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Nie bez powodu w ostatnich numerach „Spotkań z Zabytka
mi” prezentujemy zabytki związane z początkiem tysiąclecia i po
wszechnym wówczas w architekturze i sztuce stylem romańskim. 
W Gnieźnie odbędzie się wielkie milenijne spotkanie przywód
ców państw europejskich. Nawiąże ono do wydarzeń w roku 
1000. Wówczas przy grobie św. Wojciecha spotkali się: polski 
książę Bolesław Chrobry i niemiecki cesarz Otton III, który dą
żył do utworzenia ogólnochrześcijańskiego cesarstwa z uwzględ
nieniem Polski. Idea zjednoczenia Europy ma więc już tysiąc lat 
i po raz pierwszy - co prawda na krótko - zrealizowana została 
w Polsce! Spotkanie to dokładnie opisał w XII w. Anonim zwa
ny Gallem, autor najstarszej kroniki polskiej (cytat na str. 38).

Jeszcze raz apelujemy do Czytelników o nadsyłanie krótkich 
wypowiedzi (około 2 stron maszynopisu) na temat: CZYM JEST 
NARODOWE DZIEDZICTWO? Chodzi o osobiste refleksje do
tyczące zabytków, pamiątek narodowych, tradycji, ich wartości 
dla każdego człowieka i całego narodu. Jesteśmy przekonani, że 
każda wypowiedź będzie istotnym wkładem do dyskusji o naro
dowych priorytetach i nabierze szczególnego znaczenia na prze
łomie tysiącleci oraz w okresie społecznych przemian. Zaprasza
my serdecznie naszych Czytelników do jak najszybszego nadesła
nia tekstów pod adresem redakcji. Opublikowane w tym miejscu 
wypowiedzi będą nagrodzone honorarium autorskim.

WYNIKI KONKURSU DLA PRENUMERATORÓW

W rezultacie losowania nagrody otrzymali:

ANDRZEJ LASZCZKA z Krakowa
- tygodniowy pobyt w pałacu w Nieborowie dla dwóch osób 

JOLANTA JASTRZĘBSKA z Opola
- prenumerata „Spotkań z Zabytkami” w 2000 r.

Prawidłowa odpowiedź: na rysunku przedstawiony był zamek w Niedzicy nad Du
najcem, a na zdjęciu pałac w Krasiczynie.



pp przeglądy 
poglądy

Polski Komitet Narodowy ICOMOS 
na posiedzeniu w grudniu 1999 r. 
w Radziejowicach przyjąt DE
KLARACJĘ W SPRAWIE ZWRO
TU BYŁYM WŁAŚCICIELOM (LUB 
ICH SPADKOBIERCOM) NIERU
CHOMOŚCI ZABYTKOWYCH. 
Oto jej treść:
„Polski Komitet Narodowy Mię
dzynarodowej Rady Ochrony Za
bytków, w oparciu

o p. III, 5 projektu Karty (Dekla
racji) Praw Dziedzictwa mó
wiący, że dla zachowania czy
telności, spójności i integral
ności zabytku, niezbędne jest 
wzięcie pod uwagę jego struk
tury, wynikającej z tradycyjne
go układu (podziału) własno
ściowego

oraz p. II, 1 stanowiący, że „do
bro zabytku musi być brane 
pod uwagę przy podejmowaniu 
wszelkich decyzji dotyczących 
zmiany jego statusu prawnego 
lub własnościowego*,

jak również zgodnie z zapisem 
Konwencji o ochronie dzie
dzictwa architektonicznego 
Europy (p. 6, 3), mówiącym 
o „konieczności popierania 
inicjatyw prywatnych związa
nych z zachowaniem i rewalo
ryzacją dziedzictwa architekto
nicznego*

uważa za niezbędne przyspiesze
nie procesu zwrotu zabytkowych 
nieruchomości byłym właścicie
lom lub ich spadkobiercom. Doty
czyć to winno w pierwszej kolej
ności tych, które są opuszczone. 
Jednocześnie zgodnie z zapisem 
cytowanego wyżej projektu Karty 
Praw Dziedzictwa podkreślamy, 
że jest pożądane, by zabytki 
o charakterze publicznym (z uwa
gi na swe pierwotne przeznacze
nie lub wysokie wartości zabytko
we) nie pozostawały całkowicie 
niedostępne.
PKN ICOMOS jest przekonany, 
że te działania będą mogły istot
nie wpłynąć na poprawę stanu 
zasobów dziedzictwa kulturalne
go kraju."

Prawie rok trwały prace konser
watorskie przy odnawianiu baro
kowych malowideł ściennych 
w kościele Narodzenia Najświęt
szej Marii Panny w Lubiniu w po
wiecie kościańskim. Piętnastu 

konserwatorów z całego kraju 
pod kierunkiem Piotra Dybalskie- 
go z Poznania i Krzysztofa Ol- 
szowca z Torunia odnowiło około 
1500 m2 polichromii. Prace przy 
malowidłach stanowią jeden 
z etapów restauracji całego ze
społu klasztornego w Lubiniu.

W konkursie organizowanym co
rocznie przez Polski Komitet Na
rodowy Międzynarodowej Rady 
Ochrony Zabytków o Nagrodę 
im. Profesora Jana Zachwatowi
cza za najlepszą pracę dyplomo
wą o charakterze projektowym 
lub studialnym z zakresu ochrony 
dziedzictwa i konserwacji zabyt
ków przyznane zostały w 1999 r. 
trzy nagrody po 3000 zł oraz pięć 
wyróżnień po 1800 zł. Nagrodzone 
prace: Architektura cerkiewna na 
terenie Bieszczad Zachodnich 
autorstwa Joanny Pipaty i Piotra 
Szewczyka z Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach; Kolorystyka elewacji 
wybranych kamienic mieszczań
skich w Toruniu i ich problematy
ka konserwatorska autorstwa Jo
lanty Miśkowiec z Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu oraz Stu
dium rewaloryzacji Placu Wolno
ści w Zduńskiej Woli autorstwa 
Kariny Sobańskiej z Wydziału Ar
chitektury Politechniki Łódzkiej. 
Wszystkie prace, które wpłynęły 
na konkurs, wykonane zostały na 
wydziałach architektury i studiach 
podyplomowych o profilu konser
watorskim w Polsce oraz na 
uczelniach architektonicznych 
Ukrainy, Litwy i Białorusi.

Podczas Festiwalu „Kraków 
2000” mają się odbyć 22 wysta
wy. Najważniejszą z nich będzie 
ekspozycja „Wawel 1000-2000” 
(maj - październik 2000), która 
ukaże kulturę artystyczną dworu 
królewskiego, historię tworzenia 
się państwowości polskiej oraz 
dzieje biskupstwa krakowskiego. 
Na wystawie udostępnione zo
staną najcenniejsze zabytki z wa
welskich skarbców, m.in. włócz
nia św. Maurycego ofiarowana 
Bolesławowi 'Chrobremu przez 
Ottona III w 1000 r, a także kilka
dziesiąt dzieł sztuki, które kiedyś 
znajdowały się na Wawelu, 
a obecnie należą do zbiorów mu
zealnych m.in. Londynu, Oxfordu, 
Monachium, Wiednia, Sankt Pe
tersburga. Wystawa rozmieszczo
na będzie w Krakowie w trzech 
miejscach: na Zamku Wawel
skim, w Muzeum Katedralnym 
i Muzeum Archidiecezjalnym.

■Mam
Zrujnowany pałac w ogrodzie 
dendrologicznym w Przelewicach 
na Pomorzu Zachodnim ma być 
odbudowany. Dwukondygnacyj
na budowla autorstwa jednego 
z berlińskich architektów powsta
ła na początku XIX w. W 1923 r. 
jej właścicielem został przemy
słowiec Konrad von Borsig z Ber
lina, który wokół rezydencji ufun
dował wspaniały ogród dendro
logiczny. Po drugiej wojnie świa
towej w pałacu mieściły się 
mieszkania pracowników PGR, 
biura i magazyny. Zdewastowany 
obiekt został w 1971 r. opuszczo
ny przez użytkowników. W1985 r. 
rozpoczęto częściowy remont, 
który jednak został przerwany. 
Obecnie właścicielem pałacu 
jest urząd gminy. W końcu 1999 
r. przelewickie Stowarzyszenie 
Komunalnego Centrum Edukacji 
Ekologicznej „Agenda 21 ” Euro
regionu Pomerania powołało ra
dę naukową i komisję do spraw 
odbudowy pałacu; koszt remon
tu oszacowano na około 6 min zł.

Pałac pod Blachą, sąsiadujący 
z Zamkiem Królewskim w War
szawie, wymaga generalnego re
montu. W katastrofalnym stanie 
są fundamenty budowli, drewnia
ne stropy, ściany i elewacje. Nie
stety, nie ma środków na ratowa
nie zabytku. Wszystkie pieniądze, 
jakimi dysponuje w tym roku dy
rekcja Zamku Królewskiego, 
przeznaczone zostały na remont 
Arkad Kubickiego oraz niezbęd
ne naprawy Zamku. Czy znajdą 
się dodatkowe fundusze na pra
ce w Pałacu pod Blachą?

W grudniu 1999 r. w Muzeum 
Narodowym w Szczecinie odby
ła się ogólnopolska konferencja 
dotycząca ochrony drewnianej 
architektury ryglowej. Uczestnicy 
konferencji zwracali uwagę na 
niedocenianie znaczenia tego 
rodzaju zabytków. Zdarzają się 
bowiem wypadki, że podwaliny 
ryglowe w budynkach bywają 
zalewane betonem, a drewniane 
okna zastępowane oknami 
z PCV. Wszystkie obiekty archi
tektury ryglowej, które przetrwa
ły, należy uchronić od zniszcze
nia. Konferencji towarzyszyła 
czwarta z kolei wystawa konser
wacji i renowacji zabytków Anti- 
kon’ 99 oraz wystawy: renowa
cja kościoła św. Trójcy w Świdni
cy i malarstwo Romany Kasz- 
czyc z Barlinka.

Trwają prace przy odsłanianiu 
gotyckich fresków w kościele św. 
Marii Magdaleny w Miechocinie, 
dzielnicy Tarnobrzega. Osiem lat 
temu rzeszowscy konserwatorzy 
- Elżbieta i Piotr Bakunowie pod
czas odnawiania głównego ołta
rza w tym kościele odkryli w pre
zbiterium gotyckie freski, jednak 
z braku funduszy kontynuację 
prac podjęto dopiero w ubie
głym roku. Do zbadania pozo
stało jeszcze około 160 m2 po
wierzchni malowideł. Uważa się, 
że odkryte freski są najlepiej za
chowanym przykładem ścienne
go malarstwa gotyckiego na 
Podkarpaciu.

W Muzeum Archeologicznym 
i Etnograficznym w Łodzi w stycz
niu br. czynna była niecodzienna 
wystawa: „Najstarsze skarby 
chrześcijańskiego dziedzictwa 
Polski”. Zgromadzono na niej 
21 zabytków, powstałych przed 
końcem XII w., a wśród nich m.in. 
Sakramentarz tyniecki (zob. I i IV 
str. okładki), Ewangeliarz gnieź
nieński, kodeksy Missale plena- 
rium i Codex aureus Gnesnen- 
sis. Niezwykle cennym ekspo
natem była też Bulla gnieźnień
ska, wydana w 1136 r. przez pa
pieża Innocentego II; stanowi 
ona podstawę badań języko
znawczych nad początkami ję
zyka polskiego. Na wystawie 
można też było obejrzeć frag
ment drzwi katedry płockiej, naj
starszą polską rzeźbę drewnia
ną „Madonnę z Otoboku” (XII w.), 
naczynia liturgiczne.
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Na krawędzi wieków

Niedorzeczna wizja (?)
Wyobrażenie nowego tysiąclecia: 

wirtualne zabytki 
na wirtualnych wystawach...

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

ukcesu ubiegłorocznej wystawy „Ornamenta Ec- 
clesiae Poloniae” na Zamku Królewskim w War

szawie nie można mierzyć wyłącznie powodzeniem, ja
kim cieszyła się ona u zwiedzających oraz wysoką oceną 
merytoryczną wystawioną ekspozycji przez znawców te
matu. Największym bowiem sukcesem było samo zreali
zowanie wystawy. Kto wie, czy w takim kształcie nie po 
raz ostatni?

„W takim kształcie” czy, jak kto woli: „w takim ukła
dzie”, „w takiej koncepcji”, „w takim doborze ekspona
tów”. Nie chodzi tu bowiem o zanegowanie możliwości 
urządzenia w przyszłości (być może nawet za lat kilka
dziesiąt) jeszcze jednej ekspozycji grupującej w jednym 
miejscu najcenniejsze ruchome zabytki sztuki sakralnej 
w Polsce - a taką właśnie niezwyczajną wystawą była 
„Ornamenta Ecclesiae Poloniae”, tu przyjęta za pretekst 
do spojrzenia z perspektywy końca XX w. na sprawy wy
stawiennictwa w Polsce w ogóle - ale właśnie o jej formę. 
Można zapytać wręcz: czy w następnym wieku znajdzie- 
my jeszcze na wystawach oryginalne i realnie istniejące 
zabytkowe obiekty, czy też może raczej ich... wirtualne 
imitacje - najwierniejsze z możliwych (choć ciągle jeszcze 
nie w pełni wyobrażalne) kopie najcenniejszych ekspona
tów, podczas gdy one same pozostaną przed nami już na 
zawsze w ukryciu bezpieczne, mające szansę na przetrwa
nie, ale niedostępne dla zwykłych zjadaczy chleba.

Wizja to dość szczególna, a przy tym przerażająca. 
Skąd więc się wzięła? Nie podsuwa nam jej przecież ża
den z taką starannością przygotowanych na wystawę 
eksponatów, żaden szczegół przemyślanej i ciekawej in
scenizacji, jednym słowem, nie dostarcza nam ich sama 
wystawa. W pierwotnym zamyśle ekspozycja miała być 
urządzona w Watykanie, aby zgromadzone tam skarby 
sztuki sakralnej mogły swoją obecnością dokumentować 
przeszło tysiącletnią tradycję związku polskiej kultury 
z religią chrześcijańską, a wszystko to z okazji dwudzie
stolecia pontyfikatu Jana Pawła II. Ostatecznie przygo
towywane zabytki (choć już nie w pełnym wyborze) za
prezentowane zostały na Zamku Królewskim w Warsza
wie. Natomiast sukces, o którym była mowa na począt

ku, stał się udziałem zarówno pomysłodawców wysta
wy, jej organizatorów, jak i wszystkich tych, którzy nie 
zwątpili w powodzenie zaplanowanego przedsięwzięcia, 
doprowadzając jego realizację do pomyślnego końca, 
nawet jeśli nie udało się urzeczywistnić pierwotnego 
planu w całości.

Skąd więc te zadziwiające futurologiczne domysły? 
Chyba jedynie z obserwacji tego, co w tak zastraszającym 
tempie dzieje się nowego w światowym przemyśle kom
puterowym. Pewnie także z dostrzegania niezwykłej eks
pansji w nasze codzienne życie nowych nośników ener
gii, nowych form masowego przekazu, nowych techno
logii mających w przyszłości ogarnąć i uszeregować we
dług jednego pomysłu cały nasz cywilizacyjny dorobek. 
Co ciekawe, sięgamy po to wszystko chętnie, a początki 
nowego stadium elektronicznej rewolucji przełomu XX 
i XXI w. jawią się nam jeszcze niewinnie.

Komputer osobisty jest już niemal w powszechnym 
użyciu, na maszynę do pisania patrzymy więc jak na za
bytek. Z kolei nieposiadanie przez czasopismo własnych 
stron w Internecie bywa od niedawna uznawane za błąd 
w sztuce (zapewne w sztuce utrzymania się na rynku wy
dawniczym). W ślad za tym idą następne propozycje. 
Czasopismo w Internecie? Czemu nie, najlepiej w cało
ści! Ale co wtedy z samym realnie istniejącym pismem? 
Co z prawami autorskimi? I wreszcie, czy wysuwany 
przez zwolenników elektronicznej opcji argument 
oszczędzania papieru jest w tym wypadku wystarczająco 
przekonywający, by można było uwierzyć w bezsensow
ność drukowania nie tylko czasopism, ale i książek? Cie
szymy się z każdej nowinki. Pierwsze próby zapisu na 
niewielkim (a więc poręcznym) kompaktowym dysku za
wartości ważniejszych galerii obrazów, rzeźb czy kolekcji 
rzemiosła artystycznego przyjmujemy z ciekawością, 
a nawet z wdzięcznością dla twórców takich rozwiązań, 
gdyż pamiętamy jeszcze na jakże niskim poziomie wy
dawniczym bywały u nas albumy z reprodukcjami dzieł 
sztuki, do niedawna dostępne tylko w takiej postaci. No
we pokolenie zapoznaje się więc już ze sztukami piękny
mi, spoglądając na ekran komputerowych monitorów. 
A przecież to jeszcze nie koniec. Bo oto istnieje już moż
liwość realizacji trójwymiarowych obrazów w wirtualnej 
przestrzeni! A stąd niedaleko do pomysłu, by (na począ
tek) najsłynniejsze dzieła sztuki i obiekty zabytkowe 
przedstawić w takiej właśnie postaci. Czy przy wskaza
nych możliwościach wizja sali wystawowej z aparaturą 
umożliwiającą realizację projekcji wirtualnego obrazu, 
rzeźby lub dowolnego innego obiektu zamiast oryginału 
jest zatem całkowitą fikcją?
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By nie być posądzonym o szerzenie łatwego defety- 
zmu przez wysuwanie złowróżbnych i całkowicie nie
uzasadnionych przypuszczeń, rzeczoną wizję potraktuj
my jednak jedynie jako (być może nieco prowokacyjnie 
ujęte) zaproszenie do dyskusji na temat przyszłości na
szych wystaw. Jest to bowiem temat ważny, a w dziedzi
nie oddziaływania kulturotwórczego i edukacyjnego na 
nasze społeczeństwo, bodaj jeden z najważniejszych. 
Dlatego też - nie roszcząc sobie pretensji do wyczerpa
nia wszystkich obejmujących go zagadnień, a jedynie 
sygnalizując kilka najważniejszych - spójrzmy, jak to 
bywało z wystawami niegdyś i jak wygląda to teraz. 
Wówczas bowiem łatwiej nam będzie o prognozy na 
przyszłość.

O jednej z najwcześniej zorganizowanych u nas eks
pozycji pisał Karol Estreicher w artykule Zniszczenie pol
skich insygnjów koronnych, przy okazji omawiania wyni
ków inspekcji komisarzy Rzeczypospolitej w skarbcu ko
ronnym za panowania Stanisława Augusta Poniatowskie
go („Przegląd Współczesny”, 1935, s. 83): „Skarbiec w r. 
1792 - czytamy - nie był tak bogaty jak w czasach jagiel
lońskiej świetności, bo odbiły się na nim dwa wieki klęsk 
i wojen Polski, lecz mimo to przechowywano w nim jesz
cze najcenniejsze insygnja koronne. Przyjechawszy do 
Krakowa «komisarze Rzplitej Skarbu oboyga Narodów» 
[Tadeusz Czacki i Jan Nepomucen Horain - WP] przy
stąpili dnia 18 kwietnia do rewizji w przytomności jene
rała [Józefa] Wodzińskiego, [kustosza koronnego] &s[ię- 
dza] Sebastjana Sierakowskiego, burgrabiego Zamku Ko
walskiego oraz znakomitych obywateli miasta. Wyniesio
no ze skarbca cały depozyt i w jednej ze sal Zamku urzą
dzono trzydniową wystawę, którą za biletami wstępu 
zwiedzali Krakowianie [podkr. WP]. W skarbcu znajdo
wało się wówczas, jak to wynika ze spisanego inwenta
rza, pięć koron królewskich, wśród nich szczerozłota ko
rona zwana Chrobrego originalis sive privilegiata, a dalej 
cztery mniejsze korony: królowych, homagjalna, węgier
ska oraz szwedzka [...]. Prócz koron zawierał skarbiec 
cztery berła, pięć jabłek, trzy łańcuchy oraz cztery mie
cze. Z mieczy pierwszy był koronacyjny Szczerbiec, dwa 
następne były to owe, które Krzyżacy posłać mieli Jagiel
le przed bitwą grunwaldzką, czwartym zaś był niewielki 
mieczyk z napisem Sigismundus Rex Justus. Natomiast 
nieliczne były inne kosztowności przez komisarzy staran
nie spisane, jak broń ozdobna, relikwjarze, rzędy na ko
nie i. t. p.". Wspominając o tej niezwykłej wystawie, au
tor artykułu posłużył się relacją naocznego świadka, 
Franciszka Ksawerego Kratzera, kantora katedry kra
kowskiej, który zanotował w swoim pamiętniku m.in..- 
„Osobom chcącym zwiedzać te miłe pamiątki wydawano 
bilety w magistracie. Każdego dnia od godziny 1 Otej aż 
do 5tej wieczór wpuszczano ciekawych." (L. Siemiński, 
Pamiętniki kantora katedry krakowskiej, „Biblioteka 
Warszawska”, t.2, 1879, s. 35). Wiemy więc nie tylko, 
gdzie odbyła się ta wystawa, jak długo trwała oraz w ja
ki sposób można ją było zobaczyć, ale także co konkret
nie zostało wówczas zaprezentowane zwiedzającym. Nie 

mamy natomiast odnoszącego się do niej katalogu, a je
dynie reprodukcję rysunku Szczerbca sporządzonego 
przy tej okazji przez Jacka Przybylskiego, bibliotekarza 
Szkoły Głównej Koronnej (Uniwersytetu Jagiellońskiego) 
w Krakowie (oryginał spłonął w Warszawie w 1944 r. 
wraz ze zbiorami Biblioteki Narodowej).

Problem dokumentowania wystaw pozostawał zresz
tą dość długo nierozwiązany. Jeśli bowiem drukowano 
wówczas stosowne spisy obiektów przeznaczonych do 
ekspozycji, a niekiedy nawet zamieszczano przy nich po
dobizny wybranych dzieł w postaci drzeworytów lub 
miedziorytów, to przecież w tej dziedzinie było jeszcze 
wiele do zrobienia. Dopiero kiedy w latach pięćdziesią
tych XIX w. opanowana została u nas umiejętność wyko
nywania fotografii na tyle dobrze, że można było pomy
śleć o utrwaleniu na kliszy ciekawszych eksponatów 
przygotowywanych na kolejne Wystawy Starożytności 
(były nimi w tym czasie: w Królestwie Polskim wystawa 
warszawska w 1856 r., a w Galicji podobna jej, krakow
ska w 1858 i 1859 r.), wydawało się, że problem raz 
na zawsze został rozwiązany. Rzeczywiście, powstałe 
wówczas: Album Wystawy Starożytności i Przedmiotów 
Sztuki oraz Album Fotograficzne wystawy starożytności 
i Zabytków sztuki urządzonej przez c. k. Towarzystwo 
Naukowe w Krakowie 1858 i 1859 r., ze wspaniałymi fo
tografiami Karola Beyera, stanowiły nie tylko dokumen
tację tych wystaw, ale były także podziwianymi przez 
znawców małymi dziełami sztuki.

