
ganizowana we wrześniu 

ub.r. w warszawskim Zamku 
Ostrogskich byta mocnym 
akcentem obchodów 150. 
rocznicy śmierci kompozyto
ra. Kustosz Muzeum Chopina 
- Hanna Wróblewska-Straus 
przygotowywała tę wystawę 
przez dwa lata. Ekspozycja 
składała się z pięciu części, 
wyodrębnionych na podsta
wie analizy treści zbiorów 
w osobnych salach i opatrzo
nych tytułami - w większości 
cytatami z korespondencji 
kompozytora. Zwiedzający 
mogli poznać życie Chopina 
tak, jakby czytali o nim po
wieść. Pierwszą częścią wy
stawy byta sala „Papa, Mama 
(...) dzieci”, gdzie zgromadzo
no eksponaty przybliżające 
dzieciństwo kompozytora i at
mosferę jego domu rodzinne
go. Następne „rozdziały" po
wieści - to „Nic mnie za kraj 
nie ciągnie” (w sali tej zebra
no dokumenty z młodości 
Chopina, jego przyjaźni i mi
łości do Marii Wodzińskiej 
i Konstancji Gtadkowskiej), 
„Ten inny świat” (pamiątki 
z podróży po wyjeżdzie z Pol
ski i z pobytu w Paryżu), „On 
vous adore” (pamiątki związa
ne z George Sand i Solange), 
„Chopin (...) jednym z najwyż
szych symboli zeuropeizowa
nej Polski” (noty pośmiertne, 
monografie, wydania dziel, 
rocznice Chopinowskie). Zwie
dzający nie poprzestali na po
znaniu biografii kompozytora, 
bowiem wystawa odtwarzała 
również atmosferę epoki Cho
pina (sale ozdobiono obraza
mi, meblami i strojami z cza
sów twórcy). Tło muzyczne 
potęgowało odczucie obco
wania z dziełami artysty.

Spośród 407 eksponatów 
szczególne zainteresowanie 
wzbudzały przedmioty osobi
ste Chopina. Drewniany kała
marz, kalendarzyki kieszon
kowe na lata 1834, 1848 
(cenny tym bardziej że w jego 
oprawie Chopin przechowy
wał pukiel włosów George 
Sand) oraz na rok 1849, ołó
wek, złote spinki do gorsu, 

bilet wizytowy kompozytora, 
na którym zapisał swój pierw
szy paryski adres, spodek od 
filiżanki, z której pil czekola
dę, haft na pokrycie krzesła 
wykonany dla Chopina przez 
George Sand - to na pewno 
kolekcjonerskie rarytasy.

Ciekawostką byta rzadko 
eksponowana, duża (prawie 
metr długości) fajka z hebanu 
i kości słoniowej, ofiarowana 
przez Chopina znajomemu, 
Józefowi Dobronokiemu do 
kolekcji. Na wystawie nie mo
gło zabraknąć instrumentu 
kompozytora - był to ostatni 
fortepian firmy I. Pleyel, na 
którym Chopin grał i tworzył 
w latach 1848-1849.

W gablotach muzealnych 
można było obejrzeć cenne 
rękopisy twórcy - nuty, rysun
ki, listy do rodziny i znajomych 
(najwięcej do przyjaciela Woj
ciecha Grzymały, powiernika 
wszystkich tajemnic).

Niesamowite wrażenie wy
warty eksponaty związane 
z ostatnim okresem życia 
i śmiercią Chopina. Obrazy 
Teofila Kwiatkowskiego, Feli- 
xa-Josepha Bariasa, rysunki 
Alberta Graefle’a przedsta
wiające kompozytora podczas 
ostatniej choroby i na łożu 
śmierci, zabalsamowany pukiel 
włosów Chopina, liście i gałąz
ka z łoża śmierci umieszczone 
przez Solange w oprawie me
dalionu, maska pośmiertna 
i odlew lewej ręki Chopina, bu
kiet zasuszonych kwiatów z je
go pogrzebu, rysunki konduk
tu żałobnego i nagrobka na 
cmentarzu Pere-Lachaise w Pa
ryżu - to dokumenty a zara
zem symbole przemijania.

