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Z głębokim żalem informujemy naszych Czytelników, 
że 28 lipca 2000 r. zmarł 

prof, dr hab. Tadeusz S. Jaroszewski 
wybitny historyk sztuki i znawca polskiej architektury XIX i XX w., wielki miłośnik 

polskich dworów, autor ponad 70 artykułów w „Spotkaniach z Zabytkami”, 
nasz współpracownik, konsultant i członek Rady Redakcyjnej.

Wspomnienie o Profesorze i Jego ostatni tekst przedstawimy w następnym numerze.

Czym jest narodowe dziedzictwo?
to jest pytanie, niemal jak hamletowskie: „Być albo nie być”... Dla mnie, uro
dzonego dość dawno temu w kraju deptanym przez obcych najeźdźców ze 
wschodu i zachodu, a nawet północy (Szwedzi!), przez długie dziesiątki lat pa
lonym, gwałconym, rabowanym i mordowanym - dziedzictwo narodowe jest 

wartością najwyższą, powstałą dzięki wysiłkowi nie tylko mieszkańców tu urodzonych, ale 
wszystkich, którzy pokochali ten zakątek ziemi nad Wisłą. Bez względu na swoje urodzenie 
i przynależność narodową tutaj zostawili swoje serca, swoje myśli i dzieła swoich rąk - 
uczeni, inżynierowie, artyści i rzemieślnicy obcych nawet nacji, ale urzeczeni polskością. 
Dziedzictwo narodowe - to jest to wszystko, co odróżnia nas od innych, ale jednocześnie 
przysparza chwały całej Europie.

Dziwią mnie ci, którzy lamentują i wieszczą groźbę utraty tożsamości i dziedzictwa narodo
wego po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Jakby nie znali historii daremnego, wiekowego 
wynaradawiania nas przez sąsiadów ze wschodu i zachodu oraz wieloletniego, fizycznego nisz
czenia wszelkich przejawów naszego dziedzictwa narodowego przez barbarzyńców natchnio
nych „cudownymi” ideologiami wszelkich maści. Wdeptując w ziemię naszą substancję mate
rialnej i duchowej tożsamości, która była dziedzictwem nie tylko naszym, ale i całej Europy, 
dali świadectwo swego barbarzyństwa, głupoty i małości, i - w rezultacie - ponieśli klęskę.

Dzisiaj - w mniejszej oczywiście skali - grozi nam i innym narodom tej części świata po
wolne unicestwianie tożsamości i zatracanie dziedzictwa narodowego, wywołane obojętno
ścią nas samych, niezrozumieniem, głupotą, frustracją po przebytej chorobie przaśnego so
cjalizmu, naiwnym (ale zrozumiałym) uwielbieniem „cywilizacji hot dogów”, tej „amery
kanizacji” i „globalizacji” najniższego lotu, wpychanej nam na silę przez różne media, re
klamy, witryny sklepów, szyldy pubów i supermarketów nazywanych obcobrzmiącymi sło
wami. Jaka jest na to rada? Otóż przede wszystkim - wykształcenie i wiedza. Należy poło
żyć nacisk na edukację, przede wszystkim z dziedziny historii i dziedzictwa narodowego, 
młodego pokolenia, które stanie się wówczas bardziej odporne na ową kulturę masową 
i któremu nie będzie wystarczać tylko tania rozrywka, sport czy infantylne komedie produ
kowane taśmowo przez światowy rynek. Od wolnego rynku i jego rygorów, konkurencji itp. 
nie uciekniemy, stosując nawet odgórne ustalanie praw, zakazów i nakazów. „Wolnoame- 
rykanka” rynkowa ma przecież i dobre strony, w niej mogą wygrywać nawet maluczcy, ale 
sprytni i mądrzy, jak w tej przysłowiowej walce Dawida z Goliatem. Np. w telewizji USA 
powstały - choć z niemałymi oporami - takie wspaniałe kanały, jak „Discovery”, „Histo
ry”, „Nature”, a we Francji „Planete”. Przyjęte zostały z sympatią i zainteresowaniem 
przez elity intelektualne, do których grona trzeba dążyć, aby Polska nie stała się tylko kon
sumentem kultury „byle jakiej”. Powinniśmy stać się dla wszystkich nowoczesnych mediów 
twórcami wartościowych dzieł traktujących o naszej rodzimej historii, przyrodzie, dorobku 
kulturalnym, materialnym, technicznym.

Zbigniew Zadruski 
Częstochowa



pp przeglądy 
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Kazimierz Ujazdowski, minister kul
tury i dziedzictwa narodowego, wy
stąpił z inicjatywą ogłoszenia kultury 
priorytetem rządu w roku 2001. Za
proponował także pięć najważniej
szych przedsięwzięć, które powinny 
być podjęte w przyszłym roku:
- powołanie instytucji promującej 
polskie dziedzictwo i opracowanie 
kompleksowego programu tej pro
mocji;
-wzrost inwestycji w polskim muze
alnictwie, w tym modernizacja Mu
zeum Narodowego w Warszawie;
- rozszerzenie promocji polskiej 
kultury za granicą, przede wszyst
kim umocnienie Instytutu Adama 
Mickiewicza;
- przeprowadzenie, przy współpra
cy z samorządami, szeroko zakro
jonego programu upowszechnia
nia kultury;
- zwiększenie budżetu na wydatki 
związane z mecenatem państwa 
wobec inicjatyw pozarządowych.

Urząd Generalnego Konserwatora 
Zabytków przygotowuje kolejną 
edycję katalogu zabytków przezna
czonych na sprzedaż. W katalogu 
tym z terenu województwa warmiń
sko-mazurskiego znajdzie się 15 
obiektów, z regionu elbląskiego - 7. 
Wszystkie są własnością samorzą
dów lub właścicieli prywatnych. Aż 
cztery proponowane do kupna 
obiekty znajdują się w gminie Ry
chliki - młyn wodny na Brzeźnicy 
w Grądowym Młynie, zespól dwor- 
sko-parkowy w Nowym Powodo
wie, rezydencja z parkiem krajobra
zowym i zabudowaniami gospodar
skimi w Rejsytach, niewielki baroko
wy pałac w Topolnie Wielkim. W ka
talogu znajdzie się także m.in. pałac 
z parkiem i folwarkiem w Bogatyń- 
skich w gminie Orneta, willa z pierw
szej połowy XIX w. w Elblągu przy 
ul. Pułaskiego, dwór z pierwszej po
łowy XVIII w. nad jeziorem Zimno- 
chy w gminie Godkowo. Katalog 
będzie zawierał metryczki i fotogra
fie oferowanych zabytków.