Miały jednak i one swoich konkurentów, przede 
wszystkim wśród wydawnictw ilustrowanych udoskona
lonymi technikami graficznymi, z chromolitografią na 
czele, której najpiękniejsze przykłady przywożono wów
czas z Paryża, wciąż jeszcze uznawanego za stolicę Euro
py. Stamtąd też, po kilku latach wypełnionych intensyw
ną pracą i zdobywaniem zawodowych doświadczeń, po
wrócił do kraju Maksymilian Fajans - rysownik i litograf, 
współtwórca i współwydawca wspaniałego dzieła, jakim 
bez wątpienia jest (znane nam także z reprintu) opraco
wanie zatytułowane Wzory sztuki średniowiecznej z epoki 
odrodzenia pod koniec wieku XVII w dawnej Polsce. Wy
dawnictwo to witał entuzjastycznie Józef Ignacy Kraszew
ski, pisząc w liście do redakcji „Gazety Warszawskiej” (nr 
204 z 26 lipca/ 7 sierpnia 1853) m.in.: „Odebraliśmy od 
dawna oczekiwany zeszyt pierwszy i drugi monumental
nego dzieła, które nam zapowiedział Hrfabia] Alexan
der] Przeździecki i Baron Edw[ard] Rastawiecki - Wzo
ry sztuki średniowiecznej z epoki odrodzenia po koniec 
wieku XVII w dawnej Polsce. [...] Jest to jakby dopełnie
nie wspaniałego ale wielce niekompletnego dzieła Le 
Moyen Age et la Renaissance, w którym nic prawie pol
skiego nie było. Forma, wydanie, wykonanie illustracyj, 
w najmniejszej rzeczy nie ustępują tyle głośnemu wyda
niu PP. F. Serre i P. Lacroix, a tekst sumiennością i ści- 
słem utrzymaniem się w zakreślonych sobie szrankach, 
przejdzie zapewne owe ogólniki francuzkie, w których 
więcej było dla oka i pozoru niźli dla nauki i studiów. 
Dwa pierwsze zeszyty, których chromolitografije pod
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1.2. Włócznia św. Maurycego na wydanej w latach 
1860-1862 chromolitografii M. Fajansa, według 
rysunku L. Łepkowskiego (1) i na współczesnej 
fotografii (2)
3.4. „Kielich św. Wojciecha” z Trzemeszna 
na wydanej w latach 1853-1855 chromolitografii
H. Waltera, według rysunku L. Dembowskiego (3)
i na współczesnej fotografii (4)

dyrekcyą P. Maksymiliana] Fajans’a, wykonali z rysun
ków pana Bolesl[awa] Podczaszyńskiego i J[ana] Drewa- 
czyńskiego, bracia Thurwanżerowie w Paryżu - zawierają 
przepyszny pomnik XIII wieku - Czarę obrządkową (kie
lich) w katedrze Płockiej, dar Konrada I-go Książęcia Ma
zowieckiego] (dwie tablice). Patynę do czary tej służącą 
i część pochwy do szabli Hetmana Żółkiewskiego zacho
waną w Skarbcu Częstochowskim [...].”

No i proszę! Na kartach tego wydawnictwa odnajdu
jemy przynajmniej niektóre z zabytków wystawionych 
blisko 150 lat później na Zamku Królewskim w Warsza
wie w ramach wspomnianej na wstępie ekspozycji „Or- 
namenta Ecclesiae Poloniae”. Nie ma wśród nich, co 
prawda, owej pochodzącej z katedry płockiej czary ob
rządkowej wraz z pateną, ale są za to inne arcydzieła: 
włócznia św. Maurycego (ok. 1000 r.), kielich agatowy 
zwany „kielichem św. Wojciecha” z Trzemeszna (X w.), 
relikwiarz włocławski (druga ćwierć XII w.), kielich 
zwany „królewskim” z Trzemeszna (ok. 1180 r.), kielich 
trzemeszeński fundacji Kazimierza Wielkiego (1351 r.), 
kielich stopnicki fundacji Kazimierza Wielkiego (1362 r.), 
kielich fundacji biskupa Władysława Oporowskiego 
(1334-1349), pastorał Andrzeja Krzyckiego (ok. 1522- 
-1527) oraz monstrancja z daru Zygmunta I (1542 r.). Je
śli zestawić ze sobą w pary chromolitografie oraz współ
czesne kolorowe zdjęcia ze znakomitego katalogu towa
rzyszącego omawianej wystawie, okaże się, że upływający 
czas odcisnął swoje piętno na każdym z wymienionych

5.6. Kielich zwany 
„królewskim” 
z Trzemeszna na 
wydanej w latach 
1860-1862 
chromolitografii 
H. Waltera, 
według rysunku 
L. Dembowskiego 
(5) i na 
współczesnej 
fotografii (6)



przedmiotów. Włócznia sprzed półtora wieku wydaje 
się jakby ostrzejsza i mniej skorodowana od tej, którą 
widzimy na fotografii, chociaż, być może, jest to jedy
nie niedoskonałość rysownika i litografa, którzy przesa
dzili nieco w idealizacji tej słynnej narodowej pamiątki. 
Porównanie z kolei agatowego „kielicha św. Wojciecha” 
na litografii i na zdjęciu ujawnia istotną przeróbkę 
w postaci odwrócenia złotych pasków łączących wargę 
górnej części oprawy czaszy z koszyczkiem u podstawy 
kubka. Natomiast „królewski kielich” z Trzemeszna tyl
ko nieznacznie różni się na obu przedstawionych tu ilu
stracjach. Widać jednak, że ten ze zdjęcia nie dość, że 
został nieco inaczej zmontowany, to jeszcze zgubił 
gdzieś kilka perełek, umieszczonych niegdyś przy górnej 
krawędzi jego stopy.

Podobnie można by porównywać pozostałe wymie
nione tu przedmioty, pamiętając jednak, że niestety nie 
wszystkie przedstawione na kartach Wzorów sztuki śre
dniowiecznej... i zachowane w naszych zbiorach skarby 
dotarły na wystawę w warszawskim zamku. Czego więc 
zabrakło? Między innymi: relikwiarza hermowego św. 
Marii Magdaleny (1370 r.) z katedry w Kielcach, szkla
nego kubka (ok. 1000 r.) w oprawie z początku XV w., 
zwanego „kielichem św. Jadwigi” oraz wspaniałego reli
kwiarza na głowę św. Stanisława (1504 r.) - dwa ostat
nie obiekty z Muzeum Katedralnego na Wawelu. Wśród 
ubiorów i haftów nie dostrzegliśmy także infuły biskupa

7.8. Ornat z fundacji Piotra Kmity Starszego na wydanej
w latach 1853-1855 chromolitografii Kellerhovena, według rysunku
L. Dembowskiego (7) i na współczesnej fotografii (8)

9.10. Ołtarz Mariacki Wita Stwosza w Krakowie, część środkowa 
na wydanej w latach 1867-1869 chromolitografii M. Fajansa, 
według rysunku L. Łepkowskiego (9) i na współczesnej 
fotografii (10)
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Tomasza Strzempińskiego (XV w.) oraz najcenniejszego 
bodaj z zachowanych ornatów - ornatu Piotra Kmity 
(1504 r.) z tego samego muzeum. Tyle tylko, że nieobec
ność na tej wystawie przynajmniej drugiego z wymienio
nych tu zabytków, zważywszy na kruchość materiału, 
z którego został on uszyty oraz delikatność liczącego nie
mal pięć wieków haftu, wydaje się całkowicie usprawie
dliwiona. Natomiast samą listę oczekiwań można by wy
dłużać w ten sposób bez końca, choć nie o to przecież 
chodzi. Spójrzmy więc już tylko na dwie ostatnie ilustra
cje, przedstawiające (już bez związku z omawianą wysta
wą) środkową część ołtarza Wita Stwosza z bazyliki Naj
świętszej Marii Panny w Krakowie, po to tylko, by zoba
czyć, jak w ciągu stulecia zmieniło się rozumienie sztuki 
gotyku widoczne w efektach przeprowadzonych prac 
konserwatorskich w latach sześćdziesiątych XIX w. oraz 
w drugiej połowie XX w.

Tyle o warszawskiej wystawie „Ornamenta Ecclesiae 
Poloniae”, przywołanej tu - przypomnijmy - tylko dla 
przykładu. Być może nie jest to ten jedyny, najlepszy 
przykład ekspozycji końca XX w. Być może wiele innych 
wystaw, które zorganizowano u nas w ostatnich dwóch 
czy trzech latach, będących z całą pewnością złotymi la
tami polskiego wystawiennictwa, zasługiwałoby bardziej 
na przypomnienie. Szczególnie, że były wśród nich wy
stawy i większe, i znaczniejsze, i przygotowane z niepo
równywalnie większym zaangażowaniem sił i środków. 
Te jednak opisane zostały już na tyle sposobów, że nie 
wymagają żadnych podkreśleń, a jedynie płynącego cza
su, który utrwali ich znaczenie w przyszłości. Tak jak 
utrwalone już zostały w naszej świadomości dwie wiel
kie, zrealizowane przez Marka Rostworowskiego ekspo
zycje z lat poprzednich: „Romantyzm i romantyczność 
w sztuce polskiej XIX i XX wieku” (1975 r.) oraz „Pola
ków portret własny” (1980 r.), a spośród ostatnio zorga
nizowanych w samej tylko Warszawie: „Koniec wieku. 
Sztuka polskiego modernizmu 1890-1914” (1997 r.), 
„Pod jedną koroną” (1997 r.), „Ogród - Forma. Symbol. 
Marzenie” (1998-1999), „Sztuka cenniejsza niż złoto” 
(1999 r.) czy też niedawna „Serenissima. Światło Wene
cji” (1999 r.). A jeśli doliczyć do tego wielkie pokazy 
światowych arcydzieł sztuki, jak: „Caravaggio i różne ob
licza caravaggionizmu” (1996 r.), „Wenus z Urbino” Ty- 
cjana i „La Velata” Rafaela (1998 r.), a także coraz więk
szą dbałość o wysoki poziom merytoryczny i edytorski 
towarzyszących wystawom wydawnictw - czego najlep
szym chyba przykładem jest katalog wystawy „Galeria 
Rogalińska Edwarda Raczyńskiego” w Muzeum Naro
dowym w Poznaniu (1997-1998) - obraz naszego wysta
wiennictwa zarysuje się nam już w wystarczająco jasnym 
świetle. Może więc nie warto go psuć zasygnalizowaną 
na wstępie przerażającą wizją wystaw przyszłości?

A jednak - nie dbając o to, że kreślone tu uwagi mo
że ktoś wziąć, zwyczajnie, za narzekania malkontenta 
- upierałbym się przy swoim. Upierałbym się, mimo że 
ktoś inny znowu mógłby uznać je za prognozowania czy

nione przez człowieka „z tamtej epoki”, człowieka wie
rzącego w słuszność raz przyjętych i niezmieniających się 
już idei, a może nawet za niedorzeczne przypuszczenia 
obserwatora, który patrząc na świat z pozycji żaby nie 
jest w stanie ogarnąć tego, co tak naprawdę dzieje się 
wokół nas? Cóż, rzeczywiście, to samo zjawisko można 
widzieć na różne sposoby. W 1913 r., a więc w pierw
szych latach XX w., kiedy nieuchronnie następowało 
przewartościowanie ocen w sztuce, jeden z recenzentów, 
omawiając wystawę obrazów w Salonie Franciszka Ry- 
chlinga w Warszawie, skontrastował pozytywną o niej 
opinię ze swoją krytyczną wypowiedzią na temat odby
wającej się w tym samym czasie ekspozycji obrazów ja
pońskiego malarza Wakany Utagawy w „Zachęcie”. 
Pisał: „W tych małych trzech pokoikach więcej jest istot
ną artystyczną wartość przedstawiających rzeczy niż 
w obecnej chwili w salach Towarzystwa Zachęty, rzecz 
naturalna, wyłączywszy z tego zestawienia stałą wystawę 
w sali Matejkowskiej. Jedynie starzy Japończycy mogą 
tam pociągać.'" [A. Szreniawa (L. Czerniewski), Salon 
Rychlinga, „Gazeta Poranna 2 Grosze”, nr 22, 1913, 
s. 424]. Inny z piszących na ten sam temat wyrażał jed
nak nadzieję, że „wystawa p. Utagawy, tak starannie 
urządzona w Towfarzystwiej &t[uk] Pfięknych], nie
chybnie żywo zainteresuje szerszy ogól i ogromnie się 
przyczyni do zrozumienia sztuki, duszy i kultury bohater
skiego narodu kraju wschodzącego Słońca." [F. Siedlecki, 
Wystawa obrazów Wakany Utagawy, „Tygodnik Ilustro
wany”, nr 5, 1913, s. 85]. Ale jakoś przewidywania dru
giego z recenzentów nie przysporzyły tłumów wystawie 
Utagawy, natomiast znajdujące się w salonie Rychlinga 
obrazy: Jana Matejki, Olgi Boznańskiej, Vlastimila Hof
mana, Jacka Malczewskiego, Teodora Axentowicza, Józe
fa Mehoffera i wielu, wielu innych artystów z „tamtej 
epoki” także dziś są nie tylko wysoko oceniane przez kry
tyków, ale także wysoko wyceniane przez rynek sztuki.

Co urzeczywistni się z prognoz dotyczących kształ
tu przyszłych wystaw - nie wiadomo. Jednak wynala
zek Gutenberga nie przekreślił umiejętności odręczne
go pisania listów, fotografia nie zniszczyła całkowicie 
grafiki użytkowej, a komputery książek. I chociaż po
dobne tendencje widoczne są niemal w każdym zakąt
ku naszej kultury, to jednak trzeba mieć nadzieję, że 
jeszcze przez wiele lat będziemy oglądać na wystawach 
- choćby umieszczone za pancerną szybą, w klimatyzo
wanej gablocie, z daleka od zwiedzających, ale za to 
w towarzystwie ubranych w niemal kosmiczne kombi
nezony ochroniarzy - wciąż tę samą oryginalną „Damę 
z gronostajem”, tę samą włócznię św. Maurycego, 
a także ten sam ornat Piotra Kmity i rękopis Pana Tade
usza, a nie ich wirtualne kopie, choćby najbardziej uda
ne, ale urojone i jak bańka mydlana pękające przy każ
dym naciśnięciu klawisza delete na klawiaturze super
komputera przyszłości.

Wojciech Przybyszewski
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Wycieczka w czasie

Spotkanie z Bojkami
Minęło niewiele więcej niż pól wieku, 

gdy do poszukiwania śladów tego ludu 
przystąpili archeolodzy. 

Jest to już bowiem przysypany ziemią 
zupełnie martwy świat.

ZDZISŁAW SKROK 

bieszczadzkich dolinach ludzie zamieszkali na 
stałe stosunkowo późno. Odstraszały ich dzi-

ły wśród przybyszów. Dopiero ci, którzy przesunęli się jesz
cze bardziej na zachód i skolonizowali doliny i połoniny Be
skidu Niskiego trafili w strefę wpływów kultury polskiej, 
i choć zachowali dominujący zrąb kultury rusińskiej, to jed
nak ulegli w pewnym stopniu polonizacji (np. w zakresie 
zapożyczeń językowych, obyczajowych, estetycznych).

Tych ostatnich okoliczna ludność nazywała Łemkami 
od często używanego przez nich słowa „łem” (tylko), sami 
nazywali się Rusinami lub Rusnakami. Ich wschodnich są
siadów kolonizujących od początku XVI w. Bieszczady na
zywano Bojkami (od słowa „boj” - „tak”, albo od rumuń
skiego słowa „boi” - „wół”). Sami zainteresowani uważali 
tę nazwę za obraźliwą i określali się mianem hirniaków lub

kość i nieprzystępność gór porośniętych mrocznymi lasami, 
nieprzebytych, wywodzących swą nazwę - jak chce tego lu
dowa opowieść - od piekielnych Biesów. Pierwsi, którzy 
ośmielili się tu osiąść, nie pochodzili wcale z pobliskich, są
siadujących z Bieszczadami pogórzy, nie byli rolnikami, któ
rych głód ziemi skłonił do kolonizacji górskich ostępów. Bo 
rolnicy z nizin nie byliby w stanie przeżyć w panujących tu 
surowych warunkach klimatycznych i glebowych. Najpierw 
więc przybyli w Bieszczady pasterze wołoscy, górscy ko
czownicy wędrujący wraz ze swymi stadami grzbietem Kar
pat od południa ku północy. Wędrowali powoli, mieszali się 
z ludnością miejscową i czasami osiadali na stałe. Na teren 
Bieszczadów i Beskidu Niskiego dotarli w XV w. Wcześniej
sze kontakty z ludnością zamieszkującą okolice Karpat 
Wschodnich (teren dzisiejszej Ukrainy) spowodowały, że 
znacznej zmianie uległ ich język, obyczaje i wygląd fizyczny. 
Z dawnymi przodkami wywodzącymi się z południowej 
Rumunii łączyło ich już tylko pasterstwo wędrowne oraz

werchowynców, co w obydwu wypadkach oznacza po pro
stu górali. Po ostatniej wojnie zarówno Bojkowie, jak 
i Łemkowie opuścili rodzinne doliny. Większość, na ogół 
dobrowolnie, przeniosła się w latach 1945-1946 na teryto
rium radzieckiej Ukrainy, pozostali w ramach Akcji „Wisła” 
w 1957 r. pod przymusem przesiedleni zostali na zachod
nie i północne ziemie Polski. Gospodarstwa, które pozo
stawili, w szybkim czasie uległy dewastacji, a później całko
witemu zniszczeniu. Już w 1947 r. płonęły tu opustoszałe 
wsie. Podpalali je zarówno bojownicy UPA, aby ludność 
polska nie miała z nich korzyści, jak i żołnierze Wojska Pol
skiego, aby nie służyły za schronienie „banderowcom”. 
Gdy ustały walki, bojkowskie i łemkowskie chałupy roz
bierali i wywozili przybysze z dolin i pierwsi osadnicy, któ
rzy na nowo próbowali kolonizować opustoszałe ziemie. 
Dzieła zniszczenia dokonali pracownicy PGR, które zaczę
to tworzyć, gdy indywidualna akcja osadnicza nie dała re
zultatu. Sekundowali im podtatrzańscy górale, którzy od

relikty rumuńskiego języka. W przeważającej mierze byli 
już oni Rusinami, precyzyjniej - rusińskimi góralami. Na 
bieszczadzkim przedgórzu też zamieszkiwała ludność rusiń- 
ska, a więc wpływy tej kultury jeszcze bardziej się umocni-

1. Tu znajdowały się zabudowania wsi
2. Wieś Berehy Górne na mapie z 1955 r. (zaznaczono 
teren badań)



początku lat sześćdziesiątych każdego roku przybywali na 
te tereny z owcami.

To wszystko spowodowało, że większość bojkowskich 
i łemkowskich wsi została starta z powierzchni ziemi, poro
śnięta bujną roślinnością, całkowicie zapomniana. Zniszcze
nia te szczególnie głęboko dotknęły spuściznę bojkowską. 
Pojedyncze łemkowskie chałupy do dziś można oglądać 
w niektórych wsiach Beskidu Niskiego, niekiedy przetrwa
ły nawet ich zwarte zespoły, jak w Nowicy czy Wołowcu. 
Z bojkowskich chałup nie przetrwała ani jedna w swym 
pierwotnym, naturalnym położeniu. Gdzieniegdzie zacho
wały się jeszcze jakieś chylące się do upadku, wielokrotnie 
przebudowywane resztki. I dziś, gdy chcemy zobaczyć 
prawdziwą bojkowską chyżę, mamy tylko jedną możliwość: 
wizytę w Parku Etnograficznym w Sanoku, gdzie znajduje 
się jedyna w naszym kraju klasyczna, jednobudynkowa za
groda bojkowską z 1861 r., przeniesiona ze wsi Skorodne 
w Bieszczadach. Zresztą Bojkowie już w okresie międzywo
jennym stanowili w porównaniu z Łemkami niewielką, ar
chaiczną kulturowo i mało aktywną politycznie, etnogra
ficzną grupę karpackich pasterzy. Po wojnie rozproszeni, 
pozbawieni silnej więzi wewnątrzgrupowej szybko się asy- 
milowali w społeczeństwie polskim lub ukraińskim, szcze
gólnie gdy trafili do miast. Obecnie są już w naszym kraju 
tylko historycznym wspomnieniem; trochę inaczej wygląda 
to na Ukrainie i w Słowacji. Łemkowie mają kilka stowarzy
szeń kulturalno-społecznych, zespoły śpiewacze (m.in. 
sławna „Łemkowyna”), kilka muzeów (np. Muzeum Kultu
ry Łemkowskiej w Zyndranowej). Bojkowie nie mają żadnej 
tego rodzaju instytucji i nie ma pewności, czy istnieje jesz
cze jakaś ich grupa pragnąca podtrzymywać tradycję przod
ków. Bieszczady są więc swoistą Atlantydą, lądem zaginio
nej, umarłej, prawie nieobecnej w historycznych opisach 
i zabytkach „cywilizacji” bojkowskiej. I dziś świat archaicz
nych, karpackich pasterzy skrywa się pod cienką murawą, 
pod grubym kożuchem dzikiej roślinności.