Pośmiertne losy dzieł Cho
pina, ukazanie miejsc kultu, 
jaki do dziś otacza kompozy
tora (grób Chopina, urna z je
go sercem w warszawskim 
kościele św. Krzyża, dworek 
w Żelazowej Woli) - to finał 
ekspozycji i ostatni rozdział 
powieści.

Takiej wystawy jeszcze nie 
było... ta refleksja towarzyszy
ła wszystkim odwiedzającym 
sale Zamku Ostrogskich.

Ewa A. Kamińska

1.2. Fragmenty części wystawy „Ten inny świat”

3. Fragment części wystawy „On vous adore”

(zdjęcia: Andrzej Ring, Bartosz Tropiło)
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Kaplica z witrażami
Kartonik klepsydry ma w orygina

le format niewiele większy od 
karty pocztowej i zapewne doręcza
no ją bezpośrednio zapraszanym na 
uroczystości pogrzebowe. Byłby to 
przejaw pewnej powściągliwości 
w obyczajach żałobnych jednej z ro
dzin, stanowiących zamożną elitę 
miejską w Chełmie na początku XX 
w. Jeszcze w latach międzywojen
nych kancelaria notariusza Władysła
wa Zajdlera lokowała się na wysokiej 
pozycji listy płatników podatku do
chodowego.

Ta zamożność umożliwiła wy
stawienie na cmentarzu parafialnym 
w Chełmie w latach 1906-1908 kapli
cy grobowej, której podziemną kryp
tę przeznaczono na miejsce spo
czynku wielu osób; wśród nich 
pierwszą była Pelagia Zajdlerowa. 
Decyzję o budowie okazalej, neogo
tyckiej kaplicy rodzina Zajdlerów 
podjęła, aby dorównać drugiej rodzi
nie prawniczej w mieście - Bielskim. 
Jej sumptem kilkadziesiąt lat wcze
śniej na najstarszej części cmenta
rza wystawiono kaplicę klasycy- 
styczną. Kaplica Zajdlerów, stano
wiąca równoważny akcent architek
toniczny na nowszej części cmenta
rza, zagospodarowywanej na po
czątku XX w., ma znacznie bogatszy 
wystrój fasad, zaś o urodzie skrom
niejszego, jednoprzestrzennego 
wnętrza decydują witraże umiesz
czone w otworach trzech fasad. Ra
zem z licznymi akcentami architekto
nicznymi budynku dają one wyraz 
nieprzeciętnych gustów artystycz
nych piastowanych w rodzinie, a tak
że patriotyzmu.

Z pięciu figuralnych witraży, 
umieszczonych w ostrotukach otwo
rów, zachowały się cztery. Witraż

w nadświetlu drzwi przyciąga uwagę 
postacią Madonny z Jezusem. 
W ostrotuku prawego okna widnieje 
niezidentyfikowana postać świętej 
z twarzą uduchowioną, ale raczej 
współczesną. Zastanawiają dwie po
stacie w oknach po prawej i lewej 
stronie drzwi. Brak jest możliwości 
źródłowego wyjaśnienia, kogo w in
tencjach rodziny Zajdlerów ma 
przedstawiać mężczyzna w szatach 
monarszych i znacznie od niego 
młodsza niewiasta - oboje stylizo
wani na modłę średniowieczną. 
Przegląd monarchów mających 
związek z Chełmem wskazywałby na 
Władysława Jagiełłę i świętą Jadwi
gę. Byłaby to forma uczczenia króla,

1.2. Witraże: Matka Boska 
z Dzieciątkiem (1) i mężczyzna 
w szatach królewskich (2)

3. Grobowa kaplica Zajdlerów

(zdjęcia: Andrzej Piwowarczyk)

który w 1392 r. lokował miasto na 
prawie magdeburskim oraz jego 
małżonki. Jeśli tak, a trudno brać 
pod uwagę inną możliwość, to Zaj- 
dlerom prócz patriotyzmu można

przypisać szczególną odwagę w wa
runkach nasilonej na Chetmszczyż- 
nie rusyfikacji, trwającej do 1915 r.