Na szczecińskim Podzamczu, przy 
Baszcie Siedmiu Płaszczy arche
olodzy z pracowni Zamku Książąt 
Pomorskich odkryli fragmenty 
dwóch walów obronnych: ziemne
go, usypanego w X w. oraz skrzy
niowego, pochodzącego prawdo
podobnie z pierwszej połowy XII w. 

Powstała dzięki temu niepowtarzal
na szansa zbadania tych umocnień 
i wyjaśnienia wielu elementarnych 
problemów związanych z rozwojem 
Szczecina.
Przy Baszcie Siedmiu Płaszczy od
kryta też została przez archeolo
gów tarcza rycerska najprawdopo
dobniej z pierwszej potowy XIII w. 
oraz leżący obok niej grot strzały. 
Przypuszcza się, że jest to jedyna 
tarcza z tego okresu znaleziona 
w Polsce; zabytek został przezna
czony do konserwacji w Gdańsku.

Towarzystwo Ziemi Bialogardzkiej - 
przy poparciu miejscowego staro

wodniczącego Sejmiku Wojewódz
twa Lubelskiego, odbyło się spo
tkanie ekspertów poświęcone okre
śleniu sposobu zabezpieczenia 
i koncepcji waloryzacji zespołu 
w Czemiernikach. Sprawa jego ra
towania ma być umieszczona 
w programie działań strategicznych 
województwa lubelskiego.

W tym roku we wrześniu świętować 
będziemy 20. rocznicę umieszcze
nia warszawskiego Starego Miasta 
na Liście Światowego Dziedzictwa 

Kulturalnego i Naturalnego UNE
SCO (zob. artykuł na s.4). Czy na
leżycie dbamy o to dobro kultury?

stwa i ratusza - powołało fundację 
na rzecz ratowania zabytków ziemi 
bialogardzkiej. Pierwsze działania 
mają objąć Stare Miasto i ratusz 
w Białogardzie, następne - kościo
ły i zabytki w okolicy. W wypadku 
starego ratusza, któremu grozi za
walenie, planuje się przed podję
ciem prac remontowych odkrycie 
dachu i sprawdzenie, czy nadaje 
się do naprawy. Starania o środki fi
nansowe o odbudowę ratusza czy
nione są też przez władze miasta, 
m.in. z funduszu PHARE.

Władze województwa lubelskiego 
zajęty się sprawą ratowania zespo
łu palacowo-parkowo-obronnego 
w Czemiernikach w powiecie ra- 
dzyńskim, uważanego za arcydzie
ło sztuki renesansowej w Polsce. 
Zespól ten składa się z zamku, ofi
cyny, bramy wjazdowej, fortyfikacji 
i parku. Zabytek jest stosunkowo 
mało znany ze względu na swe po
łożenie z daleka od szlaków tury
stycznych. Niedawno, z inicjatywy 
Tadeusza Staweckiego, wiceprze

Przemyslaw Woźniakowski, prezes 
oddziału warszawskiego Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami, uwa
ża, że na stan zabytków warszaw
skiej Starówki bardzo źle wpływa 
mnogość różnego rodzaju imprez, 
które odbywają się w tym miejscu. 
„Nie potrafimy chronić autentycz
nych detali Starówki. Zdarza się, że 
fragmenty oryginalnych gotyckich 
portali na Kanonii czy Rynku są 
dziurawione, bo ktoś chce zamon
tować domofon. Podobnie jest 
z piwnicami dewastowanymi pod
czas rozmaitych adaptacji. Nikt te
go nie pilnuje, nie monitoruje. Z ko
lei panorama Starego Miasta nisz
czona jest przez działające wzdłuż 
Podwala parkingi. ”

Wśród kilkunastu przeznaczonych 
do wyburzenia starych latarni z pla
cu Bankowego w Warszawie zna
lazł się interesujący zabytek - za
chowany w niezmienionym kształ
cie, tuż przy pomniku Stefana Sta
rzyńskiego, slup trakcji tramwajo
wej z 1908 r. Przetrwała nawet ta

bliczka z napisami w języku francu
skim i rosyjskim, na której jest na
zwa producenta - francusko-rosyj- 
skiego towarzystwa, właściciela fa
bryki na warszawskim Powiślu. 
Tramwaje Warszawskie obiecały 
pomoc w ocaleniu przed zniszcze
niem i wyremontowaniu zabytku.

W dniach 17-21 maja br. we Wro
cławiu odbyła się międzynarodowa 
konferencja pt. „Co robimy, by oca
lić piękno historycznych miast: Pa
noramy - Planty - Place - Ulice - 
Ogrody”. Wzięło w niej udział około 
200 międzynarodowych i polskich 
ekspertów z dziedziny historii ogro
dów i terenów zieleni w miastach. 
Zarówno wygłoszone wykłady, jak 
i dyskusja - przywołujące zasady 
określone w Karcie Ateńskiej 
(1931), Florenckiej (1981) i Kon
wencji UNESCO z 1972 r. - zwraca
ły uwagę na ogrom oraz pilność 
problemów dotyczących ochrony 
ogrodów historycznych i krajobrazu 
miejskiego. Mówcy podkreślali, jak 
ważne jest zagwarantowanie, aby 
problemy te zostały przedstawione 
zarówno politykom, jak i społe
czeństwu. Tereny otwarte, ogrody 
i parki w miastach oraz strefach 
podmiejskich są żywymi kompo
nentami, zapewniającymi odpo
wiednie warunki życia w mieście 
i wymagają traktowania jako znacz
nie bardziej priorytetowe niż było to 
dotychczas. Powinno się zachęcać 
ludzi do identyfikowania się z histo
rią miasta, w którym mieszkają 
i pracują oraz do zapoznania się 
z historyczną wartością parków, 
ogrodów i innych terenów zieleni. 
Uznanie ich wartości powinno być 
wpajane dzieciom w szkole, a za 
pomocą mediów także szerokim 
kręgom społeczeństwa. Większe 
środki zaradcze powinny zostać 
podjęte na poziomie międzynaro
dowym, krajowym i regionalnym, 
w celu zabezpieczenia i odtworze
nia tych cennych elementów na
szego dziedzictwa kulturowego.