Latem 1999 r. miałem okazję wejrzeć w głąb tego mar
twego świata. Najbardziej malowniczą część polskich Biesz
czadów obejmuje dziś Bieszczadzki Park Narodowy (utwo
rzony w 1973 r. i kilkakrotnie powiększany), który oprócz 
ochrony przyrody zajmuje się również jej udostępnianiem 
turystom w najbardziej atrakcyjnej formie. Służą temu m.in. 
tzw. ścieżki dydaktyczne, specjalne szlaki, wzdłuż których 
rozmieszczone są i opatrzone stosownymi opisami, atrak
cyjne i pouczające dla zwiedzających elementy bieszczadz
kiego krajobrazu. Po wytyczeniu kilku ścieżek przyrodni
czych, dyrekcja parku postanowiła utworzyć ścieżkę histo
ryczną, zlokalizować, odsłonić i wyeksponować relikt biesz
czadzkiej wsi, wydobyć na światło dzienne fragment boj
kowskiej Atlantydy. Zadanie to podjąłem wspólnie ze Stani
sławem Krycińskim, znawcą tych okolic, autorem wieloto
mowego Słownika historyczno-krajoznawczego: Bieszczady 
(ukazały się już dwa tomy), będącego najobszerniejszym 
kompendium w tym zakresie. Wybór nasz padł na nieistnie
jącą bojkowską wieś Berehy Górne (obecna nazwa - Brzegi 
Górne), malowniczo położoną u zbiegu Połoniny Wetliń- 
skiej z Połoniną Caryńską. Wieś ta liczyła przed wojną 128 

gospodarstw, znajdował się w niej dwór i folwark, karczma, 
młyn wodny, cerkiew i cmentarz. W 1946 r. cała ludność 
została wysiedlona na teren ZSRR i to, co pozostało na 
miejscu weszło na drogę zagłady.

Zanim przystąpiliśmy do wykopalisk, należało, choćby 
wstępnie, wypracować ich koncepcję teoretyczną. Zasadni
czy cel tych prac był jasny: odsłonięcie reliktów bojkow
skiej wsi dla ekspozycji edukacyjnej. Był również inny cel, 
który zamierzaliśmy zrealizować niejako przy okazji, cel 
poznawczy - wzbogacenie wiedzy o kulturze i warunkach 
życia dawnych mieszkańców Bieszczadów. Okazało się, że 
archeologia wsi - to dziedzina zaniedbana i zupełnie nie
doceniana, choć aż do połowy XX w. w Europie Środko
wej zdecydowana większość ludności prowadziła wiejski 
tryb życia, a miasta były jedynie enklawami w morzu wiej
skiego osadnictwa.

Obiekt, który mieliśmy badać, mieścił się na pograniczu 
nowożytności i współczesności, bo choć pierwsza wzmianka 
o Berehach Górnych pochodzi z 1580 r., to jednak znając
- również z przekazów historycznych - wzmianki o jej znisz
czeniach i przekształceniach, mogliśmy spodziewać się, że 
przedmiotem naszych badań będą obiekty z XIX i pierwszej 
połowy XX w. Zanosiło się więc na badania pionierskie
- nikt jeszcze w naszym kraju nie prowadził prac archeolo
gicznych na terenie wsi pochodzącej z tak niedawnego okre
su, łączącego się z naszą współczesnością. Jeszcze przed 
przystąpieniem do prac wykopaliskowych okazało się, że tak 
„młoda” chronologia naszej wsi niesie konkretne zyski ba
dawcze. Archeolodzy badający wsie średniowieczne stawiali
- jako jeden z najważniejszych problemów poznawczych - 
rekonstrukcję układu przestrzennego wiejskiej aglomeracji, 
starali się odkryć przebieg ulic, zasadę rozmieszczenia go
spodarstw, lokalizację placów zgromadzeń, kościołów 
i cmentarzy. W wypadku naszych badań ten problem był już 
praktycznie rozwiązany. Układ przestrzenny Berehów Gór
nych widoczny jest dobrze na ujęciach kartograficznych: au
striackich z lat 1880-1914 (skala 1:75 000) i polskich 
z 1935 r. (mapa WIG w skali 1: 100 000). Oprócz tego za
chował się plan katastralny wsi sporządzony w 1852 r. 
w dziwnej dziś skali 1:2880 (chodziło o to, aby 1/4 cala na 
planie odpowiadała długości jednego sążnia, czyli 1895 m 
w terenie). Wystarczyło więc skonfrontować owe mapy i pla
ny z terenem, aby wybrać obiekty najbardziej interesujące 
pod względem badawczym oraz dla przyszłej ekspozycji.

Konfrontacja ta jednak szybko ostudziła nasz optymizm. 
Okazało się bowiem, że ta długa wieś, ciągnąca się przez 
6 km od Przysłopu nad Berehami do Przysłopu Wyżniańskie- 
go, nie istnieje nawet w postaci ukrytych w ziemi reliktów. 
Oto w tym miejscu, w latach sześćdziesiątych wybudowano 
szeroką, nowoczesną drogę, sławną bieszczadzką obwodni
cę. Większość chałupisk (czyli reliktów chałup) dawnych Be
rehów znajduje się dziś pod asfaltową nawierzchnią szosy lub 
też uległo zniszczeniu podczas jej budowy, formowania na
sypów i poboczy. Fakt ten znacznie zmniejszał nasze możli
wości badawcze, ale niespodziewanie przyniósł też korzy
ści. Bo poszukując tych fragmentów wsi, których oszczędzi
ły spychacze, zanim jeszcze zagłębiliśmy nasze łopaty w ziemi,
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3.4. Pozostałości chałupy z XIX w. (3) i plan typowej bojkowskiej 
„dolhoj chyży” (4)

dokonaliśmy odkrycia z zakresu archeologii krajobrazu - 
ustaliliśmy, jak przekształcała się sieć drożna w rejonie Be- 
rehów. Pomocne były tu oczywiście wspomniane mapy, ale 
i uważna obserwacja ukształtowania terenu miała swoje 
znaczenie. Najstarsza droga widoczna na przedstawieniach 
z XIX w. biegła wprost korytem kilku potoków płynących 
na zapleczu wsi - gdy koryto było wąskie, zagłębiała się 
wprost w nurt strumieni, gdy było szersze, szła ich skrajem. 
Użytkowana była tylko latem przy niskim stanie wody, zimą 
przy grubej warstwie śnieżnej jeżdżono saniami wprost 
przez pola. Później, zapewne na początku XX w., wraz 
z docierającym również w Bieszczady postępem technicz
nym i wzrostem potrzeb transportowych, porzucono kapry
śny i niewygodny szlak przez strumienie i wytyczono nowy 
gościniec. Była to pierwsza w tym rejonie droga „urządzo
na”, czyli stawiająca sobie za cel nie tylko wykorzystanie 
naturalnej konfiguracji terenu, ale też jej przebudowę i do
stosowanie do potrzeb człowieka. W praktyce ówczesne 
możliwości, uwzględniając trudne warunki naturalne Biesz
czadów, były raczej skromne. Owo „urządzenie” sprowa
dzało się więc do wyprowadzenia drogi z koryta potoków 
na jego skraj, wytyczenia przez geometrów maksymalnej 
liczby odcinków prostych i posadzenia na skrajach drogi 
szpalerów drzew sprowadzonych z nizin: lip, kasztanów, je
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sionów, topoli. Poza tym droga nadal trzymała się strumie
ni, wykorzystywała naturalne ukształtowanie doliny i czę
sto je przekraczała, szukając najbardziej dogodnych miejsc. 
Zerwanie tych uwarunkowań nastąpiło dopiero w latach 
sześćdziesiątych, gdy zbudowano szosę. Tam, gdzie było to 
możliwe (a nie wszędzie, stąd bieszczadzkie serpentyny) 
ostre zakręty i nierówności zostały zniwelowane, pojawiła 
się asfaltowa nawierzchnia i żelbetonowe mosty.

Po najstarszej drodze Berehów Górnych pozostała led
wie widoczna ścieżka wyjeżdżona żelaznymi kołami wóz
ków, wydeptana przez bydło i ludzi, biegnąca skrajem poto
ku. Po drodze „urządzonej” pozostał szpaler jesionów, dwie 
równoległe linie stuletnich prawie drzew odchodzących 
pod kątem ostrym od obecnej szosy i budzących zacieka
wienie podróżnych. Drzewa te cudem zresztą ocalały, bo 
otaczająca je przestrzeń, jak stwierdziliśmy, była kompletnie 
zryta przez spychacze. Nie mieliśmy więc tam czego szukać. 
Nieliczne chałupiska ocalały natomiast bliżej strumienia 
i najstarszej drogi.

Nasze wykopaliska trwały zaledwie kilkanaście dni. 
W ich trakcie odsłoniliśmy i przebadaliśmy archeologicz
nie relikty pięciu chałup oraz dworu należącego w okresie 
międzywojennym do Władysława Serwatowskiego. W ten 
sposób spełniliśmy wymóg postawiony nam przez zlece
niodawcę i inwestora prac: odsłonięcie zachowanych frag
mentów bojkowskiej wsi w celu ich ekspozycji w ramach 
ścieżki dydaktycznej BPN. Dla nas ważne były jeszcze efek
ty poznawcze badań: w jakim zakresie przyczyniliśmy się 
do powiększenia wiedzy o zaginionej ludności z biesz
czadzkich dolin?



Na pierwszy rzut oka efekty te nie wyglądały imponują
co, potwierdzały raczej to, co było już wiadome z map, pla
nów, fotografii i opisów etnograficznych. Odsłonięte pod
murówki chałup nad potokiem nie pozostawiały wątpliwo
ści, że stanowiły one podwaliny typowych dla Bojkowszczy- 
zny budynków zwanych „dołha chyża”, mieszczących pod 
jednym czterospadowym, słomianym dachem, wszystkie 
pomieszczenia zagrody: sień, izbę, komorę, boisko, stajnię, 
owczarnię, a niekiedy szopę i wozownię. Także znana z opi
sów podworska ruina okazała się pozostałością niewielkiej 
drewnianej budowli mającej cztery pomieszczenia mieszkal
ne i masywny piec umieszczony centralnie. Potwierdził się 
także zanotowany przez międzywojennych etnografów pro
ces odchodzenia Bojków od gospodarki pasterskiej na rzecz 
coraz bardziej dominującego rolnictwa. Wynikało to przede 
wszystkim z przeludnienia Bojkowszczyzny: w dolinach 
wsie ciągnęły się kilometrami, a przysiółki wychodziły wy
soko na zbocza, niekiedy aż na szczyty wzniesień. Hodow
la owiec i wołów nie mogła dać utrzymania wzrastającej 
masie ludności. Stąd, pomimo wybitnie niekorzystnych dla 
rolnictwa warunków fizjograficznych, bieszczadzcy Bojko
wie coraz chętniej przekształcali dawne pastwiska w pola 
uprawne. Wielu z nich sprzeciwiało się już nazywaniu ich 
hirniakami (góralami) i uważało się za podolaków (rolni
ków). Archeologicznym potwierdzeniem tego procesu były 
nasze znaleziska dokonane w obrębie chałupisk. Przedmio
ty związane z hodowlą - podkowy niewielkich popularnych 
na Bojkowszczyźnie huculskich koni i żelazne okucia jarzem 
dla wołów, należały do rzadkości. Przeważały narzędzia rol
nicze. A ich zestaw okazał się tak wymowny, że od tej pory 
zaczęliśmy zaliczać efekty poznawcze wykopalisk już na 
własny rachunek.

Bo okazało się, że w obrębie chałupiska datowanego 
pięciogroszową monetą polską z okresu międzywojennego, 
znaleźliśmy kilka żelaznych sierpów i motyk w kształcie ser
ca, żelazne radlice stanowiące okucia drewnianych rade! 
i żelazne zęby drewnianych bron beleczkowych. Jak na 
okres międzywojenny, narzędzia te reprezentowały bardzo 
archaiczny poziom gospodarki rolnej, niespotykany już 
w innych regionach Rzeczypospolitej. Podobne narzędzia 
wystąpiły w trakcie rozkopywania sąsiednich chałupisk, ale 
gdy zabraliśmy się do wykopalisk reliktów pozostałych 
dwóch chałup - nastąpiło zaskoczenie. W przeciwieństwie 
do poprzednich obiekty te umieszczone były na skraju daw
nej wsi, poza jej regularnym łańcuchem trzymającym się 
strumienia i drogi. Jakby nie było dla nich miejsca w owym 
szeregu! I rzeczywiście - jak wykazały nasze prace, obydwie 
te chałupy powstały stosunkowo późno w porównaniu 
z pozostałymi. Jedna zapewne na początku XX w., druga 
- w okresie międzywojennym. Inną też miały konstrukcję, 
nie były to już jednotraktowe, długie i wąskie chyże, ale 
bardziej krępe, dwutraktowe (przez dodanie alkierzy) bu
dynki o wyłącznie mieszkalnym charakterze; pomieszczenia 
gospodarcze zostały od nich oddzielone. W pobliżu, najczę
ściej pod spichlerzami pojawiły się nieznane na Bojkowsz
czyźnie do końca XIX w. (w przeciwieństwie do Łemkowsz- 
czyzny) piwnice, latem pełniące funkcję lodowni, a zimą 

służące do przechowywania ziemniaków, których uprawa 
właśnie wówczas zaczęła się upowszechniać. W tym też cza
sie, na przełomie wieków pojawiły się na Bojkowszczyźnie 
nowocześniejsze urządzenia ogniowe. Zaczęto budować 
obszerne piece z paleniskiem przykrytym żelazną blachą 
(dotychczas gotowano na trójnogach ustawionych na 
otwartym ogniu) i kominem odprowadzającym dym, po
czątkowo jedynie na strych, później ponad kalenicę. Z ko
lei chałupa z okresu międzywojennego miała już masywny, 
imponujący piec wzniesiony z eleganckich cegieł, zajmujący 
jej cęntralną część. Miała też szerokie okna z podwójnymi 
szybami, zestaw fabrycznych, emaliowanych naczyń w ko
morze, a jej gospodarz dysponował nowoczesnym, jak na

5. Resztki ceglanego pieca w chałupie z okresu międzywojennego
6. Odsłaniamy podmurówkę dworu

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

owe czasy, warsztatem ślusarskim. To była zapowiedź nad
chodzących nowych czasów i gdyby nie wysiedlenie, dzi
siejsi Bojkowie z polskich Bieszczadów niczym nie odróż
nialiby się od mieszkańców sąsiednich regionów. Aby się 
o tym przekonać, wystarczy przejść na drugą, słowacką 
stronę bieszczadzkiego pasma. Bojkowie mieszkają tam 
w standardowych murowanych domach, noszą fabryczną 
odzież, jeżdżą traktorami i samochodami. Ich długie chyże, 
drewniane brony i kurtaki (jeden z elementów tradycyjne
go stroju) - zobaczyć można tylko w skansenie.

Zdzisław Skrok
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IWokót jednego zabytku

P
ośród wielu namalowanych przez Ja
na Matejkę portretów znalazł się także 
wizerunek osoby, której urodzenie, 
pozycja towarzyska, ale także interesująca 

i silna osobowość kreowały salonowe życie 
Galicji w drugiej połowie XIX w. Osobą tą by
ła hrabina Maria Alfredowa Potocka de domo 
księżniczka Sanguszko. W ciągu swego dłu
giego życia portretowana była przez takich 
mistrzów, jak Winterhalter, von Blaas czy Ho- 
rovitz. U schyłku życia poleciła namalować 
swój portret Matejce.

We wspomnieniach pamiętnikarzy odnaj
dujemy dość sensacyjne relacje dotyczące 
powstania tego portretu i trudności, jakie 
miał mistrz Matejko z dumną klientką. Kiedy 
jednak bliżej przyjrzeć się tym istotnie cieka
wym faktom, okazuje się, że wiele w nich 
sensacji i plotki. Równie ciekawe są przy tym 
późniejsze, już po namalowaniu, losy portre
tu pani Potockiej, splecione z tragicznymi lo
sami polskich siedzib i zgromadzonych 
w nich zbiorów.

Galicyjski pamiętnikarz przełomu wieków 
Marian Rosco-Bogdanowicz, chociaż admi- 
rujący w swych wspomnieniach słynną panią 
Alfredową, pierwszy zasiał ziarenko sensacji, 
jaka miała towarzyszyć powstaniu obrazu. 
„Początkowo portret ten - pisał Rosco-Bog
danowicz - miat być malowany w grudniu ro
ku ubiegłego (1891 - A.K.). Gdy jednak po
słuszna decyzji mistrza pani Alfredowa opu
ściła o miesiąc wcześniej jak zwykle Antoniny, 
rezygnując nawet ze Świąt tam zwykle spę
dzanych i poprzedzona wystaniem koni, kare
ty i kilku osób służby (...) przybyła do Krakowa 
i zająwszy na miesiąc naprzód zamówiony 
apartament w Grand Hotelu, zjawiła się w ate
lier Matejki, mistrz tkwiący gdzieś pod sufitem 
(zdaje się Hotdu Pruskiego) spojrzał z góry 
przysłaniając oczy ręką i nie przerywając pra
cy zadekretował »Nie, grudniowe światło nie 
dla Pani« i nie spojrzawszy nawet na oniemia
łą pod wrażeniem tej bezceremonialności pa
nią Alfredową malował dalej (...)". Tymcza
sem zapisujący skrupulatnie poczynania Ma
tejki jego sekretarz, Marian Gorzkowski, za
notował, że to właśnie w 1891 r. i to nie 
w grudniu, a w lipcu rozpoczął mistrz malo
wanie „nowo zamówionego portretu hr. Al- 
fredowej Potockiej, wdowy po namiestniku 
(165x110). Jednak po pierwszym pozowaniu 
hrabina wnet wyjechała z Krakowa, więc ma
lowanie portretu ustało". Może zatem pomylił 
się Rosco-Bogdanowicz i to pierwsze rze
czywiście odbyte, chociaż krótkie pozowanie 
miało miejsce w lipcu, a nie w grudniu, tak 
jak pomylił się co do historycznej kompozy
cji, jaką wówczas malował Matejko - nie był 
to bowiem „Hołd Pruski”, lecz „Ogłoszenie 
Konstytucji 3 Maja".

Dalsze portretowanie pani Potockiej miało 
miejsce w listopadzie i grudniu tego samego 
1891 r. Po raz trzeci przybyła hrabina do Kra
kowa, by pozować Matejce w styczniu roku 
następnego, kiedy mistrz, by zacytować 
Gorzkowskiego: „malował (...) teraz twarz jej 
wyłącznie, bo piękne krzesło i tło makaty było 
już dawno namalowane". Zaraz potem hrabi
na przystała do malowania do Krakowa swo
ją suknię i diadem. W marcu zwrócił się Ma
tejko do hrabiny Potockiej z prośbą o przysła
nie do Krakowa także „distinctoriów dwór-

Pani Alfredowa
i jej portret

(repr. Marek Kosior)

skich (...) gdyż mi są niezbędnie potrzebne ja
ko konieczne przy malowaniu".

Ostatnie pozowanie pani Alfredowej miało 
miejsce 17 maja 1892 r. Gorzkowski przeka
zał nam, że zaraz potem dowiadywała się za 
jego pośrednictwem pani Potocka o cenę 
portretu. Matejko określił ją na 5000 gulde
nów. Gorzkowski relacjonuje, że hrabina nie 
miała pieniędzy przy sobie, więc nie zapłaci
ła za obraz, ale obiecała uczynić to „w naj
krótszym czasie". To odwleczenie płatności 
określono w pracy Matejko. Obrazy olejne. 
Katalog jako upokorzenia natury finansowej, 
jakich Potocka nie szczędziła malarzowi. Być 
może taki wydźwięk miała relacja Gorzkow
skiego. Ale dzisiaj znany jest już list Matejki 
do hrabiny wysłany 20 maja z podziękowa
niem za przesłaną sumę! A więc zaledwie 
w trzy dni mistrz otrzymał honorarium za swe 
dzieło i do tego niedokończone. W liście tym 
Matejko pisze bowiem: „obraz kończę - Mo
ren po zupelnem wyschnięciu bez zwłoki 
odeślę do Lwowa".

Jeszcze w czerwcu ukończony już portret 
pani Potockiej widział w atelier Matejki Ro
sco-Bogdanowicz. Był nim zachwycony: „Byt 
to mniej portret jak synteza. Ale cóż za wspa
niała synteza jej potężnej osobowości" - pi
sał. Portret przedstawiał stojącą hrabinę, 
opartą ręką o krzesło, którego zapiecek zdo
bi herb Potockich „Pilawa". Jej rodowa, San- 
guszkowska „Pogoń" widniała na klamrze 
pasa opinającego biodra, we włosach hrabi
ny - diadem, a na ciężkiej, uszytej z czarne
go aksamitu i brokatu sukni narzucona aksa
mitna podszyta futrem peleryna, którą Ro
sco-Bogdanowicz określił jako „karmazyno
wą delię". Jednak Roman Potocki, znający 

doskonale portret swojej prababki z czasów, 
kiedy znajdował się on w Warszawie, zapa
miętał, że pani Alfredowa miała na sobie jed
nolicie czarny strój - i suknię, i pelerynę 
- gdyż nosiła wówczas ciężką żałobę po 
zmarłym przed dwoma laty mężu. Na siedzi
sku fotela umieścił Matejko laskę marszał
kowską i tekę premiera rządu, czyli owe 
„distinctoria dworskie" nieżyjącego męża.

Postać portretowanej, nie tylko przez „di
stinctoria", ale i nadaną pozę tchnie dosto
jeństwem. Potocka ukazana została we wład
czej postawie z wyrazem twarzy pełnym zde
cydowania. Wszystko to czyni jej wizerunek 
podobny do portretu nieprzystępnej i wynio
słej władczyni. Marian Gorzkowski takie upo- 
zowanie i wyraz twarzy nadany przez malarza 
tłumaczy złośliwym rewanżem Matejki za to, 
że listy pisane do niego adresowała hrabina 
jedynie „Pan Mistrz Matejko", pomijając czy 
zapominając jego imienia. Rosco-Bogdano
wicz pisze, że Alfredowa Potocka, zobaczyw
szy obraz, nie poznała na nim siebie. Miała 
powiedzieć Matejce, że tak nie wygląda, na 
co usłyszała „ale tak powinna pani wyglą
dać". Czy jednak było tak rzeczywiście, sko
ro w liście do swej klientki Mistrz napisał: „Mi
lo mi bardzo, że portret nie tylko mnie same
go, ale też i Panią Hrabinę zadawalnia".

Płótno Matejki powstawało z przeznacze
niem dla lwowskiego pałacu Potockich przy 
ul. Kościuszki 15, ówczesnej rezydencji starej 
hrabiny. Tam też trafiło, podczas gdy do Łań
cuta zamówiono jego kopię. W latach trzy
dziestych XX w. kopia portretu pani Alfredo
wej zdobiła salon w prywatnym apartamencie 
jej wnuka, Alfreda Potockiego, który opusz
czając w 1944 r. Łańcut wraz z innymi rucho
mościami zabrał go ze sobą. We Lwowie por
tret hrabiny znajdował się do jej śmierci 
w 1903 r. Zaraz potem przewieziony został 
przez jej młodszego syna Józefa do jego wo
łyńskich Antonin. Tam umieszczono portret 
w reprezentacyjnym pałacowym holu. Pod
czas „pożogi” udało się uratować część an- 
tonińskich ruchomości; przewieziono je do 
Polski podczas wyprawy kijowskiej, w której 
brat udział syn Józefa, Roman.