Dzisiaj brak już w Chełmie spad
kobierców obu rodzin. Obie kaplice 
- Bielskich i Zajdlerów - są pod 
opieką konserwatorską. W kaplicy 
Zajdlerów odbywają się nabożeń
stwa przedpogrzebowe i okoliczno
ściowe, zaś kaplica Bielskich służy 
miejscowemu środowisku komba
tanckiemu jako izba pamięci.

Andrzej Piwowarczyk

REKLAMY i OGŁOSZENIA prosimy kierować pod adresem: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, tel. 629-62-26, fax 622-46-63.
PRENUMERATA
prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 
Warszawa, ul. Piękna 44 a, PBK S.A. III O/War- 
szawa nr 11101024-9700-2750-3-23 (na załą
czonym w numerze przekazie pocztowym pro
simy podać, których numerów dotyczy wpła
ta) .Wpłaty na minimum trzy numery przyjmo
wane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpo
częciem dostaw; cena 1 egz. w I półroczu 
2000 r. - 4zł, w II półroczu - 4,50 zł. Dla 
prenumeratorów zamawiających minimum po 
10 egzemplarzy każdego numeru - 25% raba
tu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droż
sza. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
nr. tel. 629-62-26.

Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są 
we wszystkich urzędach pocztowych oraz 
przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych 
miasteczek, gdzie dostęp do urzędów poczto
wych jest utrudniony. Urzędy pocztowe wła
ściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
prenumeratora oraz listonosze przyjmują 
przedpłaty w terminach: do 30 listopada na 
okres od 1 stycznia następnego roku, do koń
ca 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 zamieszkania prenumeratora przyjmują 
przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierp
nia z uwzględnieniem okresów przedpłat poda
nych wyżej.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez 
pobierania dodatkowych opłat, bez obowiązku 
wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumero
wane egzemplarze są doręczane do miejsca za
mieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na 
II kwartał 2000 r. przyjmowane są do 5 marca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie w księgarni na
ukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), w Towarzystwie Opieki nad 
Zabytkami (ul. Piękna 44 a) oraz w kioskach 
muzealnych na terenie całego kraju.
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VII. ZEGARY
1. Zegary w XVI - pocz. XVIII w.

Umiejętność konstruowania przyrządów do pomiaru czasu 
znana była już w starożytności. W Polsce rozwój zegarmistrzostwa 
datuje się od drugiej połowy XV w., kiedy to, obok zegarów sło
necznych i monumentalnych zegarów wieżowych i przyściennych, 
umieszczanych na kościelnych, ratuszowych i zamkowych wie
żach, pojawiły się mechaniczne zegary domowe. Ten właśnie typ 
czasomierzy - ustawianych we wnętrzach i osobistych, noszonych 
przy sobie, będzie nas interesował jako przykład rzemiosła arty
stycznego. Przy ich omawianiu zwrócimy uwagę przede wszystkim 
na rodzaj i sposób dekoracji obudowy, bowiem różnorodne meto
dy wykonywania zegarowych mechanizmów zostały przystępnie 
omówione w fachowej literaturze przedmiotu.