Dobiega końca rekonstrukcja za- 
chodniolemkowskiej cerkwi z 1801 
r. Przeniesiona z Ropek kolo Wyso
wej do Muzeum Budownictwa Lu
dowego w Sanoku jest jednym 
z najciekawszych i najokazalszych 
obiektów w skansenie. Rekonstruk
cja cerkwi trwa od kilku lat. W przy
szłości wokół niej stanie drewniane 
ogrodzenie, planuje się także bu
dowę dzwonnicy i odtworzenie 
cmentarza. Po zakończeniu prac 
rekonstrukcyjnych do cerkwi wróci 
kompletny ikonostas.
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, o których nie 
wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kiedy i gdzie powstały. Jed
nocześnie będziemy pomagać Czytelnikom w dokładniejszym poznaniu 
różnych dzieł sztuki, które mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić 
np. ich twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie 
więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącznie dobre zdjęcia i ry
sunki) wyrobów nieznanych lub dziel sztuki, co do których macie pewne 
niejasności. Jesteśmy gotowi odpowiadać także na inne pytania związane 
z zabytkami. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie starała się 
zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

„Bardzo proszę o pomoc w określeniu 
czasu powstania oraz firmy, która wy
produkowała fajansowy talerzyk wid
niejący na zdjęciu (il. 1). Ma on średni
cę ok. 20 cm, a na odwrocie znajduje 
się znak firmowy, który w miarę moich 
możliwości przedstawiłem na rysunku 
(il. 2). O ile nie sprawi to kłopotu 

chcialbym się również zorientować co 
do wartości tego talerzyka.'

Wojciech Kotarski 
Zabrze

Opisany w liście i przedstawiony na 
zdjęciu przedmiot - to fajansowy ta
lerz deserowy wyprodukowany w fa
bryce fajansów w Mettlach nad Saarą, 
jednej z wielu wytwórni należących do 
koncernu „Villeroy & Boch". Formate
go naczynia oraz sposób jego deko
racji (wzorowane na neorokokowych 
wyrobach ceramicznych z trzeciej 
ćwierci XIX w., lecz noszące znamiona 
produkcji późniejszej i niewątpliwie 
masowej, chociażby ze względu na 
użycie kalkomanii) datują je, jeśli nie 
na dwudziestolecie międzywojenne, 
to, co najwyżej, na drugą dekadę XX 
w. Przybliżeniom tym nie zaprzecza 
także podana sygnatura, będąca jed

nym z wielu znanych z tego okresu 
znaków wytwórni w Mettlach. Wartość 
rynkową podobnych wyrobów można 
oszacować na 50-100 zt. Talerzyk od
znacza się jednak swoistym urokiem, 
a mechanicznie wykonane zdobienie 
lustra uzupełniono w nim ręcznym 
okonturowaniem reliefów, co dobrze 
świadczy o wytwórcy i pozwala okre
ślić wartość tego talerzyka na ok. 100 
zl. Warto dodać, że wyroby spod zna
ku „Villeroy & Boch” także obecnie 
znane są i cenione w wielu krajach, 
a fabryka w Mettlach wyspecjalizowa
ła się m.in. w produkcji płytek cera
micznych, które w pełnym wyborze 
oferowane są również w Polsce. 
W materiałach reklamowych firma 
„Villeroy & Boch” AG odwołuje się do 
swojej 250-letniej tradycji w dziedzinie 
produkcji ceramiki artystycznej i użyt
kowej. Faktycznie w 1748 r. działal
ność taką zapoczątkował Franęois 
Boch, zakładając w Audun-le-Tiche 
w Lotaryngii bardzo skromny, jak na 
owe czasy, warsztat ceramiczny. Nie
spełna dwadzieścia lat później jego 
następca, Pierre Joseph Boch, uru
chomił podobną, lecz mającą już 
większe znaczenie manufakturę 
w Septfontaine w księstwie Luksem
burg. Natomiast wytwórnię w Mettlach 
nad Saarą założył dopiero w 1809 r. 
przedstawiciel trzeciego pokolenia 
Bochów, Jean Franęois, który trzy lata 
wcześniej poślubił, pochodzącą z do
brze sytuowanej i szanowanej rodziny 
handlarzy winem z rejonu Saary i Mo- 
zeli, Rasolie Buschmann. Szczegół 
ten jest o tyle ważny, że ze względów 
komercyjnych manufakturę w Met
tlach zarejestrowano pod firmą „J. F. 
Boch & Buschmann", używając na
zwisk obojga małżonków. I tak pozo
stało aż do roku 1836, kiedy Eugene 
Boch, syn założyciela wytwórni w Met
tlach - ożeniwszy się z Octavią Ville
roy, córką Nicolasa Villeroy, zarządcy 
tej fabryki, a także współudziałowca 
fajansjarni w Septfontaine i właścicie
la podobnej wytwórni w Vallerfangen - 
skumulował cały potencjał ekono
miczny i doświadczenie obu rodzin 
tworząc koncern ceramiczny pod na
zwą „Villeroy & Boch". Wyroby z Met

tlach ceniono wówczas ze względu na 
wysoki poziom dekoracji malarskiej 
(pejzaże, widoki architektoniczne) wy
konywanej na naczyniach techniką 
stalodruku. Z kolei w latach sześć
dziesiątych zapoczątkowano tam pro
dukcję płytek ceramicznych, a pod 
koniec XIX w. także niezwykle dekora
cyjnych, powlekanych wielobarwnymi 
polewami naczyń fajansowych i ka
mionkowych w modnych stylach: 
neobizantyjskim, neorenesansowym, 
wreszcie Art Nouveau (czyli naszej se
cesji). I właśnie te wyroby, głównie po
chodzące z lat 1885-1905, sygnowa
ne znakiem wytwórni z wyobrażeniem 
tzw. wieży oraz napisem „METTLACH 
/ VB" są obecnie najbardziej poszuki
wane przez kolekcjonerów. Proporcjo
nalnie do tych zainteresowań rosną też 
ich ceny. A przykładem mogą tu być 
dwa ceramiczne kufle z 1889 i 1896 r. 
wystawione na niedawnej aukcji „De- 
sy-Unicum” w Warszawie, z estymacją 
cenowąl 800-2500 zt każdy.