Przez okres międzywojenny portret pani Al- 
tredowej znajdował się w Warszawie, w pała
cu jej syna Józefa, potem jej wnuka, także 
Józefa, przy Krakowskim Przedmieściu 15/17. 
Ozdabiał tam jego apartament. W 1938 r. 
eksponowany był na wystawie dziel Jana Ma
tejki w warszawskim Towarzystwie Zachęty 
Sztuk Pięknych. Kiedy podczas oblężenia 
Warszawy we wrześniu 1939 r. ucierpiał pałac 
Józefa Potockiego, uszkodzeniu uległo także 
płótno Matejki. Po dokonanej wówczas kon
serwacji portret powieszono w korytarzu 
apartamentu Heleny Józefowej Potockiej, na 
pierwszym piętrze pałacu. W sierpniu 1944 r. 
pałac Potockich został podpalony przez 
Niemców i spłonął. Pożar zniszczył doszczęt
nie cały gmach wraz z wnętrzami i zgroma
dzonymi w nich ruchomościami. Wśród nich 
spłonął także portret pani Alfredowej...

Aldona Kruszyńska

Za przekazane mi cenne informacje i poczynione 
uwagi serdecznie dziękuję Panu Romanowi Potockie
mu z Krakowa.
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Kraina
księdza Lwowicza

ojawia się w narodowym ar- 
cydramacie, III części Dzia
dów Mickiewicza, wspierając 
duchowo wileńskich filoma

tów, z którymi został uwięziony. „Kto 
wie, jaka nas wszystkich czeka jutro 
dola” - mówi po relacji Sobolewskie
go o wywiezieniu na Sybir „studentów 
ze Żmudzi”. Ksiądz Cyriak Lwowicz, 
w Dziadach pozostający w cieniu 
księdza Piotra, był postacią barwną 
i wielce zasłużoną dla prześladowanej 
wiary i kresowej polskości. Urodzony 
w 1794 r. na Wołyniu, uczył się w Oły- 
ce i Dubnie, a potem u ojców pijarów 
w Międzyrzeczu Koreckim. Tam 
w 1814 r. wstąpił do zakonu. Skiero
wany do Wilna, przyjął w 1819 r. 
święcenia kapłańskie i rozpoczął stu
dia na uniwersyteckim Wydziale Ma
tematyczno-Fizycznym.

Wiosną 1821 r. wstąpił do filare
tów, przewodnicząc „różowemu” gro
nu organizacji. W 1822 r. objął stano

wisko profesora matematyki wyższej 
w kolegium pijarów w Połocku. Tam 
też został jesienią 1823 r. aresztowany 
i pod strażą odesłany do Wilna. Obję
ty w 1824 r. wyrokiem skazującym, 
uniknął zesłania dzięki wstawiennic
twu władz zakonnych. Utracił jednak 
prawo nauczania i na wiele lat osiadł 
w klasztorze w Lubieszowie na Pole
siu. W 1836 r. został zatrzymany 
i przewieziony do Mińska pod zarzu
tem „nieprawomyślnych kontaktów 
zagranicznych” (dwa lata wcześniej był 
na kuracji w Karlsbadzie i wybierał się 
tam ponownie). O kilku kolejnych la
tach jego życia brak pewnych wiado
mości — domniemań o uwięzieniu czy 
nawet zesłaniu nie potwierdzają znane 
dokumenty.

W 1842 r., po skasowaniu przez Ro
sjan lubieszowskiego klasztoru, ksiądz 
Lwowicz postanowił objąć parafię na 
prowincji, by służyć ludziom tam, 
gdzie najbardziej mógł być przydatny.

1. Kościół w Kościeniewiczach
2. Dothinów - kościół św. Stanisława
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Najpierw na rok trafił do Kościenie- 
wicz, miasteczka koło Wilejki. Koście- 
niewicki kościół Niepokalanego Po
częcia NMP wznieśli w 1763 r. jezuici, 
na miejscu drewnianej świątyni 
z 1662 r. Misja jezuicka, podległa ko
legium św. Jana w Wilnie, działała tu 
od 1652 r. do kasaty zakonu. Jedno- 
nawowy, bezwieżowy kościół stanął 
z inicjatywy wileńskiego rektora Kazi
mierza Wazgirda. U szczytu skromnej 
barokowej fasady widnieje we wnęce 
figura Matki Bożej. Ołtarz główny 
z sześcioma jońskimi półkolumnami 
ozdobił pierwotnie Fryderyk Józef 
Obst, jezuicki malarz z Wilna. Podczas 
walk w 1944 r. kościół spłonął, ale zo
stał odbudowany i był nieprzerwanie 
czynny dzięki niezłomnej postawie pro
boszcza w latach 1945-1983, księdza 
Stanisława Zuka. W ołtarzu głównym 
umieszczono obraz Matki Bożej z zam
kniętego kościoła w Wilejce. Gdy 
w 1990 r. wizerunek ten powrócił do 
zwróconej wiernym świątyni, jego miej
sce zajęła figura Matki Bożej Fatimskiej. 
Od dziesięciu lat gospodarzem koście- 
niewickiej parafii jest ksiądz Zygmunt 
Obartuch, godny następca księdza
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Lwowicza; jest on równocześnie pro
boszczem w oddalonym o 20 kilome
trów Dołhinowie.

Parafię w Dołhinowie ksiądz Lwo- 
wicz objął w 1843 r. i pozostał tam do 
końca życia, otoczony powszechnym 
szacunkiem jako gorliwy kapłan, patrio
ta i opiekun potrzebujących. W mia
steczku, liczącym blisko 1500 miesz
kańców, zastał drewniany kościół św. 
Stanisława, ufundowany w 1704 r. 
przez Ewę i Karola Brzostowskich. 
Jeszcze starsza, pierwsza świątynia doł- 
hinowska znana była z tego, że w la
tach 1610-1613 znajdował się w niej 
cudowny obraz Matki Bożej, przywie
ziony z Rzymu przez Jana Paca i odzie
dziczony przez jego kapelana, ks. Iza
aka Sołokaja. Przekazany następnie 
bernardynom w pobliskim Budslawiu, 
stał się obiektem wielkiego, żywego do 
dziś kultu. Stary kościół był jednak cia
sny i w złym stanie, ksiądz Lwowicz za
inicjował budowę nowego. Świątynia, 
wznoszona na koszt parafian, zwłasz
cza miejscowego właściciela Aleksan
dra Kamieńskiego, ukończona została 
w 1853 r. Trójnawowej bezwieżowej 
bazylice z wysoką półokrągłą absydą 
wymiar monumentalny nadaje cztero- 
kolumnowy portyk. Teren przykościel
ny ogrodzony jest kamiennym murem 
z bramką, a w narożu stoi czworo- 
ścienna, drewniana dzwonnica.

Nieprzerwanie czynny kościół św. 
Stanisława szczęśliwie zachował kom
pletne wyposażenie. W ołtarzu głów
nym, ponad obrazem Wniebowstąpie
nia Pańskiego, umieszczono znamien
ny napis: JEZU, NIE OPUSZCZAJ NAS. 
Ołtarze boczne poświęcone są św. Sta
nisławowi, św. Izydorowi Oraczowi 
oraz Matce Bożej. Ośmiokątny korpus 
ambony zdobią główki aniołków, 
a baldachim wieńczy figura Chrystusa 
Dobrego Pasterza. Na filarze wmuro
wano tablicę, poświęconą spoczywają
cym w krypcie Kamieńskim: od posła 
na sejm Benedykta (zm. 1794) do Lu
dwika, syna Aleksandra (zm. 1874). 
Grób zmarłego w Dołhinowie 2 grud
nia 1857 r. księdza Lwowicza nie jest 
dziś oznaczony i miejsce jego uległo 
zapomnieniu...

Przy wyjeździe z Dołhinowa w stro
nę Pohostu i przedwojennej polskiej 
granicy na rzece Wilii stoi murowana

3. Ołtarz główny dolhinowskiej świątyni
4. Kapliczka w Dołhinowie
5. Krzyż z Żar, wywieziony do Mińska

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

kapliczka z połowy XIX w. W trójar- 
kadowej celce znajduje się niewielki 
krucyfiks, namiotowy daszek wieńczy 
krzyż na kuli. Na zatartej tabliczce 
fundacyjnej odczytać można tylko 
pierwsze słowo: POMNIK... Za ka
pliczką urządzono cmentarzyk pole
głych w 1920 r. Kilkanaście betono
wych krzyży wskazuje groby indywi
dualne i zbiorowe, znanych i niezna
nych żołnierzy; cmentarz jest otoczo
ny opieką dołhinowskich Polaków.

Przy drodze Dołhinów - Koście- 
niewicze, którą ksiądz Lwowicz wie

lokrotnie przemierzał, koło wsi Żary 
stał do niedawna wyciosany z głazu 
krzyż o wczesnośredniowiecznym ro
dowodzie. Na szerokim trzonie znaj
duje się mniejszy, płaskorzeźbiony 
krzyż i może zarys ludzkiej postaci. 
Niestety, na początku lat dziewięć
dziesiątych cenny zabytek został pod 
pretekstem konserwacji wywieziony 
do Mińska. Umieszczono go w tzw. 
muzeum głazów narzutowych - w rze
czywistości wielkim, bezładnym zbio
rowisku nieoznaczonych, a więc bezu
żytecznych poznawczo kamieni. Wy
rwany z kulturowego kontekstu krzyż 
leży dziś obok innych „eksponatów” 
na zaśmieconym placyku - mimowol
ny symbol losów kresowej ziemi.

Jarosław Komorowski
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Renesans
nad Dniestrem

kondygnacyjnym portalem z renesan
sową ornamentacją.

Portal, ozdobiony stiukowym kar
tuszem herbowym (przedstawia ryce
rza na koniu, tj. Pogoń), zwieńczo
nym koroną, obramowany jest rusty- 
kowanymi pilastrami w dwóch kon
dygnacjach i flankowany dwiema

dawnym powiecie horo- 
deńskim województwa sta
nisławowskiego, 20 km 
na północny wschód od 

Horodenki, w pobliżu głębokiego 
i rozległego dniestrowego jaru poło
żona jest Czernelica, z dawnym zam
kiem książąt Czartoryskich i z wznie
sionym również przez nich dawnym 
kościołem dominikańskim. Oba te 
znaczące zabytki renesansowe zacho
wały się w bardzo złym stanie.

Z zamku zbudowanego w końcu 
XVII w. z cegły i kamienia przez Je
rzego Czartoryskiego, wojewodę bra- 
cławskiego, ocalał rozległy czworo
bok murów obwodowych (podwójny 
pierścień) oraz sklepiona brama wjaz
dowa ze strzelnicami i pięknym trój-
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niszami. Z wieńczących go woluto
wych spływów ocalał tylko prawy. 
Pod sklepieniem bramy, z prawej stro
ny zachował się inny portal renesanso
wy, ale uszkodzony; wieńczył go kar
tusz herbowy, który uległ zniszczeniu.

Z zamkiem kompozycyjnie zwią
zany jest dawny kościół parafialny 
(podominikański), ufundowany przez 
Czartoryskich w 1661 r. W fasadzie 
zachował się piękny renesansowy 
portal ze stiukowym kartuszem her
bowym Czartoryskich oraz szczyt ze 
ślepymi wnękami, ozdobiony pina- 

kiami i wolutami. Portal do zakrystii 
zdobi herb Pilawa Potockich oraz mo
nogramy ES CZ TC Wewnątrz ko
ścioła trzymają się jeszcze sklepienia 
kolebkowo-krzyżowe ze śladami fre
sków, ale cały obiekt jest zrujnowany

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

1.2. Zamek: ogólny widok ruin (1) i brama 
gtówna z renesansowym portalem (2)
3.4. Kościół: opuszczona budowla (3)
i renesansowy portal (4)

(zdjęcia: Zbigniew Hauser)

i opuszczony, nawet niezabezpieczony 
kłódką. Obok kościoła stoi dworek 
z kolumnowym gankiem, być może 
dawna plebania.

Zbigniew Hauser

RUINA W ZIEMBINIE

Ziembin, miasteczko założone w XVI w. 

przez Kiszków, leży 25 km od Borysowa, 

w dawnym województwie mińskim. 
W 1640 r. ówczesny właściciel, podkomo

rzy oszmiański Adam Maciej Sakowicz, 
sprowadzi! dominikanów i ufundował im 
klasztor z kościołem św. Ducha, W 1790 r. 

drewniana świątynia spłonęła. Nowy, mu

rowany kościół po blisko dwudziestu la

tach budowy został poświęcony 15 sierp

nia 1809 r., a gdy w 1833 r. Rosjanie ska
sowali klasztor, stal się kościołem para

fialnym.

Bezwieżową, trójnawową bazylikę 

z półokrągłą absydą wzniesiono łącząc 

cechy późnego baroku i klasycyzmu. We 

wnęce barokowego szczytu fasady 

umieszczona została figura Matki Bożej, 

a pod nią napis: „Panno Łaskawa Módl się 
za nami!" Świątynię nakryto sklepieniem 

krzyżowym i wysokim dwuspadowym da

chem. W ołtarzu głównym umieszczono 
obraz Chrystusa niosącego krzyż. Na po

czątku XX w. sprawiono nowe ołtarze 
boczne i organy, a malowidła we wnętrzu 

wykonał malarz Weber z Warszawy, ponoć 
uczeń Stanisława Wyspiańskiego.

Po 1920 r. Ziembin znalazł się w grani
cach Związku Sowieckiego. W latach trzy

dziestych kościół został zamknięty, splą

drowany i pozbawiony opieki niszczał co

raz bardziej. Zawalił się dach i sklepienia - 
dziś stoją już tylko rozsypujące się mury 

oraz fasada, na tyle solidna, że oparła się 
zniszczeniu. Nadal czytelny jest polski na

pis, a nienaruszoną figurę ostania bocia

nie gniazdo, nad którym góruje ozdobny 

krzyż. Odbudowa ruiny wymagałaby 

ogromnych środków, toteż wierni odro

dzonej ziembińskiej parafii (dojeżdża tu 
ksiądz z Borysowa) urządzili prowizorycz

ną kaplicę w domu mieszkalnym, (jk)
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Opowieści
z zamku Czocha

istoria zamku Czocha w Su
chej na Pogórzu Izerskim się
ga XIII w. Sto lat później te
ren ten opanował jaworski 

książę Henryk. Z tego czasu pochodzi 
pisemna wzmianka o „castrum Cay- 
chow”. Jak się przypuszcza, najstarsza 
budowla miała trzy kondygnacje, formę 
czworoboku i masywną okrągłą wieżę. 
W 1389 r. dobrami tymi władała saska 
rodzina Donyn (Dohna). Od 1417 r. 
przeszły one w posiadanie Heinricha 
von Renkera z Zittau, ale już trzy lata 
później były własnością radcy cesarskie
go. W 1433 r. husyci wykorzystali nie
obecność właściciela zamku i zdobyli go 
na jeden rok. W 1453 r. w zamku osiadł 
ród von Nostitzów. Johann Nostitz 
przebudował go w 1525 r. w stylu rene
sansu; powstała wówczas m.in. zbro
jownia. Kolejnej przebudowy dokonano 
w 1611 r. Podczas wojny trzydziestolet
niej (1618-1648) Krzysztof von Nostitz 
kazał umocnić Czochę na tyle, że nawet 
szwedzcy dragoni nie zdołali jej zdobyć. 
Warto dodać, że ten Nostitz do historii 
przeszedł głównie jako miłośnik poszu
kiwań geologicznych, założyciel wielu 
osad górniczych i targowych w dolinie 
Kwisy, w których osadzał uciekinierów 
religijnych z Czech i Śląska.

Najbardziej znanym właścicielem 
Czochy był Ernest Giitschow. Kupił on 
zamek z przyległymi dobrami w 1909 r. 
W Niemczech żyje jego wnuk, Klaus 
Hitzbleck, z którego opowieści wynika, 
że dziadek Ernesta był mistrzem piekar
skim. Ernest wyjechał do Ameryki, 
gdzie mu się powiodło, wrócił do Dre
zna i tu został współwłaścicielem wiel
kiego i doskonale prosperującego kon
cernu tytoniowego Jasmatzi-Werke. Po
mnażał pieniądze, umiejętnie je inwestu
jąc. Był także kolekcjonerem, a zamek 
Czocha idealnie nadawał się na umiesz
czenie bezcennych dzieł sztuki. Kazał 
więc przebudować go na miarę swoich

ambicji i zatrudnił wybitnego fachowca, 
profesora architektury Bodo Ebhardta, 
który w latach 1906-1908 przebudował 
zamek Grodziec koło Złotoryi.

Przebudowa Czochy zaczęła się 
w 1909 r. i potrwała do 1914 r. Wyko
rzystano do niej starą rycinę z 1703 r., 
bowiem Ebhardt otrzymał zadanie, aby 
zamek utrzymał klimat przeszłości. Po
stanowiono więc wykorzystać różne za
bytkowe elementy, m.in. renesansowe 
obramienia drzwi, okien i strzelnic, a ja
ko dźwigary posłużyły stare dębowe bel
ki o długości ponad 12 m i grubości bli
sko pól metra. Z Włoch sprowadzono 
kominki, które umieszczono w repre
zentacyjnych pomieszczeniach, bibliote
ka otrzymała styl angielskiego gotyku
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Tudorów. Wymalowanie części wnętrz 
powierzono prof. Maxowi Kochowi 
z berlińskiego Kunstgewerbmuseum, 
a wykonanie witraży nadwornemu wi- 
trażyście cesarza niemieckiego, Eduar
dowi Strittowi. W rezultacie mury, da
chy, wieża oraz witraże okazały się 
w swej średniowiecznej formie bardziej 
doskonałe niż gdyby powstały w śre
dniowieczu! Zbudowano rezydencję 
w stylu neoromantycznym, z górującą 
nad dzisiejszym Zalewem Leśniańskim 
średniowieczną basztą. We wnętrzu 
urzeka tajemniczość. W zamku znajduje 
się wiele zakamarków, przejść i skrytek. 
Wiele z nich zasłoniętych jest boazeria
mi, np. aby dostać się do któregoś z wą
skich korytarzy ze schodami o kącie na
chylenia prawie 90 stopni, wystarczy 
pchnąć płycinę boazerii, trzeba jednak 
wiedzieć, którą... Przejścia, labirynty 
korytarzy i ową tajemniczość wykorzy
stują filmowcy. Najsłynniejszym dzie
łem, które powstało w zamku Czocha 
po ostatniej wojnie, jest znakomita ko
media „Gdzie jest generał?”. Film ten 
ukazuje wiele miejsc, których już nie 
ma, m.in. skład win z wielkimi beczka
mi, wykuty w skale.

W zamku znajdował się też gigan
tyczny skarbiec w podziemiach. Krzysz
tof Kąkolewski, znany polski reportaży- 
sta, któremu w latach pięćdziesiątych 
udało się wejść do środka, napisał, że 
zbudowali go świetni fachowcy. Po
twierdza to zasłyszaną wiadomość, że 
jest to dzieło nowojorskiej firmy pracu
jącej dla Rockeffelerów. O wielkości te
go pancernego pokoju mogą świadczyć 
prowadzące do środka drzwi o grubości 
33 cm, składające się z trzech warstw: 
pancerza stalowego, warstwy betonu 
i drugiego pancerza. Ich otwieraniem 
kierowała maszyneria złożona z 14 sta
lowych bloków poruszanych przez koło 
przypominające urządzenie do otwiera
nia zaworów i włazów w łodziach pod
wodnych. Kluczem do otwarcia sejfu 
był szyfr, którego przybyli na te tereny 
po 1945 r. przedstawiciele polskiej ad
ministracji złamać nie potrafili i ze 
skarbcem poradził sobie dopiero nie
miecki rzemieślnik z Leśnej, zachęcony 
wysokim wynagrodzeniem. Rozpruwa
jąc sejf zniszczono jednak bezpowrotnie 
jego misterny mechanizm. A zaraz po 
tym nastąpiła seria tajemniczych znik

nięć: burmistrza, jego zastępcy, obu sze
fów posterunku MO w Leśnej oraz sze
fa wydziału kultury i sztuki Libańskie
go starostwa, który zajmował się po
szukiwaniem skrytek z dziełami sztuki. 
Znalezione przedmioty zdeponowano 
m.in. w kasie magistratu w Leśnej. Jak 
można się łatwo domyślić, wraz z nota
blami miejskimi i powiatowymi zniknę
ła zawartość skrzyni. Udało się zatrzy
mać jedynie ciężarówkę szefa wydziału 
kultury. Po otwarciu skrzyń w jelenio
górskim archiwum, gdzie je częściowo 
złożono, okazało się, że są w nich m.in. 
kandelabry ze stołu carskiego, kilkaset 
ikon (w tym malowana na atłasie dedy
kowana arcyksięciu), carskie popiersia 
z brązu i niezwykłe drogocenne nakry
cia stołów. Ale i te przedmioty wykra
dziono, a zajął się tym w mistrzowski 
sposób jeden z muzealników, który 
okazał się... zwykłym szabrownikiem. 
Druga ciężarówka z precjozami, którą 
uciekał burmistrz Leśnej wraz z nie
miecką zamkową bibliotekarką, zniknę
ła bez śladu. Uratowano jedynie część 
książek z biblioteki zamkowej, liczącej 
25 tysięcy tomów.

Właściciel zamku, Giitschow jest tu 
wciąż obecny: spogląda z malowidła 
w Sali Marmurowej, do której dostać 
się można z Sali Rycerskiej, a towarzy
szy mu jego żona, Amerykanka Józefina 
Elżbieta. Po wojnie Giitschow nigdy się 
już w Czosze nie pokazał, zmarł 
w Niemczech w 1946 r. Niestety, nie 
opowie już nam o nim nieżyjący od 
1977 r. „rakietowy baron”, jak nazywa
ny jest Wernher von Braun, twórca 
pierwszego w świecie poligonu rakieto
wego na wyspie Uznam, główny kon
struktor V-2, która miała być cudowną 
bronią dla ratowania III Rzeszy. Speku
luje się, że von Braun nie tylko bywał 
u Giitschowa, ale wręcz wykorzystywał 
część zamkowych pomieszczeń na labo
ratorium. Tłumaczy to wystawienie 
przez Niemców przed bramą zamku sil
nego stanowiska przeciwlotniczego.