Wytwarzanie domowych zegarów nierozerwalnie połączone 
było z opracowaniem ich metalowych mechanizmów, stale ulep
szanych i modyfikowanych (zegary sprężynowe wprowadzono 
w połowie XV w., kurantowe w IV ćwierci tegoż stulecia, waha
dłowe w drugiej połowie XVII w.). Toteż zegarmistrzowie bardzo 
długo (w Polsce niekiedy aż do połowy XVIII w.) zrzeszeni byli we 
wspólnych cechach ze ślusarzami. Początki polskiego zegarmi
strzostwa tworzyli też najczęściej rzemieślnicy obcego pochodze
nia, przeważnie Niemcy. Główne ośrodki produkcji zegarów 
w XVI-XVII w. - to Kraków, Lublin, Poznań, Gdańsk, Toruń, War
szawa i Wilno. Konieczność osłonięcia mechanizmu zegarowego 
przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami zrodziła zwyczaj umiesz
czania go w obudowie, która ponadto pełniła także funkcję este
tyczną. W zależności od pozycji tarczy godzinowej i miejsca 
umieszczenia zegara wyodrębniły się różne rodzaje zegarów do
mowych: stołowe, wiszące (ścienne) i stojące (szafkowe).

Najstarszy ze spotykanych w Polsce typów zegara stołowego - 
to zegar puszkowy, mający horyzontalnie usytuowaną tarczę go
dzinową z jedną wskazówką, umieszczoną na wierzchu kryjącej 
mechanizm cylindrycznej puszki metalowej. Taki kształt ma dato
wany na 1525 r. i sygnowany przez praskiego mistrza Jakuba Ze- 
cha tzw. Zegar Królowej Bony (w zbiorach Society of Antiquaries 
w Londynie). Jego pozłacaną obudowę pokrywa grawerowana de
koracja z liści akantu, otaczających herby Polski, Litwy i Sforzów. 
Inny przykład zegara puszkowego z około 1580 r., dzieło pracują
cego w Poznaniu Eckharda Stalla (obecnie w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Poznaniu), ma także obudowę grawerowaną, 
a w górnej części ażurową, eksponującą jeszcze gotyckie motywy 
liści i maswerków, tak długo cieszące się powodzeniem w polskim 
rzemiośle artystycznym.

W zegarmistrzostwie polskim XVII i początku XVIII stulecia 
najbardziej popularny stał się stołowy zegar kaflowy, zwany też ka
flem lub żabą. Kształt obudowy tego zegara, będący rozwinięciem 
formy puszkowej, przypominał bowiem piecowy kafel ceramiczny, 
a umieszczenie go na wysuniętych nóżkach nasuwało skojarzenia 
z przycupniętą żabą. Kwadratowa lub wieloboczna obudowa (szka
tuła) zegara, z poziomo eksponowaną tarczą, wspiera się na nóżkach 
w formie zwierzęcych łap, herm, gryfów, kul lub tralek. Boczne po
wierzchnie tego zegara, prócz grawerowanych ornamentów czy od
lewanych aplik, odznaczających się w XVII w. charakterystyczną dla 
baroku bujnością i mięsistością form, mają jeszcze centralnie roz
mieszczone, prostokątne, oszklone okienka, pozwalające podziwiać 
precyzyjnie wykonany i również dekoracyjnie opracowany mecha
nizm. Barokowe zamiłowanie do zdobienia znalazło wyraz także 
w pokrywaniu grawerunkiem tarczy oraz metalowej płyty, chronią
cej od spodu wnętrze czasomierza. Często taki zegar był dziełem 

dwóch rzemieślników - zegarmistrza, wykonującego jego mecha
nizm i złotnika, nadającego artystyczny kształt obudowie.

Pięknym przykładem kafla jest zegar sygnowany przez wileń
skiego mistrza Jakuba Gierke, którego warsztat w drugiej ćwierci 
XVII w. słynął z licznej produkcji tego typu obiektów. Wytwarza
no je także masowo w Gdańsku (m.in. w pracowniach Szymona 
Gintera, Jana Antoniego Horna, Beniamina Zolla), Toruniu (Mi
kołaj Dam), Krakowie (Wolfgang Prenner, Jakub Lichty), Lublinie 
(Marek Mayer). W Warszawie tradycyjny typ zegara kaflowego 
sporządzały jeszcze w ciągu całego XVIII w. warsztaty słynnej ze
garmistrzowskiej rodziny Gugenmusów, której pierwszy, przybyły 
z Bawarii do Polski przedstawiciel, Michał, był współzałożycielem 
powstałego w 1751 r. odrębnego cechu warszawskich zegarmi
strzów. Sygnowany przez Jana Michała Gugenmusa kafel z drugiej 
połowy XVIII w., zachowując kanoniczny kształt, zdradza znajo
mość rokokowej stylistyki rozfalowanym zarysem sześciobocznej 
obudowy, kapryśnym ornamentem w obramieniach przeszklonych 
okienek, wdzięcznie powyginanymi, esowatymi nóżkami.