„Jak sięgnę pamięcią, w naszym do
mu ten niewielki (9,8 x 14,4 cm) mary-

precyzją szczegółów (jakby malowany 
byt pojedynczym włosem) i nakładają
cymi się na to grubymi plamami farby 
(impastami?). W miejscu niewielkiego 
zniszczenia warstwy malarskiej odsła
nia się podłoże - cienka warstwa sza
rego papieru (?) naklejona na dobrze 
wysuszoną deseczkę. Brak jakiejkol
wiek sygnatury. Nie ma też żadnych 
napisów z tylu. Co można sądzić o tym 
obrazku? Przesyłam dwa zdjęcia: 
w oryginalnej, ozdobnej ramie (il.3) 
i samą miniaturę (11.4). ’

Krzysztof Makowski
Łódź

Wyjątkowo dobrej jakości zdjęcia, 
które otrzymaliśmy tym razem, po
zwalają nam na szybkie rozwikłanie 
zagadki. Ale, niestety, nasza opinia 
nie jest korzystna dla Czytelnika. To, 
co uchodziło do tej pory za miniaturę 
jest „tylko” podmalowanym mono
chromatycznym zdjęciem (najpewniej 
widokówką) z przełomu XIX i XX w. 
lub nieco późniejszym. Być może 
przedstawia ono nabrzeże portowe 
w Marsylii (na topach masztów fran
cuskie bandery, z prawej u dołu cha
rakterystyczna budowla forteczna, 
z lewej na budynku szyld z napisem 
„Hotel Belle”). Brak ludzi krzątających 
się zarówno na pokładach żaglow
ców, jak i na lądzie sugeruje porę 
dnia - wczesny poranek. Na pocie
szenie warto jednak pamiętać, że 
owa podmalowana widokówka nie 
jest całkowicie pozbawiona wartości. 
I to nie tylko dlatego, że liczy ona 
prawdopodobnie około 100 lat. Także 
dlatego, że ktoś, już bardzo dawno, 
postanowił o nią zadbać oprawiając 
ją w stylową ramę. Była wreszcie z ja
kichś nieznanych nam powodów (być 

nistyczny obrazek zawsze wysoko byt 
ceniony i uważany za egzotyczną mi
niaturę niewiadomego pochodzenia. 
Sądząc z tematyki (mrowie wielkich 
żaglowców przy pustym nabrzeżu 
w jakimś nieznanym francuskim por
cie) mógł on chyba zostać namalowa
ny pod koniec XIX w. Jest w nim jed
nak coś niepokojącego - zadziwia 

może sentymentalnych) starannie 
przechowywana. A co do samego 
podmalowywania zdjęć w czasach, 
gdy byty one wyłącznie czarno-białe 
lub w kolorze sepii - zajęciem takim 
parało się wówczas (oczywiście, dla 
szybkiego zarobku) wielu początku
jących malarzy - w Polsce z Juliu
szem Kossakiem na czele.
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Warszawa na krawędzi wieków

Dwudziestolecie

B
lech Krzyżanowski 

aryska sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa 
UNESCO obradowała w dniach 1-5 września 

1980 r. Działając z upoważnienia kilkudziesięciu rządów 
(obecnie 152), które ratyfikowały „Konwencję w sprawie 
ochrony światowego dziedzictwa...”, wpisała Stare Miasto 
w Warszawie na Listę Dziedzictwa Światowego. To wyja
śnienie na wstępie jest nieodzowne, by zdać sobie sprawę, 
jak wyglądał finał dwuletnich starań prof. Krzysztofa Paw
łowskiego o uhonorowanie Miasta Niepokonanego. 
W tych samych dniach Polacy czekali na wiadomości z Ja- 
strzębia-Zdroju, gdzie finalizowano triadę porozumień 
polityczno-społecznych, zapoczątkowanych w Gdańsku 
i Szczecinie. Nieoceniona Encyklopedia Warszawy w „Ka
lendarium ważniejszych wydarzeń w Warszawie”, lako
nicznie informuje: „1980, 16 września powstanie Regionu 
Mazowsze NSZZ »Solidarność«”. Nad Wisłą żyliśmy wów
czas w innym wymiarze, a nadchodzące lata nie sprzyjały 
refleksjom o Starówce...

Okrągła rocznica skłania jednak do takich rozważań. 
A rozpocząć należy od przypomnienia trafnej opinii Jana 
Górskiego, zasłużonego dla najnowszych dziejów stolicy: 
„Historyk Warszawy współczesnej, jeśli ma się zbliżyć do 
politycznych i społecznych motywów odbudowy Warsza
wy, powinien przyjąć za punkt widzenia rok 1945, to co 
tutaj zastano w dniu wyzwolenia”. Około 700 tysięcy sta
łych mieszkańców Warszawy zginęło w czasie wojny 
(1939-1944) - to więcej niż połowa stanu ludności 
w 1939 r. Zniszczenia Starego i Nowego Miasta sięgały 
90%; nawet fragmenty ruin Zamku Królewskiego oku
pant zdetonował we wrześniu 1944 r. Dlatego architekci 
Lech Niemojewski (autor tekstu), Jan Zachwatowicz i Ma
rian Spychalski (ówczesny prezydent Warszawy) w stycz
niu 1945 r., zaraz po wyzwoleniu stolicy, w odezwie do 
kolegów zapowiedzieli: „podniesiecie Kolumnę Zygmunta, 
dźwigniecie z ruin katedrę, Pannę Marię, Święty Krzyż, Za
mek i Łazienki”. Kwartał później, 3 maja, Muzeum Naro
dowe otworzyło wystawę „Warszawa oskarża”, dokumen
tując dramatyczne straty kultury narodowej w Warszawie.