Obecnie zamek pełni funkcję hote- 
lowo-muzealną. Główne wejście pro
wadzi przez trójprzęsłowy most nad su
chą teraz fosą. Najciekawsza jest Sala 
Rycerska z balkonem o misternej sny
cerce. W holu wejściowym zachowały 
się witraże oraz włoski manierystyczny 
kominek. To na jego zwieńczeniu uka

zuje się ponoć wizerunek białej damy 
i słychać wówczas kwilenie dziecka. 
Podczas panowania tu Nostitzów wyda
rzyła się następująca historia. Pan zam
ku po powrocie z długiej wojny zastał 
swą małżonkę w stanie błogosławio
nym. Okazał się wielkoduszny, pozwolił 
urodzić dziecko, ale jego życie uzależnił 
od pewnego warunku: poddał swą żonę 
próbie wody. Nie przetrzymała jej, co 
oznaczało, że zdradziła i dziecko żyw
cem zamurowano.

Na piętrze znajduje się sypialnia 
z baldachimowym łożem. To pod nim, 
według opowieści przekazywanej przez 
przewodników, znajdowała się zapad
nia. Nad łożem można dostrzec napis 
„Franges non flectes”, co rezolutni prze
wodnicy tłumaczą jako „Śpiąc nie grze
szysz”. Faktycznie zaś jest to sentencja 
związana z herbem Giitschowa i ozna
cza: „Złamiesz, nie zegniesz”. Z kolei 
tzw. studnia niewiernych żon czeka na 
wewnętrznym dziedzińcu zamkowym. 
Metodę usuwania niemiłych małżonek 
zapoczątkował Wolfsheim Nostitz, któ
ry ożenił się z niewiastą znacznie starszą 
od siebie, ale spokrewnioną z samym 
cesarzem. Dała mężowi gromadkę dzia
tek, ale - co zastanawiające - jakoś żad
ne nie było podobne do ojca. Miarka 
się przebrała, kiedy po powrocie z dłu
giej podróży zastał małżonkę w stanie 
błogosławionym. Niewiele się zastana
wiając, utopił ją w studni. Nie lepszy 
okazał się jego syn - utopił żonę, kiedy 
okazało się, że romansowała z woźnicą. 
Kolejną utopioną niewiastą była nie
szczęśnica o imieniu Ulryka; kiedy mąż 
nie mógł uwierzyć, że ciąża trwa aż 
12 miesięcy, Ulryka zakończyła grzesz
ny żywot (było to w 1792 r., gdy zam
kiem władała rodzina Uechtritz).

Przed mostem stoi rzeźba szermie
rza autorstwa Hugona Lederera. Litera
tura przedmiotu podaje, że jest to kopia 
rzeźby sprzed gmachu głównego wro
cławskiego uniwersytetu. Tymczasem 
Lederer wykonał trzy identyczne posą
gi, z których jeden, niewielkich rozmia
rów, stoi w gabinecie dyrektora wro
cławskiego Muzeum Historycznego. To 
on właśnie posłużył jako wzorzec dla 
posągów stojących przed uniwersyte
tem i zamkiem Czocha.

Marek Perzyński
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Czteiy mało znane
kościoły

d Pułtuska rozpoczyna się 
ogromna równina, dla któ
rej nadano obszarowi nazwę 
»Pola«, ponieważ rozlegle 

ugory nadające się doskonale pod za
siewy nigdzie nie są zalesione - czyta
my w Topografii Jędrzeja Święcickie
go z 1634 r. Pejzaż tej okolicy jest 
rolniczy i bardzo typowy dla polskie
go niżu, a lasów jest tu rzeczywiście 
niewiele i tylko wzdłuż niewielkich 
strug rosną olszynki i ciągną się smu
gi łąk. Znajduje się tu kilka zabytko
wych kościołów, każdy z nich inaczej 
umiejscowiony i odmiennie wpisany 
w otaczający krajobraz.

Żaden architekt krajobrazu nie 
kształtował otoczenia tych kościo
łów, a przecież wszystko jest tam na
turalne i w sposób niemal podręczni
kowy bardzo polskie. Miejscowości, 
w których je postawiono, istnieją od 
bardzo dawna: parafie erygowano 
w nich w XIV i XV w. i nawet bez za
glądania do metryk ich wiek można 
poznać po dzierżawczych nazwach, 
utworzonych od imion i nazwisk lub 
przezwisk sięgających średniowiecza. 
To charakterystyczna cecha dla miej
scowych nazw w tej części Mazow
sza. Niektóre powstawały od imion 
w czasach dzisiejszych zupełnie już 
egzotycznych: nazwa Strzegocin 
wskazuje na imię Strzeg, Gołymin za
pewne był własnością Gołyni, a Kar
niewo bierze nazwę od imienia Karń.

Na polnym rozdrożu na zachód 
od bulkowskiego lasu stoi drewniany 
kościół św. Mikołaja w Gąsiorowie, 
zbudowany w 1792 r. z fundacji bi
skupa płockiego Jana Szembeka. 
Pierwszy kościół istniał tu już przy 
końcu XIV w. Przez kilka wieków 
były tu świątynie parafialne, w 1847 
r. parafię przeniesiono do pobliskie
go Strzegocina. Gąsiorowski kośció
łek zwraca uwagę przede wszystkim 
swoim położeniem i oryginalną fa

sadą z dwoma oflankowującymi ją 
ryzalitami. Wnętrze jest skromne, 
składa się z trzech naw, rozdzielo
nych kolumnami; ołtarze pochodzą 
z XVIII w. Obok wznosi się sto 
lat młodsza od kościoła drewniana 
dzwonnica.

Kilka kilometrów od Gąsiorowa 
położony jest Strzegocin. Na skraju 
tej wsi, w jej najwyższym punkcie 
pobudowano w 1740 r. murowany 
trzynawowy kościół późnobaroko- 
wy Matki Boskiej. Wystawiony sta
raniem podskarbiego koronnego Ja
na Wessela ma dwie zryzalitowane 
wieże w fasadzie, a przed nim rosną 
dwie wiekowe lipy drobnolistne. 
Odnowione niedawno wnętrze ma 
jednolite wyposażenie z okresu bu
dowy kościoła oraz ujmującą malar
skim wdziękiem iluzjonistyczną poli
chromię. Obok świątyni znajdują się 
resztki dawnego klasztoru bernardy
nów. Budynek jest w ruinie i jego re
mont przekracza finansowe możli
wości wiejskiej parafii; rozważana 
jest możliwość jego rozbiórki.

Trzecia świątynia leży również 
pośród nizinnego, rolniczego pejzażu 
we wsi Gołymin. W drugi dzień 
świąt Bożego Narodzenia 1806 r. na 
okolicznych polach doszło do krwa
wego starcia wojsk napoleońskich 
z rosyjskimi. „Pobiłem Rosjan, straci
li trzydzieści armat, bagaż i sześć ty
sięcy jeńców. Pogoda jest okropna: 
pada deszcz, błoto sięga nam do ko
lan” - tak 29 grudnia do cesarzowej 
Józefiny w Paryżu pisał cesarz Fran
cuzów z popasu w miejscowej stodo
le. Przy skrzyżowaniu szos wznosi się 
zbudowany w pierwszej połowie 
XVI w. salowy kościół gotycki św. Ja
na Chrzciciela. Mimo wojen prze
trwał niemal bez zniszczeń. Jest to 
doskonały przykład wiejskiego bu
downictwa gotyckiego na północ
nym Mazowszu, mimo że gotyk jest 

tu spleciony z neogotykiem, bowiem 
w trzeciej ćwierci XIX w. świątynia 
została wewnątrz ukształtowana 
w duchu gotyku angielskiego, być 
może według projektu Bolesława 
Podczaszyńskiego. Patrząc na ko
ściół, widzimy budowlę podmurowa
ną polnymi kamieniami, o czarnych 
murach w układzie gotyckim, z de
korującymi elewacje zendrówkami 
uformowanymi w romby. W ścianę 
prezbiterium wmurowano młyńskie 
koło, bryła opięta jest dwuskokowy- 
mi skarpami, okna ostrołukowe, 
a rozczłonkowane dwułucznymi, 
półkolistymi blendami schodkowe 
szczyty zwieńczone są sterczynami, 
pomiędzy którymi znajdują się wim- 
pergi z kolistymi przezroczami. 
Przed fasadą dostawiono neogotycką 
kruchtę, zwieńczoną szczytem ze 
sterczynami i wimpergami. Gdyby 
nie wyraźnie młodsza cegła, trudno 
byłoby się domyślić, że nie jest to 
oryginalny gotyk. We wnętrzu przy
ciąga wzrok dwuspadowy neogotyc
ki sufit oraz chór muzyczny. Drew
nianą dzwonnicę postawiono w koń
cu wieku XVIII albo już w XIX w.

Pośrodku wsi Karniewo stoi go- 
tycko-renesansowy kościół Najświęt
szego Serca Jezusa. Wieś ta była 
gniazdem rodowym Dąbrowitów- 
-Karniewskich herbu Dąbrowa i znaj
dowała się w rękach tej rodziny od 
XIV do XIX w. Z fundacji podsędka 
ciechanowskiego, Stanisława z Kar
niewa, tutejsza parafia została erygo
wana w 1376 r. Obecny kościół, re
montowany i zabezpieczony stara
niem parafii w 1998 r., wznoszony 
był od końca XVI w. i około 1620 r. 
konsekrowany. Zbudowany został 
z cegły i otynkowany. Jest to oriento
wana, pseudohalowa budowla 
o trzech nawach, równe szerokością 
głównej nawie jest prostokątne pre
zbiterium. Nawa oraz dobudowana 
około 1630 r. od południa kaplica 
św. Anny, a także znajdująca się od 
północy zakrystia zwieńczone zosta
ły skromnymi szczytami i opięte ni
skimi, wielouskokowymi skarpami. 
Skarpy, plan świątyni i jej ostrołuko
we okna należą do późnego gotyku. 
Intrygują natomiast rzadko spotyka
ne skośnie ścięte narożniki fasady.
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1. Drewniany kościół i dzwonnica 
w Gąsiorowie

2.3. Kościół i klasztor w Strzegocinie (2) 
oraz fragment polichromii (3)

Z epoki renesansu zachowały się 
szczyty nad prezbiterium, fasadą 
oraz arkadowe podziały wnętrza. 
W XIX w. wnętrze zostało częścio
wo przebudowane, ale jego wyposa
żenie pochodzi z XVIII w., np. roko
kowa chrzcielnica i chór muzyczny.
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Wolno stojącą dzwonnicę zbudowa
no około połowy XIX w., a z końca 
tego stulecia pochodzi neogotycka 
kapliczka przy obszernym placu 
przed kościołem. W jej dolnej części 
znajduje się figura św. Rozalii, strze
gącej ludzi przed epidemiami.

Lechosław Herz

4. Fasada kościoła w Gotyminie
5. 6. 7. Kościół w Karniewie (5) oraz 
przykościelna kapliczka (6) i figura 
św. Rozalii z tej kapliczki (7)

(zdjęcia: Lechosław Herz)
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Kościół na wodzie
ie układało się życie rodzin
ne siódmego z kolei ordyna
ta zamojskiego, Tomasza An
toniego Zamoyskiego, woje

wody lubelskiego. W 1736 r. zmarła 
mu pierwsza żona Marianna z Łubień
skich wraz z synem Janem Nepomu
cenem, niedoszłym dziedzicem Ordy
nacji Zamojskiej. Ordynat i jego dru
ga żona, Teresa Aniela z Michow- 
skich, niecierpliwie oczekiwali po
tomka, który zapewniłby ciągłość 
świetnego rodu. Przyszedł on na świat 
23 lutego 1739 r. i otrzymał aż pięć 
imion: Klemens, Józef, Antoni, Jan 
Nepomucen, Adam. Wtedy to u oboj
ga małżonków zrodziła się myśl zbu
dowania w Zwierzyńcu - ich wiejskiej 
rezydencji, 32 km od Zamościa, ko
ścioła wotywnego w podzięce za 
szczęśliwie urodzonego syna. Jedno
cześnie z budową kościoła postano
wiono wystawić pod pobliskim Szcze
brzeszynem pałac ordynatów - dużą 
rezydencję, nazwaną Klemensowem 
od imienia ukochanego jedynaka 
(zbudowano ją w latach 1744-1746).

Budowę zwierzynieckiego kościoła 
rozpoczęto w 1741 r. i prawdopodob
nie w tym roku stanęły już mury małej 
świątyni. Wcześniej jednak należało 
poczynić wiele trudnych prac przygo
towawczych, związanych z projektowa
ną budową. Kościół bowiem posado
wiono na jednej z wysepek pałacowego 
stawu (dzisiaj nosi on nazwę „Stawu 
Kościelnego”), w związku z czym trze
ba było dobrze umocnić brzegi wyspy, 
a przede wszystkim założyć pewny 
i trwały fundament pod przyszły 
obiekt. Umocniono więc cały teren sys
temem pali dębowych, wbijanych pio
nowo i później poprzecznie łączonych. 
Następnie dopiero kładziono właściwy 
fundament (ławę fundamentową), two
rzony z potężnych brył kamienia, na 
nich zaś stawiano mur z dużych tafli 
twardego piaskowca.

Wznoszony na wyspie kościół po
święcono czci św. Jana Nepomucena, 

niedawno, bo w 1729 r., kanonizowa
nego, do którego ordynat Tomasz An
toni Zamoyski miał szczególne nabo
żeństwo. Należy sądzić, że również 
imię wcześnie zmarłego pierworodne
go syna z pierwszego małżeństwa mia
ło tutaj pewne znaczenie. A poza tym 
„kościół na wodzie” za swego patrona 
przyjął świętego, który zginął męczeń
ską śmiercią w nurtach Wełtawy, i któ
ry do dzisiaj czczony jest m.in. jako pa
tron wód.

Pierwsza msza św. w zwierzyniec
kiej „kaplicy dworskiej” - jak wówczas 
nazywano kościółek - została odpra
wiona prawdopodobnie w 1744 r. 
Wtedy też nuncjusz papieski przekazał 
zezwolenie Benedykta XIV na odpra
wianie więcej niż jednej mszy dziennie. 
Uroczysta konsekracja kościoła odbyła 
się 23 maja 1747 r., a dokonał jej bi
skup zenopolitański, hrabia Werony, 
Jerzy de Lascaris, w asyście ducho
wieństwa i w obecności fundatorów: 
Tomasza Antoniego i Teresy Anieli Za
moyskich. Biskup przebywał już od ro
ku w Zamościu, wysłany przez Stolicę 
Apostolską w celu przeprowadzenia 
wizytacji i dokonania reformy podupa
dłej Akademii Zamojskiej.

„Kościółek na wodzie”, choć liczy 
już 250 lat, zachował swój pierwotny, 
niezmieniony kształt architektoniczny. 
Jest to późnobarokowa, jednonawowa 
budowla, wyciągnięta wysoko w górę, 
do której przylegają z obu boków dwie 
symetryczne niższe kaplice, nakryte 
dachem łamanym polskim. Ściana 
frontowa w części środkowej zwień
czona jest bogato dekorowanym trój
kątnym szczytem. U samej góry umiesz
czono Oko Opatrzności Bożej, tuż pod 
nim wizerunek Ducha Świętego w po
staci gołębicy, poniżej - ozdobny kar
tusz herbowy, przedstawiający herby 
obojga fundatorów: Jelita Zamoyskich 
i Rawicz Michowskich. Jednonawowe 
wnętrze przykryte jest spłaszczonym 
sklepieniem kolebkowym. Zarówno na

(fot. Ireneusz Kasprzysiak)

sklepieniu, jak i na ścianach oraz w lu
netach okiennych znajdują się malowi
dła wykonane na suchym tynku (al sec- 
co). Centralną scenę na sklepieniu 
tworzy postać św. Jana Nepomucena 
adorującego Matkę Boską z Dzieciąt
kiem, otoczoną gronem podlatujących 
aniołów i aniołków. Malowidło to 
świadczy o kunszcie warsztatowym 
artysty, gdyż nie jest łatwo malować 
postacie ludzkie w odpowiednich 
skrótach perspektywicznych, tak aby 
nie były zdeformowane dla patrzące
go na nie z dołu. Autorstwo central
nego malowidła przypisywano po
wszechnie Łukaszowi Smuglewiczowi, 
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który w 1749 r. rzeczywiście przybył 
do Zamościa, gdzie portretował człon
ków rodziny ordynata oraz wykonał 
dekorację malarską wielkiej sali w or
dynackim pałacu. Stanisław Tomko- 
wicz w „Tece Zamojskiej” nr 5 z 1919 r. 
pisze, że Smuglewicz „dokonał też 
»reparacji« malowania w kaplicy zwie
rzynieckiej”, z czego wynikałoby, że ra
czej poprawiał malowidło po swoim 
poprzedniku.

Postacie kobiece na ścianach ko
ścioła odbiegają stylistyką od malowi
dła sklepiennego. Przedstawiają one 
alegorie cnót chrześcijańskich: Wiarę 
i Tajemnicę. Lepszej klasy artystycznej 
jest wizerunek św. Jana Nepomucena 
umieszczony na tylnej ścianie kościoła 
- jako obraz w iluzorycznym, malowa
nym ołtarzu, a także ścienny konter
fekt św. Klemensa Męczennika po le
wej stronie ołtarza. Patron jedynego 
syna ordynata, Klemensa, miał stąd 
czuwać na jego zdrowiem i życiem... 
Można przyjąć, że właśnie te dwa ma
lowidła wykonał własnoręcznie Łukasz 
Smuglewicz. W lunetach kościoła na
malowane zostały symbole chrześcijań
stwa, m.in. ryby, Baranek Boży, Oko 
Opatrzności, narzędzia Męki Pańskiej. 
W niewielkim wnętrzu sporo miejsca 
zajmował głęboki chór muzyczny, 
skrócony i wsparty dzisiaj na dwóch 
solidnych kolumnach.

Z zabytków ruchomych do najcen
niejszych należały dwa obrazy z XVIII w.: 
malowany na srebrnej blasze i przed
stawiający „Zdjęcie z Krzyża”, który 
niestety zaginął, oraz olejny na płót
nie, ze sceną „Koronacji Matki Bo
żej”, w następnym stuleciu umieszczo
ny w ołtarzu głównym, a obecnie
- pięknie odnowiony - w kaplicy 
Matki Boskiej.

Zwracają uwagę dość częste napra
wy czy też remonty zwierzynieckiego 
kościółka. Pierwsze prace remontowe 
przeprowadzono w 1770 r., a więc już 
23 lata po ukończeniu budowy, następ
ne - umacnianie brzegów wysepki 
przed rozsunięciem się - w 1772 r. 
Większy remont miał miejsce w 1808 r.
— dostrzeżono wówczas pęknięcia w ścia
nach i na sklepieniu, założono klamry 
w zakrystii i przemurowano chór. 
Kolejne prace wykonano w 1866 r.; 
były to już poważniejsze naprawy mu
rów i gzymsów, reperacje dachu, ry
nien i mostu prowadzącego do kościo
ła. Wszystkie te remonty miały niewąt
pliwie związek ze szczególnym usytu
owaniem kościółka na małej wyspie 
o niezbyt twardym gruncie, otoczone
go zewsząd wodą i przez to narażone
go stale na działanie wilgoci. Nie bez 
znaczenia chyba jest fakt, że zwierzy
niecka miniaturowa świątynia budo
wana była niejako „przy okazji” wzno

DWÓR W ŁĘGONICACH

Łęgonice - to obecnie niepozorna 

wieś położona 2 km na zachód od No

wego Miasta nad Pilicą. Dwór usytuowa

no na wzgórzu, pośród starych drzew 
pamiętających czasy świetności dawne

go parku. Powstanie tego późnoklasycy- 

stycznego obiektu, wzniesionego we
dług projektu Franciszka Labuńskiego - 
właściciela tutejszego majątku, datuje 

się na 1827 r. Udział Labuńskiego w po

wstaniu listopadowym spowodował za- 

sekwestrowanie majątku, zaś w kilka lat 
po zdjęciu sekwestru dwór stał się wła

snością rodziny Wylazłowskich, później 

Jana Brylskiego, wreszcie Kobylińskich, 

by w latach 1911-1945 należeć do rodzi

ny Zdziarskich. Jest to budynek muro

wany, parterowy, na wysokim podpiwni

czeniu. Na osi ma piętrowy ryzalit, otwie

rający się od frontu czterokolumnowym 
toskańskim portykiem, skomponowa

nym w wielkim porządku. Wnętrza dwo

ru mieszczą jedenaście pokoi (z czego 

dwa na piętrze w części środkowej), 

a piwnica zaopatrzona jest w sprawny 

jeszcze dziś piec chlebowy. Naczółkowy 

dach obecnie jest pokryty blachą. Na ty
łach dworu, od północy, znaczny spa

dek terenu przechodzi w dolinkę z nie

wielkim ciekiem wodnym. W pobliżu 

dworu przetrwały - choć w nie najlepszej 

kondycji - zabudowania gospodarcze 
z XIX w.: wozownia o ścianach rozczłon

kowanych blendami (ślepymi arkadami) 

oraz stajnia z boniowanymi ongiś naroż

nikami. Jeszcze niedawno we dworze

szenia wielkiej, wspaniałej rezydencji 
ordynackiej w Klemensowie. Pewnie 
tam bardziej dbano o wszystko, cho
ciaż budowniczym kościoła w Zwie
rzyńcu był prawdopodobnie ten sam 
mistrz, który stawiał ordynacki pałac 
- Jan Columbani. Nieznane jest nato
miast nazwisko projektanta świątyni; 
mógł nim być nawet sam fundator, To
masz Antoni Zamoyski, który miał wy
kształcenie architekta.

Stan zwierzynieckiego kościółka 
jeszcze przed kilkoma laty był bardzo 
zły. Dopiero przeprowadzone prace, 
obejmujące odwilgocenie budowli, 
właściwe odprowadzenie wody desz
czowej z rynien, umocnienie funda
mentów, pozwoliły uchronić ją przed 
niechybną zagładą. Później nastąpił 
gruntowny remont wnętrza, konser
wacja malowideł, położenie nowej po
sadzki i wykonano wiele dodatkowych 
czynności zabezpieczających. To wszyst
ko umożliwiło powrót do odprawiania 
nabożeństw.

Historyczny kościółek prezentuje 
się dzisiaj bardzo dobrze i jest wielką 
atrakcją turystyczną dla przybywają
cych do Zwierzyńca wycieczkowiczów 
i letników. Wspaniale wygląda nocą, 
oświetlony silnymi reflektorami, kiedy 
w ciemnej wodzie stawu białą plamą 
odbija się jego piękna sylwetka...