Drugim z najstarszych rodzajów mechanicznych czasomierzy 
domowych były zegary wieżyczkowe, których architektoniczna 
forma, ukształtowana przez mistrzów norymberskich w pierwszej 
połowie XVI w., szybko przyjęła się i rozpowszechniła w Polsce. 
Tarcza godzinowa umieszczona była pionowo na frontowej ściance 
szafkowej, szczelnej obudowy, przybierającej najczęściej postać 
czworograniastej wieży, wspartej na szerszym od niej cokole 
i zwieńczonej bębnem lub kopułą. Znakomitym przykładem repre
zentacyjnej, bogatej wersji zegara wieżyczkowego jest dzieło wyko
nane w Wilnie w 1628 r. przez wspomnianego już Jakuba Gierke. 
Złoconą metalową obudowę dekorują architektoniczne pilastry 
i sterczyny; na urozmaiconym ażurowymi arkadkami bębnie zwień
czenia umieszczono pełnoplastyczną figurkę Chrystusa, a wydatny 
cokół wspierają cztery leżące lewki. Całość stanowi odpowiednią 
oprawę dla skomplikowanego mechanizmu godzinowo-planetarne- 
go, uruchamiającego dwie tarcze na przedniej ściance zegara.

Już w XVI w. znano też w Polsce zegary stołowe z budzikiem, 
cieszące się powodzeniem także w XVII i XVIII w. Taką odmianę 
czasomierza prezentuje warszawski wyrób z około 1745 r., w któ
rym automatyczne urządzenie z kurkiem pozwalało na zapalenie 
lontu i wystrzał o wyznaczonej godzinie.

Na początku XVI w. narodził się w Norymberdze typ zegarka 
„noszonego”, osobistego, który od końca tegoż stulecia zaczęto wy
twarzać i w Polsce. Najpopularniejsze stały się w XVII w. pektora- 
liki - zegarki z obudową w kształcie krzyża, noszone na zawieszo
nym na szyi łańcuszku. Pektoraliki, pełniące jednocześnie funkcję 
czasomierza, symbolu religijnego i biżuteryjnej ozdoby (ich obudo
wę wykonywano ze złota, zdobiono drogimi kamieniami i barwną 
emalią) wykonywano na zamówienie najbogatszych, nielicznych 
odbiorców; ich delikatny mechanizm często się psuł, toteż brak 
w polskich zbiorach rodzimych przykładów tego rodzaju dzieł sztu
ki zegarmistrzowskiej i jubilerskiej. W XVIII w. zastąpiły je prak
tyczniejsze i trwalsze, choć także bardzo dekoracyjne, zegarki kie
szonkowe. Zaprezentujemy je wraz z innymi, powszechnymi wów
czas typami zegarków, w następnym odcinku naszego cyklu.

Anna Sieradzka
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1. Jakub Gierke, zegar kaflowy, Wilno, druga ćwierć XVII w.

2. Deybel (?), zegar kaflowy, Warszawa, pierwsza potowa XVIII w.

3. Jan Michał Gugenmus, zegar kaflowy, Warszawa, druga potowa 
XVIII w.

4. Jakub Gierke, zegar wieżyczkowy, Wilno, 1628 r.

5. Zegar stołowy ze skałkowym budzikiem (brak tarczy
i wskazówki), Warszawa, około 1745 r.

(ze zb. Muzeum Narodowego w Warszawie)
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„Potret kobiety”

(zdjęcia: Agata i Erazm Ciołkowie)