Trzydniowa konferencja Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki z udziałem architektów i konserwatorów dzieł sztu
ki zgromadziła na Wawelu najbardziej kompetentne gro
no społeczne w kraju. Po trzydniowych obradach, 
1 września 1945 r. przyjęto uchwałę, w której stwierdzono: 
„(...) w obliczu zniszczenia dokumentów kultury polskiej 

w zabytkach architektury, dokonanego świadomie przez 
okupanta niemieckiego, można i należy stosować pełną od
budowę zabytków. Dotyczy to nawet obiektów zniszczo
nych całkowicie (...) ze względu na wagę obiektu dla kultu
ry polskiej". To było moralne, polityczne i merytoryczne 
wsparcie dla Jana Zachwatowicza, a ostatni fragment sfor
mułowano zapewne z myślą o Zamku Królewskim w War
szawie. Przekonanie o konieczności odbudowy i rekon
strukcji zabytków umacniało się w miarę postępu prac za
bezpieczających ruiny Starówki. Była to wówczas nie tylko 
potrzeba obywatelska, ale i sposób powrotu do normalno
ści tradycyjnego krajobrazu miejskiego, w którym wyrosło 
pokolenie zdecydowane teraz przywrócić warunki byto
wania w miejscu nadal nazywanym Starym Miastem. Od
nalezienie tzw. planu Pabsta (obecnie w Archiwum Pań
stwowym m.st. Warszawy) było ważnym argumentem za 
przywróceniem kolebki historycznej Warszawy. Plan 
z 1942 r. redukował miasto do obszaru 15 km2 z niemiec
ką ludnością i ogromną Volkshalle w miejscu Zamku Kró
lewskiego. Program Jana Zachwatowicza, mało dziś znany, 
opublikowany w 1946 r., tylko w części uzasadnia! potrze
bę odbudowy i rekonstrukcji zniszczonych zabytków, 
a większość uwagi poświęcał perspektywom zamierzonych 
prac konserwatorskich.

Prawda o tamtych czasach jest brutalna. Brakowało lu
dzi, materiałów i środków finansowych nawet na porząd
kowanie ruin. Podstawowym środkiem transportu na gru
zowisku zwanym Starówką były przez lata konne furman
ki, które przeciskały się wśród hałd - tak wywieziono set
ki tysięcy metrów sześciennych gruzu. Dopiero zakończe
nie budowy trasy W-Z (w lipcu 1949 r.) i niektórych osie
dli mieszkaniowych pozwoliło gromadzić potencjał bu
dowlany dla Starówki. „W pierwszych dniach maja 1950 
programowa odbudowa weszła w fazę realizacji” - relacjo
nuje Mieczysław Strzelecki, główny kierownik odbudowy 
Starego i Nowego Miasta.

Stare Miasto w 1918 r., po odzyskaniu niepodległości, 
było dzielnicą zaniedbaną, o niskim standardzie podupa
dającej zabudowy, walących się ruderach oficyn, przelud
nioną biednymi mieszkańcami. Miało swą malowniczość, 
a poeci pięknie wyrażali tradycję dziejów. Wielki prezy
dent Warszawy, Stefan Starzyński, powołał Komisję Opie
ki nad Zabytkami (1936). Jan Zachwatowicz na jej zlece
nie odsłonił fragmenty murów obronnych, most gotycki 
i pisał o pierwszej próbie racjonalnego uzdrowienia dziel
nicy. Powrócił do tej idei, gdy gruzy na węższych uliczkach 
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sięgały okien pierwszego piętra. Warto zajrzeć do czwarte
go tomu „Teki Konserwatorskiej” Stare Miasto w Warsza
wie - odbudowa (1956). We wstępie Zachwatowicz napi
sał, że w nowej sytuacji warszawiacy zdali sobie sprawę, że 
owe gruzowisko - to relikty ich zbiorowej i osobistej histo
rii. Tej historii, którą z premedytacją usiłowano im zabrać.

Dwoma zdaniami wspomnianego wyżej wstępu Jan Za
chwatowicz jasno określił sens dokonanego dzieła: „... na 
miejscu zgliszcz i ruin powstała na nowo dzielnica miasta, 
której budynki w większości od parterów, a w wielu wy
padkach od fundamentów zastąpiły dawne kamienice sta

cie finalnej dyskusji przed sformułowaniem powyższej 
oceny, wśród wielu pytań, na które odpowiadał Krzysztof 
Pawłowski, jedno brzmiało: „Gdyby Warszawa nie została 
zniszczona, czy Polska postulowałaby jej umieszczenie na 
Liście Światowej?”. Odpowiedź promotora warszawskiej 
sprawy: „Nie!”. To jakość i symbolika dokonanej odbudo
wy, podkreślające wolę ludzi utrzymania swej tożsamości 
w tym właśnie miejscu skazanym na zagładę, były prze
słankami tej propozycji, a kryterium autentyzmu należy 
odnieść do epoki odbudowy. Taka była - zwięzła i jasna, 
a zarazem przekonywająca wszystkich - odpowiedź. Od 

1. Widok Starego Miasta od strony Wistyromiejskie. Część z nich ma jeszcze dawne elewacje i mury, 
część fragmenty murów, portale i okna, a wszystkie dopro
wadzone do stanu, w którym wygląd zewnętrzny odpowia
da ich formom przed zniszczeniem...” Można oczywiście 
jeszcze dodać, że zachowane są w dużym stopniu dawne 
piwnice, plan miasta, nazwy ulic, skala całości itp. Jednak 
sedno tkwi w tym, czy jest się w stanie pojąć ten fakt i czy 
chce się go zaakceptować. Rzeczoznawcy ICOMOS spo
rządzili raport dla Komitetu Światowego Dziedzictwa, 
a wysokie gremium zrozumiało i zaakceptowało. Formuła, 
którą ostatecznie Komitet przyjął, brzmi: „...wpis ośrodka 
historycznego Warszawy jako symbolu niezwykle udanej 
wiernej rekonstrukcji, która jest związana z wydarzeniem 
mającym bardzo poważne znaczenie historyczne”. W trak

siebie dodam, że to jest właśnie owo „wydarzenie mające 
bardzo poważne znaczenie historyczne”, które podkreślił 
we wpisie na Listę Dziedzictwa Światowego komitet decy
dujący o tych sprawach. W znakomicie udokumentowa
nym artykule sam Krzysztof Pawłowski opisuje przebieg 
starań o polskie pozycje na Liście („Vademecum Konser
watora Zabytków”, biuletyn PKN ICOMOS, Warszawa 
1997-1999, s. 11-18).