Ireneusz Kasprzysiak

(fot. Witold P. Glinkowski)

funkcjonowała filia szkoły z pobliskiego 

Nowego Miasta. Dalsze losy budynku są 

wielką niewiadomą.

Witold P. Glinkowski
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Drewniane epitafia
ościoły każdego regionu na
szego kraju mają jakąś swo
istą, wyróżniającą je cechę. 
Charakterystycznym elemen

tem np. wnętrza kościołów zachod
niej części Pomorza Zachodniego 
i dawnej Nowej Marchii są drewnia
ne, polichromowane epitafia, pokryte 
bogatą snycerką, zwykle z przedsta
wieniem postaci ze Starego Testamen
tu lub bogów i herosów starożytnej 
Grecji bądź Rzymu. Powstały one
między 1640 i 1760 r. Pierwotnie by
ło ich znacznie więcej, część posłuży
ła po wojnie jako opał dla pierwszych 
osadników lub uległa zniszczeniu na
strychach kościołów. Pozostało kilka

naście tego rodzaju zabytków, dając 
świadectwo wysokim umiejętnościom 
prowincjonalnych rzeźbiarzy.

Zwykle w centrum tablicy epitafij- 
nej znajduje się portret zmarłego, 
przedstawiający go żywego, w pozie 
poświadczającej jego doczesne god
ności i zajmowaną w społeczeństwie 
pozycję. W dolnej części umieszczony 
jest napis objaśniający nazwisko, 
imiona, godności zmarłego, czasem 

przedstawiający okoliczności śmierci, 
informacje o małżeństwach łub dzie
ciach. Wszystkie tablice zdobione są 
herbami. Stanowią one cenne źródło 
informacji dla historyków-regionali- 
stów. Najpiękniejsze z zachowanych 
tablic znajdują się w kościele parafial
nym w Witnicy w pobliżu Chojny 
oraz w kościele filialnym w Naroście 
(parafia Brwice). Szczególnie dobrze 
zachowała się tablica z Witnicy, za
wieszona po 1713 r. i dotycząca Jana 
Krzysztofa von Sack. Z portretu (to 
rzadkość - portrety zwykle niszczono 
najprędzej) spogląda odziany w zbro
ję podkreślającą jego szlachecko-ry- 
cerski rodowód, starszy mężczyzna

w długiej peruce. Wzrok pana von 
Sack skierowany jest wysoko ponad 
głowami patrzących, może w Wiecz
ność, która go właśnie ogarnęła. Ota
czają go putta, figury alegoryczne 
(Chronos i personifikacja Wiary?), 
nieliczne i nierzucające się w oczy pa- 
noplia oraz bardzo liczne i pięknie 
polichromowane herby, będące naj
prawdopodobniej heraldycznym wy
wodem przodków zmarłego. Nigdzie 

indziej herby nie występują w takim 
nagromadzeniu, choć brakuje tu her
bu zmarłego umieszczanego zwykle 
w zwieńczeniu tablicy. Identyczny 
z herbem von Sacków, przedstawiają
cy umieszczoną na czerwonym polu 
postać kobiecą siedzącą na kuli i trzy
mającą w rękach włócznię, widać 
w ostatniej, najniższej parze herbów 
obok herbu rodziny von Arnim. Pozo
stałe - to herby najważniejszych ro
dów nowomarchijskich: von Treskow, 
von Schlabrendorff, von Schóning, 
von Barfuss i innych, łącznie 32 her
by. Zamalowany został niebieską far
bą kommemoratywny napis w owal
nym kartuszu poniżej portretu. Farbą 
potraktowano też inne napisy w ko
ściele, np. pod zespołem herbów na 
emporze kolatorskiej. Napis epitafij- 
ny głosił sławę „directora” powiatu 
chojeńskiego, pana dziedzicznego na 
Witnicy, Przyjezierzu, Mirowie, Klę- 
piczu, Błeszynie i Reetz (obecnie

1. Epitafium Jana Krzysztofa von Sack
w kościele w Witnicy
2.3. Epitafia w kościele w Naroście:
Jana Ehrentreicha (2) i Jana Krzysztofa (3) 
von Schóning

(zdjęcia: Tomasz Sebastian) 
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w Niemczech). Cała tablica prawdo
podobnie wykonana została w czyn
nym w pierwszych latach XVIII w. 
warsztacie snycerskim Henryka Ber
narda Hattenkerella w Moryniu.

W odległym o kilka kilometrów 
kościele w Naroście przetrwały dwie 
kolejne tablice, jedna powstała po 
1710 r., druga - po 1745 r. Obie ta
blice przechowały się w stanie do
brym, znakomicie zachowane są in
skrypcje oraz większość elementów 
rzeźbiarskich, ale niestety, nie ma na 
nich ani herbów, ani portretów. Obie 
poświęcone są panom wsi Narost: Ja
nowi Ehrentreichowi von Schóning 
(zm. 1710) i jego synowi, Janowi 
Krzysztofowi (zm. 1745). Herbem ro
du był czerwony jeleń na białym polu 
wyskakujący z krzewów w lewej dol
nej części tarczy. Epitafium Jana 
Krzysztofa ujawnia historię jego dwu 
małżeństw, z których pierwsze zostało 

zawarte w 1717 r. z Marią von Alefelt 
z domu von Luzów (wdową), a drugie 
z młodszą o 24 lata damą dworu kró
lowej pruskiej Zofii Doroty, Anną 
Heleną von Panwitz. Z tą ostatnią do
czekał się ośmiorga dzieci, „z tego 
4 żyjących synów”, jak głosi dumnie 
napis. Obaj zmarli byli wojskowymi 
- starszy generałem-majorem, młod
szy rotmistrzem. Tę profesję podkre
ślają znacznie bogatsze niż na tablicy 
z Witnicy panoplia. Części z nich 
obecnie brakuje, ale w górnej partii 
epitafium Jana Ehrentreicha można 
obejrzeć cały arsenał ówczesnej armii. 
Są tu działa, moździerze, kilka karabi
nów, dwa pistolety z wydatnymi kuli
stymi głowicami kolb, piki, partyzana 
i halabarda. W obu epitafiach portrety 
zmarłych były wskazywane przez flan
kujące je postacie alegoryczne, zaś naj
niżej, przy samych oczach patrzących 
na tablice widzów, widnieją czaszki.

Równie piękne, może nawet jesz
cze piękniejsze tablice można było 
obejrzeć do pierwszych lat powojen
nych w innych kościołach okolicy. 
Szczególnie wyróżniały się epitafia 
rodziny von der Osten w kościele 
w Warnicach. Niestety obecnie już nie 
istnieją. Zachowało się natomiast epi
tafium von Schónbecka z moryńskiej 
fary; obecnie znajduje się na plebanii 
i jest poddane konserwacji. Wypada 
jeszcze wspomnieć pochodzące z tego 
samego okresu epitafium jednego 
z ostatnich przedstawicieli rodziny 
von der Marwitz z Zielina, które, jak
kolwiek strzeżone przez figury przed
stawiające Marsa i Minerwę, nie prze
trwało pierwszych miesięcy okresu 
powojennego, kiedy jeszcze wiele by
ło znaków działań Marsa, mało zaś, 
niestety, Minerwy.

Tomasz Sebastian

RZADKI POMNIK
Po wojnie prusko-francuskiej, a szcze

gólnie po pierwszej wojnie światowej roz
powszechnił się m.in. na Pomorzu zwyczaj 
czczenia żołnierzy poległych na polach bi
tew. W różnych miejscowościach stawiano 
najczęściej dużych rozmiarów głazy lub 
kompozycję z mniejszych; czasem byt to 
cementowy obelisk zdobiony symbolami 
chwały z umieszczonymi napisami. Znacz

na część tych pomników została zniszczo
na. Wśród nich bardzo rzadko spotykało 
się dzieła o większej wartości architekto
nicznej, ciekawsze kompozycyjnie czy też 
takie, których twórcami byli znani architek
ci lub rzeźbiarze. Pod względem kształtu 
architektonicznego i zawartej symboliki 
szczególnie wyróżnia się pomnik w Objeź- 
dzie koto Ustki. Pomnik ten ma formę tro

nu z wysokim, prostopadłym zapieckiem, 
zamkniętym od góry pełnym lukiem. Na
dając taką formę pomnikowi, twórca się
gnął być może do symboliki chrześcijań
skiej - tron to krzesło chwaty, zasiadają na 
nim tylko ci, którzy swymi czynami na to 
zasłużyli. Prawie cafą płaszczyznę zapiec
ka zajmuje płytka nisza, okolona fryzem 
dwuuskokowym i również zamknięta peł
nym tukiem. W jej górnej części, ujęty or
namentem wolutowym, znajduje się okrą
gły medalion przedstawiający św. Jerze
go, siedzącego na koniu i walczącego ze 
smokiem. Święty ten - to patron rycerzy 

krzyżowych, a więc tych, którzy walczyli 
i oddawali życie za wiarę i cywilizację, 
w przenośni - patron tych, którzy polegli 
za ojczyznę. Poniżej, w niszy zapiecka 
znajdowała się tablica z wyrytymi imiona
mi i nazwiskami trzydziestu poległych 
w pierwszej wojnie światowej mieszkań
ców Objazdu i okolicy (tablica została 
zniszczona). Zapiecek flankują spływy wy
konane jako pełne luki. Na bocznych ele
mentach, zwieńczonych kamiennymi kula
mi, twórca pomnika umieścił reliefy ze sty
lizowanymi herbami Prus i Pomorza - orła 
i gryfa. Znamy twórcę tego oryginalnego 
pomnika - był nim prof. Sandtrock z Hildes
heim, a wykonano go z szarego piaskow
ca pochodzącego z Dolomitów.

Stefan Świerczewski
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To już są zabytki!
akie są kryteria uznania urzą
dzeń technicznych za zabytki? 
Zgodnie z ustawą z dnia 15 lu
tego 1962 r. o ochronie dóbr 

kultury „gdy są unikatami lub wiążą 
się z ważnymi etapami postępu tech
nicznego”. W praktyce oczekujemy, 
aby obiekt taki miał ponadto „swoje 
lata”. Miłośnicy starych samochodów 
ustalili na przykład, że pojazd jest 
wtedy zabytkowy, gdy liczy co naj
mniej 25 lat, a od 15 lat dany model 

Znalazł się jednak hobbysta, który 
postanowił zachować dla potomności 
stare modele komputerów. Nauczy
ciel jednej z poznańskich szkół pod
stawowych, pan Krystian Gordon, 
nabył w 1987 r. wraz z synem Rober
tem swój pierwszy komputer „COM
MODORE 116”. Nabył w celach roz
rywkowych (oczywiście gry), bo z in
formatyką związany zawodowo nie 
był. Potem przyszła kolej na nowsze 
modele, ale starego sprzętu nie wy

rzucił, bo w tamtych czasach było to 
niekiedy jedyne źródło części zamien
nych. I tak narodziła się idea kolek
cjonowania komputerów. Swą kolek
cjonerską pasję pan Gordon zmuszo
ny był ograniczyć do komputerów 
osobistych, bo w jego niewielkim 
mieszkaniu nie zmieściłyby się gigan
tyczne szafy „Odry” czy „Mińska”. 
Ale i tak liczba eksponatów przekro
czyła w pewnym momencie stan kry
tyczny i w mieszkaniu nie bardzo już 
dawało się mieszkać. Przyszła wów
czas z pomocą pani dyrektor szkoły, 
udostępniła jedno ze szkolnych po
mieszczeń i w ten sposób w czerwcu 
1999 r. powstało w Poznaniu pierw
sze w Europie i drugie - po USA
- w świecie (tak przynajmniej zapew
nia pan Gordon) muzeum kompute
rów. Określenie „muzeum” ma tu cha
rakter potoczny, a nie formalny w ro
zumieniu przepisów ustawy z dnia 
21 listopada 1996 r. o muzeach
- trzeba je raczej określić jako prywat
ną kolekcję udostępnioną do zwiedza
nia na terenie publicznej szkoły.

nie jest już produkowany. Kryterium, 
jak widać, dość precyzyjne. A co z in
nymi obiektami? W jakim momencie 
zabytkowego charakteru nabiera np. 
radioodbiornik lub aparat fotogra
ficzny? Albo... komputer? W tym 
ostatnim wypadku postęp techniczny 
jest tak błyskawiczny, że określenie 
„zabytek” można stosować już do eg
zemplarza mającego 3 lata. Oczywi
ście w przenośni! A jeśli komputer li
czy sobie lat, powiedzmy, dwadzie
ścia? Obiekt taki ma raczej nikłe szan
se na przetrwanie, bo zużyty sprzęt 
elektroniczny staje się po prostu lądu
jącym na śmietniku odpadem (co, na
wiasem mówiąc, stwarza problemy 
natury ekologicznej).

1. APPLE II - najcenniejszy egzemplarz 
w kolekcji
2. „Pancerny” ROBOTRON

(zdjęcia: Aleksander Stukowski)
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Kolekcja liczy obecnie około 100 
(sic!) komputerów, reprezentujących 
40 odrębnych modeli, przy czym po
nad 20 modeli jest „na chodzie”. 
W jej skład wchodzą też kalkulatory, 
stare telewizory (wykorzystywane 
w charakterze monitorów) i nośniki 
informacji: taśmy i karty perforowa
ne, taśmy magnetofonowe i wszystkie 
typy dyskietek (m.in. ośmiocalowe - 
tylko najstarsi informatycy pamiętają, 
że takie niegdyś były). Najcenniej
szym, bo najstarszym eksponatem 
w kolekcji jest „APPLE II” z 1979 r. 
Model ten, skonstruowany w 1978 r. 
przez Steve’a Wozniaka, był pierw
szym osobistym komputerem „domo
wym” z prawdziwego zdarzenia. 
W tamtych czasach kosztował 12 ty
sięcy dolarów; ze względu na tę cenę 
jeden egzemplarz bywał kupowany 
przez kilka firm do wspólnego użyt
kowania. Inne ciekawe eksponaty 
-to m.in. „ZX 81” z 1981 r., radziec
ki „BAJT” z połowy lat osiemdziesią
tych, w każdym najdrobniejszym 
szczególe naśladownictwo z „ZX 
SPECTRUM” (jedyny oryginalny ra
dziecki element - to cyrylica na kla
wiaturze), polski „ELWRO 800 JU
NIOR” (to także wersja „ZX SPEC
TRUM” w obudowie wziętej z popu
larnych w tamtych czasach organów 
elektronicznych „Elwira”), enerdow- 
ski „ROBOTRON”. Ten ostatni zna
lazł zastosowanie w wojsku - był na
wet opancerzony; żeliwna obudowa 
miała 5 mm grubości, co sprawiło, że 
sam komputer ważył 40 kg, drukarka 
25 kg, a klawiatura 4,5 kg!

W pomieszczeniu muzeum odby
wają się niekiedy lekcje informatyki, 
odwiedzają je także zorganizowane 
wycieczki z innych szkół. Okazuje się 
jednak, że uczniowie nie są specjalnie 
zainteresowani historią komputery
zacji - są zafascynowani wyłącznie 
najnowszym sprzętem, jego oprogra
mowaniem i - zupełnie nieporówny
walnymi z tymi dawnymi - możliwo
ściami. Natomiast zwiedzający mu
zeum nieliczni starzy (tj. liczący sobie 
mniej więcej 50 lat) informatycy są 
autentycznie wzruszeni. Co na wła
sne oczy widziałem...

Aleksander Stukowski

Drzwi pfycinowe
rzwi o konstrukcji płycino- 
wej znane były na terenie 
Francji od około 1400 r. 
W Polsce sporadycznie wy

stępowały pod koniec XV i XVI w., 
popularne stały się dopiero w XVII w., 
przede wszystkim jako drzwi we
wnętrzne, natomiast jako zewnętrzne 
rozpowszechniły się dopiero w XIX 
w., szczególnie w jego drugiej połowie.

Rozkwit budownictwa murowa
nego we wsiach Śląska Opolskiego 
przypadł na ostatnie ćwierćwiecze 
XIX i pierwsze lata XX w., a związa
ny był z przepływem kapitału na 
wieś, rozwojem emigracji zarobkowej 
oraz intensyfikacją rolnictwa. Pierw
sze domy murowane budowano na 
planie starych domów drewnianych, 
dlatego niektóre z najstarszych muro
wanych nie różnią się w proporcjach 
od drewnianych. Budynki z końca 
XIX w. mają większe rozmiary, ponie
waż wznosząc je, uwzględniano po
trzebę zwiększenia przestrzeni miesz
kalnej oraz nadania wnętrzu dekora
cyjności, co ujawnia się nie tylko 
w szczytach i ogzymsowaniach, ale 
i w ozdobnej stolarce okien i drzwi.

Najmłodszą konstrukcją (druga po
łowa XIX w.) były drzwi płycinowe, 
składające się z drewnianej ramy wypeł
nionej płycinami (deseczkami), z jed
nostronnym lub dwustronnym profi
lowaniem. Drzwi tego typu były jedno- 
skrzydłowe lub dwuskrzydłowe. Wy
stępowały jako drzwi zewnętrzne i we
wnętrzne w budynkach mieszkalnych, 
potem nawet gospodarczych. Skrzydło 
tych drzwi składało się z jednej, dwóch 
lub wielu płycin; występowały też 
drzwi z prześwitem, najczęściej jako 
dwie płyciny: mniejsza i pełna umiesz
czona na dole oraz większa, przeszklo
na na górze. Przeszklenie często miało 
oprawę metalową, która zamocowana 
na zawiasach od wewnątrz drzwi 
otwierała się do środka sieni. Wówczas 
otwór skrzydła drzwi zabezpieczały 
metalowe, bardzo ozdobne kraty.

1. Drzwi ptycinowe ze wsi Gostomia

Skrzydła drzwi płycinowych miały 
niezwykle urozmaicone i różne syste
my dekoracji. Najpospolitszy był po
dział na płyciny, ale przy bogatszym 
wystroju opracowywano krawędzie
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ram oraz luster płycin, przykrywano 
styki ram i płycin drewnianymi listwa
mi profilowanymi, nakładano elemen
ty gotowe, np. metalowe i drewniane 
listewki i rozety.

Na dawnych płycinowych drzwiach 
zewnętrznych, najczęściej dwuskrzy
dłowych, nabijano różnego rodzaju 
skomplikowane formy listew imitują
cych gzymsy i pilastry oraz dekoracje 
snycerskie. Wykonywano je przez rzeź
bienie w płaszczyźnie skrzydła drzwio
wego lub przez nakładanie na nie or
namentów. Styki płycin i ram przy
krywano profilowanymi listwami zwa
nymi prętawinami, a całe drzwi malo
wano farbą pokostową lub olejną.

Prześwity wykonane w skrzydłach 
drzwiowych spełniały funkcję podob
ną do nadświetla. Ich celem było do
prowadzenie światła, czasami także 
udostępnienie wglądu do pomiesz
czeń za drzwiami, a przy oszkleniu 
ruchomym także do przepływu po
wietrza. Stosowano je przede wszyst
kim w drzwiach ramowo-płycino- 
wych i zamykano kratą (drewnianą 
lub metalową) oraz szkłem lub sa
mym szkłem. Drzwi wypełnione 
szkłem nazywano drzwiami szklony
mi. Na wsi opolskiej, zwłaszcza w bu
dynkach murowanych, szklenie pły
cin górnych było bardzo popularne.
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2-4. Przykłady drzwi płycinowych:
Jasiona (2), Łącznik (3) i Cisowa (4)

(zdjęcia: 1-3- Marek Szyryk, 
4 - Elżbieta Wijas-Grocholska)

Mniejsze przeszklenia występowały 
w górnej, węższej płycinie i wówczas 
oszklenie było umocowane na sta
łe w drewnianych szprosach. Górna 
oszklona połowa drzwi najczęściej 
miała metalowe okratowanie o pięk
nych, stylizowanych formach, często 
z inicjałami fundatora i datą budo
wy domu.

Elżbieta Wijas-Grocholska



Na bazarach
i targach

d wieków nieodłącznym ele
mentem ludzkiego życia było 
poszukiwanie, walka i zdoby
wanie. Działania te dostarcza

ły odpowiedniego ładunku emocji i sa
tysfakcji, niezbędnych dla zachowania 
równowagi psychicznej i dobrego samo
poczucia. Przeżywanie emocji poszuki
wania i doznawanie satysfakcji zdobywa
nia niezbędne jest także współczesnemu 
człowiekowi. Czego jednak można dziś 
poszukiwać, gdy wszędzie pełno jest to
warów, które same wchodzą do rąk? Czy 
potrafimy cieszyć się takim zdobywa
niem? Czy stres związany z otrzymaniem 
pracy lub kredytu nie zabija satysfakcji? 
Jak zatem możemy zadowolić odwiecz
nego poszukiwacza i zdobywcę, drzemią
cego w każdym z nas?

Od wielu lat pasjonuję się starociami. 
Przyjemność sprawia mi ich posiadanie 
oraz zdobywanie wiedzy na temat wy
tworzenia, pochodzenia i przeznaczenia 
konkretnych przedmiotów. Patrząc na 
stary mebel, próbuję odgadnąć style 
i kierunki, jakim ulegał twórca. Ogląda
jąc pejzaże i postacie ze starych obrazów, 
wnioskuję o życiu i obyczajach im 
współczesnych. Dotykając przedmiotów 
o nieznanym przeznaczeniu, próbuję to 
przeznaczenie odgadnąć. Wiedza pozy
skiwana w trakcie tych poszukiwań - to 
bardzo cenna i satysfakcjonująca zdo
bycz. Nie mniej emocjonujące i ciekawe 

może być samo pozyskiwanie ekspona
tów, pod warunkiem poszukiwania ich 
w odpowiednich miejscach. Z pewnością 
wiele interesujących przedmiotów kryje 
się jeszcze w piwnicach i na strychach 
starych domów, nie ma jednak do nich 
dostępu, a nawet gdyby był, to ile stry
chów trzeba by spenetrować, zanim trafi
łoby się na coś ciekawego? Biegunowo 
odległym miejscem pozyskiwania ekspo
natów jest aukcja, wiemy, po co tam 
idziemy, a cena przeważnie da się przewi
dzieć, gdyż nie odbiega od notowań ka
talogowych. Ale czy tak ma wyglądać po
szukiwanie? To zwykła transakcja, z re
klamą, zagwarantowaniem jakości towa
ru i rynkowymi zasadami zakupu.

Prawdziwych emocji poszukiwania 
i radości zdobyczy dostarcza bazar, gieł
da lub targ staroci. Tam można poczuć 
się niczym łowca tropiący nieznaną 
zwierzynę, trzeba umieć zmylić czujność 
innych uczestników polowania, aby 
przedwcześnie nie docenili obiektu na
szego pożądania. Często trzeba ryzyko
wać, nie mając czasu na podjęcie w peł
ni przemyślanej decyzji. Lecz cóż za sa
tysfakcja z udanej zdobyczy! Co za ra
dość, gdy stoczywszy walkę z konkuren
tami, wywiedliśmy wszystkich w pole 
i powracamy do domu, ściskając w rę
kach upragniony przedmiot, przedmiot 
niepowtarzalny, mający swoją historię 
i choćby najbanalniejszy, ale odmienny 

od masowej, bezosobowej oferty współ
czesnego rynku. Oglądając i czyszcząc 
przyniesioną zdobycz, nadal poszukuje
my, tym razem śladów historii. Oto zwy
kły stary męski zegarek. Nie tak stary, 
aby mógł zasilić muzealną kolekcję. 
Otwieramy kopertę i dostrzegamy napis 
„Kochanemu Zygmuntowi", a dalej 
„Pińsk 1939”. Kolejny eksponat - krążek 
wygrzebany w pudelku z monetami. 
Z tyłu data „1923”, powyżej napis „za 
zajęcie II miejsca”. Następny jest mały 
krzyżyk, na nim data „1861”. Sama da
ta, nic więcej, ani liter, ani cyfr, nie ma 
żadnych innych znaków. Cóż za pole dla 
wyobraźni! Wszystkie te eksponaty za
kupione zostały na warszawskim bazarze 
staroci na Kole. Żaden z nich nie koszto
wał więcej niż 10 zł.

Od wielu lat często odwiedzam ten 
bazar. Za każdym razem mam takie same 
odczucia, jakie towarzyszyły mi podczas 
pierwszej wyprawy. To niepewność po
szukiwania i nadzieja zdobyczy.

Rafał Dmowski

1. Każdy z tych zegarów zaczął odmierzać 
czas w innym roku, dziś czekają na kupca
2. Obok maszynki do mięsa leży stary 
aparat fotograficzny z miechem
i pokrowcem opatrzonym wytłaczanym 
napisem: Foto-Kino-Aparatyl Eug. 
Nasierowski

3. Nie tak dawno jeden z autorów 
interesował się w „Spotkaniach
z Zabytkami” losem starych szyldów
- niektóre z nich trafiły na bazar

(zdjęcia: Rafał Dmowski)
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Dzieło
Talowskiego

ukowina - to lesista, górska 
kraina, krajobrazem przypo
minająca nieco nasze Biesz
czady; jedna z historyczno- 

-geograficznych prowincji północnej 
Rumunii i zarazem jeden z elementów 
kulturowej, etnicznej, geograficznej, 
a nawet językowej mozaiki tworzącej 
dzisiejszy obraz tego kraju. Nowocze
sna historia Bukowiny rozpoczyna się 
z chwilą przyłączenia jej w roku 1775 
do monarchii austriackiej i utworze
nia z tych słabo zaludnionych, pozba
wionych przemysłu i większych 
miast, porośniętych puszczą bukową 
obszarów administracyjnego teryto
rium, należącego początkowo do Ga
licji, a od 1862 r. stanowiącego auto
nomiczną jednostkę: Księstwo Buko
winy, z osobnym rządem, sejmem, ad
ministracją i stolicą w Czerniowcach.

Od 1783 r. rozpoczęła się inten
sywna kolonizacja Bukowiny. Przyłą
czenie do Galicji sprawiło, że więk
szość osadników przybywała właśnie 
z tej przeludnionej, niezapewniającej 
pracy i perspektyw prowincji cesar
stwa. W latach siedemdziesiątych 
XVIII w. zaczęli przybywać na Buko
winę pierwsi osadnicy polscy, zasie
dlając tereny Czerniowiec i Seretu 
(rum. Siret), a od początku XIX w. 
duże grupy górali czadeckich ze Spi
szą i przesiedleńcy z Małopolski, 
głównie z terenu Rzeszowszczyzny 
i okolic Tarnowa. Powstały wsie 
o przewadze ludności polskiej. Obec
nie na Bukowinie zamieszkuje około 
4 tysięcy Polaków, a większymi skupi
skami są m.in. Nowy Sołoniec, Poiana 
Mikuli i Kaczyka.

Rolniczo-przemysłowa osada Ka
czyka (rum. Cacica), z kopalnią soli, 
zakładami drzewnymi, usługowymi, 
rozciąga się na przestrzeni kilku kilo
metrów u podnóża Wyżyny Suczaw- 
skiej i północno-wschodnich stoków

Karpat. Obecnie mieszka w niej oko
ło 450 osób narodowości polskiej. 
W latach 1807-1810 zbudowany tu 
został niewielki, neobarokowy ko
ściółek. Pierwszy kapłan, ks. Jakub 
Bogdanowicz sprowadził doń praw
dopodobnie z pojezuickiego kościoła 
w Stanisławowie, otoczony wielką 
czcią i uważany za cudowny wizeru
nek Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Święto Wniebowzięcia NMP - 15 sierp
nia (odpust w parafii kaczyckiej) do 
dzisiaj gromadzi wielotysięczne rzesze 
wiernych. W 1902 r. proboszczem 
w Kaczyce został ks. Kasper Słomiń- 
ski. Jego energia, zapał i chęć ratowa
nia znajdującej się w niezbyt dobrej 
kondycji parafii oraz samego kościoła 
(zakwalifikowanego przez władze au
striackie w 1892 r. do rozbiórki) 
uwieńczone zostały wzniesieniem 
i konsekracją nowej świątyni.

Zimą 1902 r. ks. Słomiński zamó
wił projekt kościoła u jednego z naj
oryginalniejszych i najpopularniej
szych architektów galicyjskich przeło
mu wieków, autora m.in. krakow
skich kamienic przy ul. Retoryka 
i Karmelickiej, licznych willi, pałaców 
i kościołów rozsianych po całej Mało- 
polsce - Teodora Talowskiego. Projekt 
dotarł do Kaczyki w marcu 1903 r., 
a akceptację uzyskał w maju. Budowa 
postępowała dosyć szybko, skoro już 
15 sierpnia 1903 r., w dniu wmuro
wania kamienia węgielnego, mury 
magistralne kościoła wzniesione były 
do wysokości 8 m, a na miejscu zbu
rzonego prezbiterium starej świątyni 
zaczęto prace przy licu fasady i wieży. 
W czerwcu następnego roku prace 
budowlane dobiegały końca. Po 
uzgodnieniach z Talowskim kwestii 
pokrycia dachu (eternitem) i wykoń
czeniu wieży (montaż dekoracyjnych 
detali wykonanych w lwowskiej Fa
bryce Sztucznego Kamienia i Dachó

wek), 16 października 1904 r. doko
nano uroczystej konsekracji kościoła.

O ile architekturę świecką Talow
skiego można określić jako eklektycz
ną, łączącą elementy wielu stylów 
w obrębie jednej budowli, o charakte
rystycznym, indywidualnym wyrazie, 
z całym ogromem form, motywów 
i rozwiązań projektowych ukazują
cych przebogatą fantazję twórcy, to 
w wypadku architektury sakralnej in
wencja architekta przybiera skrom
niejszy wymiar. We wczesnym okresie 
twórczości tego architekta dominują 
budowle bliskie neogotykowi. Trójna- 
wowe pseudobazyliki i niewielkie 
świątynie bliskie planowi centralne
mu w dekoracjach elewacji łączą ele
menty ostrołukowe dojrzałego goty
ku z formami wczesnogotyckimi 
(szczególnie cenionymi przez Talow
skiego), czerpanymi początkowo 
z twórczości niemieckiego architekta

1.2. Projekt T. Talowskiego (1) i widok 
obecny kościoła (2)

Johannesa Otzena (Sucha Beskidzka), 
a po 1900 r. i powrocie z Londynu 
wzorowane na gotyku i neogotyku 
angielskim (Białoskórka, Wadowice
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Górne). Najbardziej charakterystycz
ną cechą historyzujących świątyń ar
chitekta jest różnorodność i bogactwo 
detalu architektonicznego, wykony
wanego z białego, sztucznego kamie
nia, oraz kształtowanie faktury mu
rów nadające budowlom pozory sta
rości (Sucha Beskidzka, Przyszowa). 
W późniejszym okresie zauważyć 
można w sakralnej architekturze Ta- 
lowskiego wpływ rodzącego się wła

śnie modernizmu. Bryły kościołów 
stają się ciężkie, masywne, zwarte, 
niemal pozbawione architektonicznej 
dekoracji (Lubzina, Osobnica, Kro
ścienko Wyżne).

Projekt świątyni kaczyckiej po
wstał niejako na marginesie prac pro
jektowych Talowskiego na potrzeby 
rozpisanego w 1903 r., niewątpliwie 
najważniejszego w pierwszej dekadzie 
XX w. w Galicji konkursu na obiekt 

sakralny - kościół św. Elżbiety we 
Lwowie (1904-1911). Niektóre roz
wiązania w kościele w Kaczyce - for
ma portalu, sposób kształtowania 
i dekoracji wież, wieżyczka przy pre
zbiterium - odnaleźć można także 
w wielowariantowych projektach i re
alizacji tego lwowskiego kościoła.

Kościół w Kaczyce jest nieoriento- 
waną, murowaną z cegły i oskarpo- 
waną, trójnawową pseudobazyliką, 
posadowioną na planie krzyża łaciń
skiego, z płytkim transeptem i strzeli
stą wieżą w fasadzie. Wzniesiony zo
stał w charakterystycznym dla twór
czości Talowskiego stylu, będącym 
swobodną interpretacją gotyku przej
ściowego, łączącego formy łuku peł
nego i ostrołukowe. Strzelistości bry
le świątyni nadaje, obok wieży, sygna
turka nad skrzyżowaniem naw i wie- 
życzka-klatka schodowa przylegająca 
do prezbiterium. Zwraca uwagę - tak
że typowe, zwłaszcza we wczesnej 
twórczości architekta - bogate stoso
wanie białych, kamiennych detali ar
chitektonicznych (pinakle, luki, kwia
tony) oraz krucyfiks w oknie fasady 
- charakterystyczny, stały motyw de
koracji świątyń Talowskiego. Wnętrze 
zaprojektowano stosunkowo skrom
nie, bez dekoracji. Porównując pro
jekt z realizacją, dostrzec można 
znaczną redukcję programu dekoracji 
architektonicznej oraz nieco inne roz
wiązanie partii okna nad głównym 
wejściem. Skromny budżet, ciągłe 
długi zaciągane przez inwestora spra
wiły, że zrezygnowano z bogatszej de
koracji architektonicznej i planowa
nych posągów, mających zdobić fasa
dę i wnętrze kościoła.

Projekt Talowskiego nie ograni
czył się wyłącznie do architektury. Już 
w momencie konsekracji kościoła 
w wyposażeniu znajdowały się zapro
jektowane przez architekta: mensa oł
tarza głównego (identyczna z mensą 
w Dobrzechowie projektu Talowskie
go), dekoracyjny żyrandol (projekt 
podobnego znaleźć można w wyda
nych w Krakowie w 1897 Projektach 
kościołów Teodora Talowskiego) oraz 
witraże okien prezbiterium i transeptu, 
wykonane przez blisko z Talowskim 
współpracujące Krakowskie Zakłady 
Witrażów S.G. Żeleńskiego (identyczne
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3. Kościół w trakcie budowy; na pierwszym planie wcześniejsza świątynia (zdjęcie z 1903 r.)
4.5. Wnętrze kościoła (4) i boczny ołtarz Matki Boskiej Bolesnej z 1911 r. (5)

(zdjęcia: 2, 4, 5, - Janusz Opaska)

witraże okien transeptu odnaleźć 
można w kościele w Suchej Beskidz
kiej). Także wybór działającej w St. 
Ulrich-Gróden w Tyrolu firmy Ferdy
nanda Stuflessera jako wykonawcy 
snycerskiego wyposażenia kościoła 
w latach 1910-1914 (ołtarz główny, 
boczne, chrzcielnica, ambona, orga
ny), wydaje się inicjatywą architekta, 
często wyposażającego swoje świąty
nie w dzieła tej firmy (np. Kamień, 
Nagoszyn).

Kościół w Kaczyce, polski kościół 
daleko od granic ojczyzny, odległe 
i mało znane dzieło wybitnego archi
tekta - to obiekt wyjątkowy, wyróż
niający się w architektonicznym kraj
obrazie Bukowiny.

Janusz Opaska
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Łouise Marie
de France

ouise Marie - ostatnia córka 
pary królewskiej Ludwika 
XV i Marii Leszczyńskiej 
- urodziła się 15 lipca 1737 r. 

w pałacu w Wersalu. Zgodnie ze 
zwyczajem panującym na dworze 
królewskim wychowywała się 
i kształciła pod opieką sióstr bene
dyktynek w opactwie Fontevrault, 
a w 1750 r. wróciła do Paryża. Po
zostając pod wpływem matki, kró-

muzyczny przedstawia Louise Ma
rie w ujęciu en trois quart z lirą, 
w towarzystwie dwóch starszych 
sióstr Victoire i Sophie, z nutami. 
Drugi portret, w owalu w ozdobnej 
ramie, prezentuje księżniczkę we 
wnętrzu komnaty, również w uję
ciu en trois quart do kolan, w suk
ni ozdobionej bogato koronkami, 
z kwiatami we włosach, trzymają
cą w prawej ręce książkę, w lewej

lowej Marii Leszczyńskiej, przygo
towywała się do życia religijnego, 
kontemplacyjnego i zakonnego, in
teresując się szczególnie medytacja
mi i regułami życia św. Teresy. 
W 1770 r. wstąpiła do zakonu kar
melitanek w Saint Denis, przyjmu
jąc imię zakonne Teresy od św. Au
gustyna, w 1785 r. została przeło
żoną, zmarła w 1787 r.

W zbiorach pałacu w Wersalu 
zachowały się jej portrety, namalo
wane przez znakomitych malarzy 
związanych z dworem królewskim. 
W latach młodzieńczych portreto
wał księżniczkę Jean Marc Nattier. 
Dzieło jego pędzla z 1748 r., malo
wane olejno na płótnie, przedsta
wia Louise Marie w sukni ozdobio
nej koronkami, trzymającą w rę
kach kwiaty. W 1763 r. malarz kró
lewski Franęois Hubert Drouais na
malował cztery olejne portrety Lo
uise Marie. Jeden z nich - portret

1. Jean Marc Nattier - portret Louise Marie 
z 1748 r.
2. Portret Marii Teresy od św. Augustyna 
z lat osiemdziesiątych XVIII w.

(fot. 1 - Leszek Dziedzic)
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- rękawiczki. Drouais powtórzył to 
ujęcie na trzecim portrecie, zmie
niając tylko szczegóły. Czwarty 
portret ma charakter reprezenta
cyjny, przedstawia Louise Marie 
w całej postaci, siedzącą na tle ko
tary, w reprezentacyjnej ozdobnej 
sukni, z wachlarzem w prawej ręce. 
Portrety te noszą cechy charaktery
styczne dla francuskiego malarstwa 
portretowego epoki rokoka. Posłu
żyły one do powstania portretu 
(również przechowywanego w Wer
salu) pędzla nieznanego malarza ze 
szkoły francuskiej XVIII w. Ten 
owalny portret ukazuje Louise Ma
rie w popiersiu, w bogatej sukni 
i ozdobnej fryzurze.

Zachowały się również portre
ty przedstawiające Louise Marie 
już jako Matkę Teresę od św. Au
gustyna, przełożoną sióstr karme
litanek w Saint Denis: jeden 
w Wersalu, ukazujący Louise Ma
rie w popiersiu, w habicie zakon
nym, drugi w zbiorach Musee d’art 
et d’histoire w Saint Denis, przed
stawiający Matkę Teresę siedzącą 
na krześle, w ujęciu do kolan, 
w habicie, trzymającą w rękach 
krucyfiks. Portrety zakonne pędzla 
nieznanych malarzy ze szkoły 
francuskiej zostały namalowane 
olejno na płótnie w latach osiem
dziesiątych XVIII w.

Louise Marie - Matka Teresa od 
św. Augustyna, pełna życzliwości 
dla ludzi i dobroci, zyskała uznanie 
i sympatię otoczenia. Jej życie 
chrześcijańskie, wypełnione wszel
kimi cnotami, stało się przykładem 
dla innych, w ówczesnym świecie 
demoralizacji i destrukcji. Wobec 
tych zasług chrześcijańska społecz
ność we Francji powołała w 1986 r. 
w Paryżu stowarzyszenie - L’Asso- 
ciation Louise de France - mające 
na celu promowanie beatyfikacji, 
m.in. wydane zostały jej pisma reli
gijne. Realizowane w życiu idee 
Louise Marie poprowadziły ją ku 
ołtarzom: papież Jan Paweł II pod
pisał 18 grudnia 1997 r. dekret 
o beatyfikacji Ludwiki Francuskiej, 
córki Ludwika XV i Marii Lesz
czyńskiej.

Aldona Sołtysówna

Światowe 
dziedzictwo

Na Liście Światowego 

Dziedzictwa Kultural
nego i Naturalnego UNE

SCO jest już 630 obiek

tów, reprezentujących uni

wersalne wartości, które 

uzasadniają konieczność 
ich zachowania jako dzie

dzictwa ogólnoświatowe
go. Obiekty te znajdują 

się na terenie 118 państw, 
będących członkami Kon
wencji Ochrony Świato

wego Dziedzictwa, przyję

tej w 1972 r. przez Konfe
rencję Generalną UNE

SCO. Każdego roku Ko
mitet Światowego Dzie

dzictwa wpisuje nowe 

obiekty na Listę, uznając 

w ten sposób ich znacze

nie dla dziedzictwa catej 
ludzkości.

Na ostatnim posiedze
niu Komitetu Światowego 

Dziedzictwa, które odbyto 
się w grudniu 1999 r. w Ma- 

rakeszu w Maroku, doko

nano wpisu 48 kolejnych

obiektów na Listę Świato

wego Dziedzictwa. Wśród 

nich jedenaście - to obiek

ty dziedzictwa naturalne
go, dwa - o cechach mie

szanych oraz trzydzieści 
pięć - to zabytki kultury. 

Z terenu Europy na Liście 

znalazło się osiemnaście 

miejsc dziedzictwa kultu
ralnego, a wśród nich 
z Polski - zespół sakralny 
z XVII w. w Kalwarii 

Zebrzydowskiej (szerzej 
o tym szczególnym miej

scu napiszemy w następ
nym numerze „Spotkań 
z Zabytkami”). Z pozosta

łych krajów europejskich 

zostały wpisane na Listę 

następujące obiekty: z Au
strii - historyczne centrum 

miasta Graz; z Belgii - śre

dniowieczne wieże zega
rowe z terenu Flandrii 

i Walonii; z Republiki Cze

skiej - renesansowy za

mek w Litomyślu; z Finlan
dii - miejsca pochówku 

z epoki brązu w Sam- 

mallahdenmaki; z Francji

- krajobraz kulturowy re
gionu Saint-Emilion; z Nie

miec - Wyspa Muzeów 

w Berlinie oraz zamek 

Wartburg; z Grecji - ar

cheologiczny obszar My

ken i Tyrynsu oraz zabyt

kowy zespół na wyspie 

Patmos; z Węgier - krajo
braz kulturowy puszty Hor- 
tobagy; z Włoch - willa Ha- 

driana w Tivoli; z Holandii

- polder Beemster; z Ru
munii - historyczne cen

trum miasta Sighisoara, 

twierdze Daków w Orastie 

oraz drewniane kościoły 

w Maramures; z Wielkiej 
Brytanii - zespół zabytków 
neolitycznych na Gradach 

oraz z Hiszpanii - San Cri

stobal de la Laguna. 

Wszystkie te obiekty po
winny być otoczone 

w swych krajach szczegól
ną ochroną i opieką. (Ib)

Kalwaria Zebrzydowska - jedna z kaplic zespołu 
kalwaryjnego

(fot. Stanisław Fitak, Wiesław M. Zieliński)
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Architektura
romańska

Spotkania w willi Struvego 

w Warszawie, organizo

wane przez Zarząd Główny To

warzystwa Opieki nad Zabyt
kami, zainaugurował w 2000 r. 
wykład prof. Zygmunta Świe- 

chowskiego na temat począt

ków polskiej architektury 

z perspektywy milenium (wy
kład poprzedzony został kon
ferencją prasową). Wydawało

by się, że badania przeprowa

dzone u schyłku drugiego ty

siąclecia nie mogą wnieść już 

nic istotnego do poznania bu

downictwa monumentalnego 

państwa pierwszych Piastów 

z racji ograniczonego teryto

rium objętego poszukiwania

mi i znikomości źródeł, tym

czasem uzyskane przez bada
czy wyniki przedstawiają się 

zgoła sensacyjnie. Archeolo

dzy wydobyli na światło dzien

ne obiekty dotąd nieznane, 

a w wypadku budowli istnieją
cych weryfikacja dotychcza

sowych ustaleń umożliwiła 

korektę ich układu prze
strzennego i czasu wzniesie-

1. Katdus - relikty bazyliki 
z XI w.
2. Kościół norbertanek
w Strzelnie - tympanon 
z końca XII w. ze sceną 
Zwiastowania

(zdjęcia: Zygmunt Świechowski) 

nia. Z drugiej strony, niekiedy 

poszukiwania materialnych 
śladów obiektów funkcjonują

cych w literaturze przedmiotu 

zakończyły się rezultatami ne

gatywnymi.
Wśród obiektów niewpro- 

wadzonych jeszcze do po

wszechnego obiegu wydaw
niczego można wymienić:

Łekno - najstarsze (obok 

jędrzejowskiego) opactwo cy

sterskie na ziemiach polskich, 

położone na szlaku wiodą
cym z Gniezna na Pomorze, 

odkryte w latach osiemdzie

siątych przez zespól prof. An

drzeja Wyrwy. Zakonnicy cy

sterscy zostali sprowadzeni 
do Łekna już w połowie XII w. 