W latach dziewięćdziesiątych pojawiło się kilka artyku
łów charakteryzujących i atakujących powojenną rekon
strukcję, pisanych spoza kręgu osób zajmujących się prak-
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2. Nie wszyscy wiedzą, że ta pierzeja Rynku Starego Miasta 
(strona Barssa) nie miata być odbudowana po zniszczeniach 
drugiej wojny światowej
3. Najbardziej uroczy zakątek - prowadzące od ul. Brzozowej 
Kamienne Schodki

(zdjęcia: 1 - Wiesław Stępień, 2,3- Lidia Bruszewska)

tyką ochrony i konserwacji zabytków. Argumentacja o po
zamerytorycznym charakterze oparta była głównie na 
przesłankach politycznych. Na publicznej sesji w Warsza
wie (1996) przedstawiono nawet tekst zatytułowany Dru
ga śmierć miasta, komentujący skalę wyburzeń powojen
nych w Warszawie. Nie ma powodu dokonywania wymia
ny poglądów w tej dziedzinie - zostawmy to politologom, 
jeśli temat ich zainteresuje. Warto jednak przy okazji .tej 
ważnej rocznicy rozważyć możliwość przybliżenia moty
wacji międzynarodowego gremium szerszym kręgom ro
daków nad Wisłą. Myślę głównie o młodzieży, wolnej od 
uprzedzeń, którą może zainteresować odpowiedź na pyta
nie - jak to było? Stare Miasto w Warszawie i Zamek Kró
lewski, bo określenie Starówka obejmuje także Zamek, 
funkcjonują fizycznie oraz w świadomości narodowej. I to 
jest najważniejsze.

Ale na tym sprawa się nie kończy: „Gazeta Wyborcza” 
z 20 marca 2000 r. w artykule Kamienice na rocznicę po
informowała o „remoncie Kamiennych Schodków i kilku 
rozpadających się kamienic" Starówki. Dowiedzieliśmy się 
także o powołaniu komitetu honorowego i roboczego, 
o imprezach zaplanowanych na wrzesień. Wygląda na to, 
że tym symbolicznym gestem gospodarze zamierzają wy
kręcić się od normalnej, gospodarskiej troski i od odpo
wiedzialności za stan strefy Światowego Dziedzictwa, któ
rą zarządzają. A wniosek warszawskiego oddziału Stowa
rzyszenia Konserwatorów Zabytków o przywrócenie 
funkcji konserwatora zabytków m.st. Warszawy, zaakcep
towany ze zrozumieniem przez prezydenta Warszawy, już 
drugi rok leży w aktach magistratu...

Lech Krzyżanowski
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Dwa pokolenia badaczy próbują wyjaśnić ich tajemnice. 
Faktem jest artystyczna wartość 

dekoracji i zawarta w niej symbolika.

Moralny traktat
na kolumnach

ZBIGNIEW SROKA

śród zabytków sztuki romańskiej w Polsce do 
dzieł najcenniejszych i najbardziej oryginalnych 

należą cztery kolumny w środkowej części nawy głównej 
kościoła Świętej Trójcy w Strzelnie na Kujawach, w daw
nym kościele norbertanek, obecnie parafialnym. Dwie 
z nich, ustawione od wschodu (przed prezbiterium), mają 
trzony zdobione przemiennie fryzami z symbolicznymi po
staciami ludzkimi i ornamentalnymi fryzami roślinnymi, 
para następna, niefiguralna, znajduje się po stronie za
chodniej, zamknięta filarami kruchty. Kolumny figuralne 
zachowały się we względnie dobrym stanie, chociaż pła
skorzeźby ludzi, zwłaszcza na kolumnie południowej, no
szą ślady świadomego niszczenia w czasach nowożytnych. 
Jako uszkodzone i zapewne niemodne zostały one razem 
z kolumnami niefiguralnymi obudowane w XVIII w. kwa
dratowymi filarami i w takim stanie przetrwały do 1946 r., 
gdy usunięto z nich spękaną skorupę.

Od chwili „odkrycia” stały się przedmiotem badań hi
storyków sztuki i mediewistów. Pierwszy badacz, Zdzisław 
Kępiński, docenił artystyczne walory dekoracji i symbolicz
ne znaczenie postaci oraz dokonał wstępnego rozpoznania 
kilku z nich. Liczbę zidentyfikowanych postaci poszerzył 
Zygmunt Świechowski i następni autorzy, ale część przed
stawień pozostawała bezimienna. Kolumny przyciągają rze
sze turystów i zwiedzających, jednak ciągle pozostają dzie
łem bardziej sławnym niż znanym i dość skutecznie zdają 
się ukrywać swą „tajemnicę”. Próby jej „złamania” nie są 
wolne od rażących pomyłek lub zgolą fantastycznych iden
tyfikacji. Tylko zbytnim pośpiechem można tłumaczyć nie
rozpoznanie płci nagiej Nieczystości (nagi Adam!), 
a w „skręconej” postaci kobiety, zasłaniającej jedną ręką 
usta, a drugą składającą na piersiach, nie rozpoznać perso
nifikacji „grzechu języka” - Kłamstwa. Istotna trudność 
zdaje się polegać na tym, że stoją one pomiędzy tradycyj
nym schematem i realizmem, obrazowaniem abstrakcyjne
go pojęcia i jego „portretowym” ujmowaniem przez twór
cę zawartego w nich programu i romańskiego rzeźbiarza.

Identyfikacja wszystkich postaci, niezależnie od stanu 
zachowania poszczególnych płaskorzeźb, wychodzi 

z dwóch założeń: bezpośredniej i symbolicznej „mowy cia
ła” postaci oraz niewątpliwych źródeł ich ikonografii. Za
łożenie dodatkowe wynika z faktu, że strzeleński kościół 
od średniowiecza do 1837 r. był kościołem zakonnym, co 
ma znaczenie przy szczegółowym określaniu zwłaszcza 
cnót. Personifikacje realizowały określony program moral
no-religijny, zakonny i społeczny, zbliżony do średnio
wiecznych encyklopedii, summ - podręczników schola- 
stycznych, a zwłaszcza traktatów moralno-religijnych. Wy- 
daje się, że rezultaty próby ustalenia zasad uporządkowa
nia personifikacji mogą potęgować przeżycia estetyczne 
miłośników sztuki romańskiej i dociekliwych turystów 
zwiedzających strzeleński kościół i jego sławne kolumny.