Ich pierwszy kościół byt nie

wielką świątynią o długości 
ok. 25 m, złożoną z prostokąt

nej nawy, wyodrębnionego 

prezbiterium zakończonego 
absydą od wschodu i przed

sionkiem - kruchtą od strony 

zachodniej.
Kałdus koto Chełmna - 

przykład budowli sakralnej 

z XI w., najdalej wysuniętej 

na północ w stosunku do 

centrum religijnego państwa

Spotkanie z książką VADEMECUM KONSERWATORA ZABYTKÓW

olski Komitet Narodowy ICO- 
MOS z okazji 25-lecia Konwencji 
Ochrony Światowego Dziedzic
twa Kulturalnego i Naturalnego 
wydał specjalny numer „Vademe- 
cum Konserwatora Zabytków”. 
Wprawdzie jubileusz Konwencji 
przypadl w 1977 r., ale ważne do
kumenty i materiały związane 
z tym wydarzeniem były dostęp
ne dużo później, dlatego publika
cja ukazała się dopiero w 1999 r. 
Zawiera ona artykuł wprowadza
jący pióra prof. Krzysztofa Paw

łowskiego, współuczestnika dzia
łań towarzyszących powstaniu 
Konwencji, prezesa Polskiego 
Komitetu Narodowego ICOMOS, 
oraz materiały dotyczące proble
mów jej realizacji. Szeroko omó
wione zostały zasady sporządza
nia Listy Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Naturalnego, kryte
ria stosowane przy dokonywaniu 
wpisu na Listę poszczególnych 
obiektów, przygotowywanie wnio
sku w tej sprawie. Ważną częścią 
publikacji jest wykaz i krótki opis 

wszystkich miejsc wpisanych na 
Listę Światowego Dziedzictwa do 
1998 r. Zamieszczone też zostały 
bardzo istotne dla funkcjonowa
nia Konwencji dokumenty: doku
ment zredagowany w 1994 r. 
w Nara, w Japonii, na konferen
cji poświęconej autentyzmowi 
oraz rezolucja przyjęta przez 
Konferencję Generalną UNESCO 
w 1997 r. Materiały uzupełniające 
zawierają min. opracowanie 
Marka Konopki, redaktora całego 
tomu, dotyczące Zarządzenia 

Prezydenta RP z 1994 r. uznają
cego kilkanaście zespołów 
i miejsc zabytkowych w Polsce za 
pomniki historii oraz omówienie 
programu UNESCO „Pamięć 
świata”. Ten specjalnie wydany 
tom „Vademecum Konserwatora 
Zabytków” zadedykowany został 
Profesorowi Olgierdowi Czerne- 
rowi, wieloletniemu prezesowi 
Polskiego Komitetu Narodowego 
ICOMOS i wiceprezydentowi Mię
dzynarodowej Rady Ochrony Za
bytków ICOMOS. 
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gnieźnieńskiego. Trójnawo- 
wa bazylika, zakończona od 

wschodu absydami na zam

knięciu naw, o nieznanym roz
wiązaniu partii zachodniej jest 

dowodem na tworzenie no
wych ośrodków młodego, 

polskiego państwa łącznie 

z wprowadzeniem wzorów ar

chitektury stosowanych w sto

łecznym Gnieźnie.
Zawichost - między 

Wschodem i Zachodem. Od

kryty w latach dziewięćdzie

siątych tetrakonchos, czyli 

budowla centralna z cztere
ma absydami tylko pozornie 

przypomina podobne obiekty 

znane choćby z zabudowy 

wzgórza wawelskiego, jak ro
tunda śś. Feliksa i Adaukta. 

Na Wawelu absydy przylega

ją do nawy na planie koli

stym, jak w rotundach cze

skich, gdy tymczasem w Za
wichoście nawa była kwadra

towa. W tym wypadku analo

gii dla takiego rozwiązania 

układu przestrzennego do

starczają budowle bizantyj
skie i włoskie.

Poznań - palatium Miesz

ka I na poznańskim grodzie, 

znane ze źródeł pisanych 
z XIII w. o fundacji kaplicy pa

łacowej przez Dąbrówkę znaj

duje się pod zabudową ko
ścioła NMP na Ostrowie Tum

skim. Stanowiło to zasadni

czą przeszkodę w prowadze

niu badań i dopiero w ubie

głym roku udało się poznań
skim archeologom odkopać 

pozostałości budowli palatial- 

nej, jednej z głównych siedzib 

dworu pierwszych polskich 

władców.
Strzelno - tympanon ze 

sceną Zwiastowania, jeden 

z najciekawszych przykładów 

rzeźby romańskiej, został od
naleziony w kilku fragmen

tach w trakcie prac archeolo- 

3.Płaskorzeźba na kolumnie 
w kościele św. Trójcy
w Strzelnie (wizja rysunkowa 
Henryka Dąbrowskiego)

gicznych w 1984 r. i powtórnie 
złożony. Pierwotnie osadzony 

byt zapewne w nadprożu por

talu południowej ściany szczy

towej transeptu kościoła nor

bertanek. Przedstawiona sce

GALL ANONIM O ROKU 1000
Równ/eż i to uważamy za godne 

przekazania pamięci, że za jego (Bo
lesława Chrobrego) czasów cesarz 
Otto Rudy przybyt do grobu św. Woj
ciecha dla modlitwy i pojednania 
z Bogiem, a zarazem w celu pozna
nia stawnego Bolesława (...) Bolesław 
przyjął go tak zaszczytnie i okazale, 
jak wypadało przyjąć króla, imperato
ra rzymskiego i tak wielkiego gościa. 
Albowiem przedziwne wprost cuda 
przygotował na przybycie cesarza; 
najpierw szyki różne rycerstwa, na
stępnie książąt rozstawił, jak chóry, na 
obszernej równinie, a poszczególne, 
z osobna stojące szyki wyróżniała od
mienna barwa strojów. A nie była to 
tania pstrokacizna byle jakich lichych 
ozdób, lecz wszystko, cokolwiek 
kosztowniejszego można znaleźć 
u wszelkich ludów; gdyż za czasów 
Bolesława wszyscy rycerze i wszyst

kie damy dworskie zamiast sukien 
lnianych lub wełnianych nosiły płasz
cze z delikatnych tkanin, a skór, nawet 
kosztownych, choćby byty nowe, nie 
noszono na jego dworze bez podszy
cia kosztowną tkaniną i bez złotogło
wiu. Złoto bowiem za jego czasów tak 
było w powszechnym posiadaniu 
u wszystkich, jak dziś srebro, srebro 
zaś było tanie jak stoma. Zważywszy 
jego chwalę i potęgę i bogactwa, ce
sarz rzymski zawotat w podziwie: -Na 
koronę mego cesarstwa, to, co wi
dzę, większe jest, niż wieści niosły!» 
I za radą swych magnatów dodał wo
bec wszystkich: -Nie uchodzi to, by 
takiego i tak wielkiego męża nazywać 
komesem lub księciem, lecz wypada 
chlubnie wynieść go na tron królewski 
i wywyższyć koroną.* I zdjąwszy z gło
wy swej diadem cesarski, włożył go 
na głowę Bolesława na przymierze 

przyjaźni, i za chorągiew triumfalną 
dal mu w darze gwóźdź z Krzyża Pań
skiego z włócznią św. Maurycego, za 
co w zamian ofiarował mu Bolesław 
ramię św. Wojciecha. I tak wielką owe
go dnia złączyli się miłością, że ce
sarz mianował go bratem i współpra
cownikiem cesarstwa i nazwał go 
przyjacielem i sprzymierzeńcem naro
du rzymskiego. (...) Bolesław (...) 
obowiązek hojności spełniał podczas 
trzech dni (...) prawdziwie cesarskie 
i królewskie urządzając biesiady, 
a każdego dnia wszystkie naczynia 
i sprzęt zmieniał (...) nakazał cześni- 
kom i stolnikom zebrać ze wszystkich 
stołów z trzech dni złote i srebrne na
czynia (...) i ofiarował je cesarzowi (...) 
Lecz któż zdoła wyliczyć, ile i jakich 
darów dal przedniejszym, gdy nawet 
żaden z niezmiernie licznej służby nie 
odszedł bez podarunku!

na Zwiastowania należy do 

bardzo rzadkiej odmiany iko

nograficznej.

Spośród obiektów weryfi

kowanych, poza nowym ob

razem zabudowy wzgórza wa
welskiego i grodu na Ostro

wie Tumskim we Wrocławiu, 

dwie budowle położone na 

przeciwległych krańcach Pol
ski wyglądają po badaniach 

archeologicznych diametral

nie różnie.
Przemyśl - niezwykły plan 

rotundy św. Mikołaja. Badania 
weryfikacyjne rotundy znajdu

jącej się w podziemiach prze
myskiej katedry, prowadzone 

przez dr. hab. Zbigniewa Pia- 
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nowskiego i dr. Michała Prok- 

sę, doprowadziły do odkrycia 

w jej wnętrzu kolistego muru 

o średnicy ok. 3 m, zinterpre

towanego jako podwalina 

wewnętrznej kolumnady obej
ścia. Gdyby tak zapropono

wana rekonstrukcja okazała 
się prawdziwa, rotunda prze

myska stanowiłaby dalekie 

powtórzenie kaplic typu ka

rolińskiego.
Strzelno - inny plan, inna 

bryła, inne datowanie. Jed

nym z najbardziej istotnych 
rezultatów prac archeolo

gicznych prof. Jadwigi Chu- 

dziakowej było stwierdzenie, 

wbrew obiegowym opiniom, 
że obie budowle strzelneńskie 

- rotunda św. Prokopa i ko
ściół norbertanek św. Trójcy 

powstały w tym samym okre
sie, tj. na przełomie XII i XIII w. 
Odnalezienie fundamentów 

drugiej, okrągłej wieży przy- 

prezbiterialnej w kościele św. 
Trójcy jest również faktem 

o dużej doniosłości, gdyż jest 

to jedyny w Polsce przypadek 

takiego rozwiązania partii 
wschodniej, charakterystycz

nego dla katedr Nadrenii.

Badania weryfikacyjne 
niektórych obiektów, wiele- 

kroć opisywanych, rekonstru

owanych na podstawie relik

tów architektury lub innych 

źródeł, zmieniły całkowicie 

ich interpretację. Do tych 

obiektów m.in. należą:
Płock - do niedawna po

wszechnie przyjmowano, że 

architekt Bernardino de Gia- 

notis, odbudowując w XVI w. 

po pożarze katedrę w Płocku, 

opierał się na pozostałościach 

murów katedry romańskiej, 

konsekrowanej w 1144 r. przez 
biskupa Aleksandra z Malo- 

nne. Badania dr. Roberta Kun- 

kla wykazały, że w trakcie 

wznoszenia katedry renesan
sowej budowla romańska zo

stała rozebrana miejscami 

łącznie z fundamentami, a oś 

nowej świątyni przesunięto 

w kierunku południowym.

Trzemeszno - badania ar
cheologiczne prowadzone 
przez prof. Jadwigę Chudzia- 

kową w klasztorze w Trze
mesznie definitywnie wyklu

czyły ślady zabudowy sprzed 

XII w., a tym samym istnienia 

budowli założonej jakoby 
przez św. Wojciecha, pozosta

łości której rysowano do nie

dawna nawet w poważnych 
publikacjach. W tym wypadku 

badacze dali się zwieść myl

nej interpretacji zapisu z XI w. 

Tymczasem podtrzymanie le
gendy o fundacji klasztoru 

przez św. Wojciecha było nie

wątpliwie ważne dla kreacji 

Trzemeszna jako miejsca piel

grzymkowego, skutecznie ry
walizującego z Gnieznem.

Obraz architektury monu

mentalnej w epoce pierw
szych Piastów - to wciąż jesz

cze nie do końca zapisana 

karta. Prace badawcze choć

by przy poszukiwaniach pala- 

tium w Gnieźnie czy przy 

świeżo eksplorowanym du

żym obiekcie sakralnym 
w pobliżu palatium w Gieczu 

z tajemniczymi kolistymi fun

damentami przylegającymi 

do ściany zachodniej (wie
że?) i wschodnią kryptą, dato

wanego wstępnie na XI w., 
wciąż trwają. Miejmy nadzie

ję, że na kontynuowanie in

nych badań nie trzeba będzie 
czekać do następnych, spek

takularnych rocznic, jak choć

by 1000-lecie koronacji Bole
sława Chrobrego. Wiele oczy

wiście, jak zawsze, zależy 

i w tej dziedzinie od pienię

dzy. Jedno jest pewne: odkry
cia archeologiczne w Polsce 

są równie pasjonujące, jak 

odkrycia nieznanych kultur 

i zaginionych cywilizacji w in
nych regionach świata i nie 

powinny stanowić zaintereso

wania tylko wąskiego grona 
profesjonalistów.
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2) Iwona Kursa z Krakowa
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Towarzystwo Opieki
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3) Sławomir Kociuba z Niedzialowca

4) Wojciech Kwiatek z Kamiennej
Góry

5) Bronisław Mendocha z Ziębic

6) Wojciech Mielewczyk z Poznania

7) Muzeum Okręgowe 
Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

8) Zbigniew Serewko ze Slociny

9) Alojzy Sladek z Grudziądza

10) Krystyna Ulińska z Wrocławia

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).Wp!aty 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 kwarta! 2000 r. przyjmowane są do 5 marca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie w księgarni nau
kowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), w Towarzystwie Opieki nad 
Zabytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach mu
zealnych oraz kioskach Ruchu na terenie całe
go kraju.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE

VII. ZEGARY
3. Zegary w XIX w.

Wiek XIX nie przyniósł w europejskim i polskim zegarmi- 
strzostwie zasadniczych zmian mechanizmów i form domowych 
oraz osobistych zegarów. Zmieniła się natomiast struktura i spo
sób ich produkcji, a także znacznie wzrosła liczba i różnorodność 
proponowanych odbiorcom czasomierzy.

Nadal dużym powodzeniem cieszyły się stojące na podłodze, 
przyścienne zegary szafkowe. Z ich produkcji słynął w pierwszej 
połowie XIX w. m.in. warszawski warsztat Stefana Perchorowi- 
cza. Zegary te miały kształt wysmukłego prostopadłościanu, 
z wyraźnie wyodrębnioną w górnej części tarczą zegarową. Obu
dowę wykonywano z krajowego drewna: jesionu, sosny, dębu, 
rezygnując na ogół z dodatkowych ozdób poza okleiną lub poli- 
turowaniem gładkiej powierzchni oraz finezyjnym ukształtowa
niem cyfr i wskazówek na białej tarczy godzinowej.

Większą rozmaitością odznaczały się natomiast zegary ko
minkowe, najbardziej powszechne we wnętrzach mieszkalnych 
XIX w. W pierwszej połowie XIX w. kontynuowano w nich czę
sto tradycyjną formę jednolitej, szafkowej obudowy, wykonywa
nej jednak najczęściej nie z drewna czy metalu, a z ozdobnych ka
mieni: marmuru, malachitu czy alabastru, bez dodatkowych ele
mentów zdobniczych. Jednak największym powodzeniem cieszy
ły się w pierwszych dziesięcioleciach tego stulecia stojące czaso
mierze kształtowane pod wpływem klasycyzmu. Przybierały po
stać kolumnowych portyków, oktogonalnych świątyń, łuków 
triumfalnych, w których kolumny lub pilastry, wyrastające z pro
stokątnego cokołu, wspierały zwieńczenie z centralnie umiesz
czoną tarczą godzinową. Tego rodzaju obudowy też zazwyczaj 
wykonywano z marmuru lub alabastru, ale także ze złoconego 
brązu czy nawet malowanego drewna.

Najbardziej artystyczny wygląd zyskiwały zegary kominkowe 
ze złoconego brązu, gdy do ich obudowy włączano elementy 
rzeźbiarskie. Na postumencie, dekorowanym antycznymi moty
wami palmet, gryfów, liści laurowych, festonów lub medalionów, 
umieszczano, często asymetrycznie, tarczę zegarową, której to
warzyszyły rzeźbiarsko ukształtowane figury mitologiczne czy 
postacie starożytnych poetów, filozofów i wodzów. W Polsce ten 
repertuar ikonograficzny poszerzono, wprowadzając postacie 
bohaterów narodowych: Tadeusza Kościuszki i księcia Józefa Po
niatowskiego, a także cesarza Napoleona.

Tak powszechne w XIX w. nawiązywanie do stylów minio
nych nie ominęło również zegarów, zwłaszcza kominkowych. 
Romantyczna fascynacja średniowieczem znalazła wyraz 
w kształtowaniu neogotyckich form obudowy, czerpiących wzo
ry z gotyckich detali architektonicznych - ostrych łuków, wim- 
perg, maswerków. Z kolei reminiscencje rokoka, obecne w stylu 
Ludwika Filipa, a później dominujące w stylu II Cesarstwa, prze
jawiły się w stosowaniu obudów porcelanowych o kapryśnie po
strzępionych brzegach, zdobionych złoconymi rocaille’ami, ma
lowanymi kwiatami, scenkami pasterskimi i motywami chinoise- 
rie. W drugiej połowie XIX w., gdy panujący wszechwładnie 
eklektyzm ogarnął większość wyrobów dekoracyjnych i użytko
wych, także w domowych zegarach stosowano różnorodną styli
stycznie ornamentykę. Zegary kominkowe, najczęściej sporzą
dzone ze złoconego brązu, były obficie pokryte pełnoplastyczny- 
mi i płaskorzeźbionymi motywami renesansowymi, barokowymi 
i rokokowymi, zamieniając się w okazałe, ale przeładowane zdo
bieniami przedmioty.

Poszukiwania nowych form w sztuce końca XIX w. zaowoco
wały powstaniem stylu secesji, której linearne, wijące się formy 
przeniknęły i do polskich wyrobów zegarmistrzowskich, zwłasz
cza stojących zegarów przyściennych, kominkowych oraz biżute- 
ryjnych zegarków damskich, przypinanych do stanika sukni lub 
noszonych na zawieszonym na szyi łańcuszku. Na przełomie XIX 
i XX w., gdy polscy zwolennicy stworzenia stylu narodowego 
sięgali do rodzimych wzorów zdobniczych, pojawiły się obudo
wy zegarów (głównie wiszących i stołowych) utrzymane w lanso
wanym przez Stanisława Witkiewicza stylu zakopiańskim. Wedle 
projektów Witkiewicza wytwarzali je m.in. warszawscy zegarmi
strzowie: Józef Gołembiowski i Ferdynand Woroniecki.

Z historią polskiego zegarmistrzostwa związana jest także 
działalność Antoniego Patka, który po upadku powstania listopa
dowego zmuszony był wyemigrować do Szwajcarii. W 1839 r., 
wspólnie z Czechem Franciszkiem Czapkiem, założył w Genewie 
firmę, prowadzoną od 1845 r. z francuskim wynalazcą, Adria
nem Philippe. Istniejąca do dziś (choć już nie w polskich rękach) 
firma „Patek-Philippe” od początku istnienia specjalizowała się 
w wytwarzaniu luksusowych zegarków kieszonkowych, produ
kowanych w niewielkich ilościach na indywidualne zamówienia. 
W połowie XIX w. zastosowano w nich precyzyjne mechanizmy 
z łożyskami rubinowymi, niewymagające nakręcania kluczykiem. 
Oprócz najwyższej jakości technicznej, o wyjątkowości tych ze
garków decydowała ich szata zewnętrzna. Koperty, sporządzone 
ze złota lub platyny, dekorowano repusowaniem, grawerowa
niem, barwną emalią, drogimi kamieniami. Na życzenie polskich 
odbiorców umieszczano na nich sceny i emblematy patriotyczne, 
portretowe wizerunki bohaterów narodowych, przedstawienia 
Matki Boskiej Częstochowskiej lub Ostrobramskiej. Zegarki Pat
ka, traktowane nie jak zwykłe czasomierze, lecz jako dzieła sztu
ki jubilerskiej, obiekty kolekcjonerstwa, symbole prestiżu, do 
dziś cieszą się niesłabnącym powodzeniem wśród bardzo zamoż
nych, snobistycznych odbiorców.

Natomiast na ziemiach polskich od połowy XIX w. indywi
dualną wytwórczość rzemieślniczą coraz powszechniej zastępo
wały wyroby przemysłowe, głównie sprowadzane z zagranicy. 
Zakłady zegarmistrzowskie zaczęły pełnić funkcje handlo
wo-usługowe, sprzedając i naprawiając czasomierze. Taki cha
rakter mają one i obecnie, gdy ręczne wytwarzanie mechani
zmów i komponowanie artystycznych obudów zegarów i zegar
ków należy już do historycznej przeszłości.

Anna Sieradzka
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Z. Prószyńska, Dawne zegary, Warszawa 1977
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Od redakcji: Na tym odcinku kończymy cykl „Rzemiosło arty
styczne w Polsce”. Rozpoczął się w numerze 2, 1997, trwał po
nad 3 lata i cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem, o czym 
świadczą listy od Czytelników. Możemy ich zapewnić, że jeszcze 
będziemy publikować tego rodzaju encyklopedyczne kompendia 
wiedzy na różne tematy.
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Sakramentarz 
tyniecki

1. Karta ze sceną Ukrzyżowania
2. Chrystus w majestacie
3. Przykład strony kalendarza liturgicznego

(zb. Biblioteki Narodowej; 
zdjęcia: Stanislaw Fitak, Wiesław M. Zieliński)

W średniowiecznych klasztornych obrzędach religijnych 
ważną rolę odgrywały liturgiczne księgi: antyfonarz 
przeznaczony dla kantorów i śpiewających mnichów, ewan- 

geliarz i lekcjonarz dla diakona oraz sakramentarz zawierający 
teksty na użytek opata lub biskupa. Z liturgicznych ksiąg bene
dyktyńskiego klasztoru w Tyńcu zachował się tylko sakramen
tarz. Wykonano go zapewne w Kolonii w latach 1070-1080, 
w tym samym czasie, kiedy budowano opactwo w Tyńcu i tu 
został przywieziony. W 1656 r. sakramentarz zrabowali Szwe
dzi, został odkupiony, lecz do Tyńca powrócił bez oryginalnej 
oprawy; obecna powstała w XVII w. W 1814 r. księgę zakupił 
Stanisław Zamoyski, którego zbiory po ostatniej wojnie zna
lazły się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Księga jest bogato zdobionym łacińskim rękopisem, za
wiera 237 kart, na których spisano tajemnice Eucharystii i ro
ku liturgicznego, z dokładnymi datami (np. 18 marca - pierw
szy dzień tworzenia, 23 marca - stworzenie człowieka itd.) 
oraz nuty pieśni religijnych. Pergamin przygotowany został 
prawdopodobnie ze skór owczych. Farby nanoszono bez
pośrednio na pergamin; w wypadku początkowej części 
księgi iluminacje pokrywają karty z obu stron. W prostokątne 
ornamentalne bordiury wpisywano tekst farbami złotymi 
i srebrnymi kładzionymi na czerwieni. Wszystko to wiemy 
dzięki przeprowadzonym w latach 1993-1998 badaniom 
oraz konserwacji, (td)
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