Zgodnie z miejscem w kościele prawa kolumna (połu
dniowa) jest „kolumną cnót”, zaś lewa (północna) „ko
lumną wad i występków” - po osiemnaście płaskorzeźb fi
guralnych na każdej z nich. Śchemat pionowego układu na 
obydwu kolumnach jest taki sam: dzieli on personifikacje 
na fundamentalne, środkowe i szczytowe - po sześć w każ
dym fryzie. Najniższy fryz na kolumnie południowej za
czyna się cnotą fundamentalną dla życia moralnego i za
konnego - Pokorą, która jest „korzeniem” wszelkich cnót. 
Nietrudno ją odnaleźć nie tylko w średniowiecznych trak
tatach moralnych, w geście otwartych dłoni Służebnicy 
Pańskiej ze strzeleńskiego tympanonu Zwiastowania, ale 
także wśród nauk, jakie otrzymywały kandydatki do życia 
zakonnego. Po roku próby przechodziły one u norberta
nek do mistrzyni, „która by je pilno nauczała kłaniania, 
chodzenia, stania, mówienia, i wszystkich zakonnych 
uczynków, jako mają patrzać, iż oczy mają spuściwszy na 
doł mieć, pomału mówić, a nie [z] skwapliwością. A we 
wszystkich zwyczajach znak pokory okazować” (tłumacze
nie statutów norbertańskich z 1541 r.). Pokorę uzupełnia 
Pobożność i Szkoła służby Pańskiej. Za nimi następują trzy 
z czterech cnót kardynalnych: Roztropność, Sprawiedli
wość i Wstrzemięźliwość. Fryz środkowy został poświęco
ny cnotom życia zakonnego. Zaczyna go męska postać Za
konu - Reguły Zakonnej, która wzywa do klasztornej Mo
dlitwy wspólnotowej. Po nich następuje Cichość i Cierpli
wość lub Pokój i Cierpliwość, kompozycyjnie i ideowo 
prowadzące do Wyrzeczenia się samego siebie - Naślado

W
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wania Chrystusa. Fryz zamyka Wytrwałość - Wierność, ja
ko odmiana uzbrojonego lub wojującego Męstwa, które 
„nie zmieściło się” w dolnym fryzie, a w środkowym zo
stało „dostosowane” do życia klasztornego. Fryz najwyż
szy rozpoczyna trójca cnót teologicznych: Miłość „miło
sierna”, Nadzieja i Wiara, po których następuje szeroko 
rozbudowana idea Posłuszeństwa - Bogu jako Pełnienie 
woli Bożej, władzy świeckiej z berłem w ręku i władzy du
chownej, prawdopodobnie zawężonej do władzy zakonnej.

działaniu wężem, który całkowicie sparaliżował Gnuśność 
- Lenistwo. Trzy następne personifikacje: Próżność, Próż
na chwała - Pycha ukarana i Nieczystość stoją pod zna
kiem Marności i „pożądliwości tego świata”; zamyka je 
dramatyczna Rozpacz.

Identyfikacja niektórych postaci w kilku wypadkach jest 
tylko prawdopodobna. Główną przeszkodę w bezpośred
nim rozpoznaniu stanowi zniszczenie lub uszkodzenie ele
mentów znaczeniowo istotnych, przede wszystkim głów,

1. Południowa „kolumna cnót”
2. Północna „kolumna wad i występków”

Kolumnę północną rozpoczyna Pycha - Żądza władzy, 
jako źródło wszelkiego zła moralnego i grzech szatana, 
zgodnie ze znaczeniem, jakie w średniowiecznej nauce 
przypisywano Superbii (Pysze). Przed trzema zbliżającymi 
się do niej wadami - Podstępem, Niesprawiedliwością 
i Kłamstwem stara się ona obronić lub ukryć swoje berło 
i odwraca je od nich. Fryz zamykają dwie wady z tzw. grze
chów głównych: Gniew szarpiący się za włosy i Chciwość, 
usiłująca ukryć drogocenną dla niej szkatułkę. Środkowy 
fryz jest obrazem występków i wad „tego świata”. Rządzą 
w nim: Morderstwo z obnażonym mieczem, żyjąca z nie
go Grabież, zaprzysięgana Zemsta, Niewiara - Herezja, 
Obżarstwo i Samowola — Egoizm. Szczytowy szereg wad 
rozpoczyna Pokusa - Zazdrość, posługująca się w swym 

(zdjęcia: Zbigniew Sroka)

rąk i atrybutów, a także ikonograficzna wieloznaczność ich 
postaw i wykonywanych gestów. Ponadto twórca progra
mu ze względów dydaktycznych wprowadził możliwość 
ich „świeckiej” i „zakonnej” interpretacji. Niektóre posta
ci są więc „dwuimienne”: pierwsze imię określa chrześci
jańska etyka, drugie zaś zakonna reguła.

Pewnymi pisanymi źródłami ikonografii kolumn są Pi
smo św. i dwie najbardziej popularne w średniowieczu re
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guły zakonne - augustyńska i benedyktyńska. Szczegółowa 
analiza postaw, motywów i atrybutów postaci dodaje do 
nich nauczanie moralne Kościoła i dydaktyczne katalogi 
cnót i wad, rodzaje duchowości zakonnej, klasztorne oby
czaje i praktyki, tradycyjną ikonografię i liturgię, a w ob
razowaniu aktualizowanych przede wszystkim wad - in
wencję twórcy programu i rzeźbiarza. Nie potwierdza się 
natomiast przypuszczenie o ich bezpośredniej zależności 
od teologicznych i mistycznych spekulacji, gdyż personifi
kacje są bliskie praktycznie zorientowanym traktatom mo
ralnym i niemal wprost brane z życia.

Skomplikowana jest zasada szeregowania i stopniowa
nia personifikacji. Programista wykorzystał w niej bowiem 
tradycyjny podział na cnoty kardynalne, teologiczne, po
krewieństwo cnót i wad, kanon cnót zakonnych, tzw. grze
chy główne, zaktualizowany zestaw wad tego świata i nie
które pojęcia i przypowieści Nowego Testamentu, dotyczą
ce nauki o dobrych i złych uczynkach oraz o cnotach i wa
dach. Najprostszy wydaje się pionowy kierunek rozwijania 
programu treściowego, który na kolumnie cnót prowadzi 
od Pokory do Miłości „miłosiernej”, zaś na kolumnie wad 
od Pychy do Rozpaczy. Dekoracja głowicy kolumny połu
dniowej wskazuje na źródło i cel cnót. Jest nim chrzest sa
kramentalny, symbolizowany Chrztem Chrystusa w Jorda
nie oraz augustyńskie pojęcie cnoty jako daru Boga - Ła
ski, która prowadzi do zbawienia. Nie mają podobnego 
źródła wady, które nie wychodzą „poza człowieka”, lecz 
ich „szczytowa” ikonografia, odwołując się do idei Vanitas 
i przypowieści o pięciu pannach nierozsądnych, wyraźnie 
stawia przed nimi sankcje z chrześcijańskiej eschatologii.

Treściowe przeciwstawienie kolumn, otaczanych mgłą 
tajemnicy i stawianych na szczytach intelektualnych docie
kań filozofów i teologów, sprowadza się w istocie do pro
stego, dwubiegunowego ujęcia ludzkich postaw i czynów 
jako dobrych i złych, cnotliwych i nieprawych. Wywodzi 
się ono z ewangelicznej przypowieści o dwóch drzewach, 
przystosowanej do „owocujących” trzonów kolumn, pod
kreślając stałość i trwałość dobrej lub złej sprawności. „Zła 
kolumna” zdaje się nawet nosić znamiona ikonograficznej 
prowokacji, gdyż kolumny z reguły miały symbolikę pozy
tywną, a tymczasem w Strzelnie pełni ona funkcję pręgie
rza. Elementem pozabiblijnym jest ujęcie kolumn niefigu- 
ralnych i kolumny cnót jako symbolu trzech etapów 
w rozwoju życia cnotliwego: od stanu „tabula rasa” lub 
czystej natury kolumny o gładkim trzonie, poprzez pier
wociny moralnej prawości symbolizowanej kolumną krę
coną, aż do pełni cnót - dzieła Łaski u człowieka doskona
łego. Wszystkie natomiast kolumny, łącznie z nawowymi 
filarami i portalem w północnej ścianie (obecnie zamuro
wanym), wyznaczają drogę do ołtarza i symboliczną „dro
gę do zbawienia”. Mniej jasno wyeksponowana jest „dro
ga prowadząca do zguby” i zakończona kolumną wad. 
Symbolikę obydwu dróg potwierdza we wnętrzu kościoła 
konwencjonalne znaczenie stron świata, dwóch kierun
ków na prawo i na lewo, światła i cienia oraz góry i dołu. 
Niewielką natomiast rolę odgrywają w nim liczby, bryły 
i figury geometryczne; prawdopodobnie jest to skutek re
dukcji pierwotnego planu kościoła albo też jego symboli
ka uległa zatarciu w trakcie przebudowy w okresie gotyku 
i baroku.

Na uwagę zasługuje ikonografia kolumn figuralnych ja
ko „świadectwa czasu”, a przede wszystkim aktualizowa

nia problemów życia moralnego i społecznego w średnio
wieczu. Troska o jasność, zrozumiałość i aktualność perso
nifikacji jest szczególnie widoczna przy wadach, gdzie po
staci nie tylko fryzują sobie włosy, zakładają modny strój 
i przybierają charakterystyczne pozy, ale także powtarzają 
postawy i przestępstwa popełniane przez uprzywilejowane 
warstwy feudalnego społeczeństwa. Poddanie ich ostrej 
krytyce, idącej prawdopodobnie aż do potępienia postaw 
i czynów historycznych osób, jest jednym z najbardziej in
trygujących problemów strzeleńskich kolumn, lecz ikono
graficznie nie przekroczyło ono formy aluzji, w odróżnie
niu bowiem od ówczesnych radykalnych ruchów społecz
nych, personifikacje nie sugerują przywracania ładu mo
ralnego za pomocą „środków ostatecznych” i rewolucyj
nych, niemniej jednak sugestywnie zapowiadają wyrok Są
du Ostatecznego. Wydaje się, że strzeleńska ikonografia 
daje świadectwo nie tylko moralnemu nauczaniu kościel
nemu i obrazowaniu fundamentów duchowości strzeleń
skich norbertanek, ale także kształtowaniu się chrześcijań
skich zasad moralnych wśród wszystkich warstw społecz
nych. Znały one nie tylko cnoty, ale z całą oczywistością 
piętnowały wady, występki i zbrodnie, odrzucając kult 
berła i skarbu, wynaturzony etos rycerski i przebrzmiałe 
prawa zwyczajowe.

Zagadnienie artystycznej genezy postaci jest podobne, 
ale bardziej skomplikowane od genezy architektury ko
ścioła w Strzelnie. Decyduje o tym pochodzenie schema
tów kompozycyjnych, z których korzystali rzeźbiarze. Tak 
więc: Pobożność i Nieczystość sięgają do ikonografii staro
żytnej (porównaj gesty Grantów i Wenus kapitolińskiej lub 
medycejskiej), a Wyrzeczenie się siebie - Naśladowanie 
Chrystusa zdaje się rozwijać „naukę o krzyżu” św. Pawła 
i wykorzystywać elementy obyczajowości zakonnej obra
zowane w malarstwie książkowym. Większość jednak zda
je się posługiwać motywami z aktualizowanych scen biblij
nych, jak Morderstwo, dokumentujące problemy stanu ry
cerskiego i plagę rycerzy-rozbójników.

Romański styl płaskorzeźb pozwala na ogólne i pewne 
stwierdzenie zachodnioeuropejskiego pochodzenia twórcy 
programu i rzeźbiarzy. Analiza porównawcza i dane histo
ryczne uprawdopodobniają hipotezę, że pochodzili oni 
z Saksonii i stworzyli w Strzelnie dzieło stosunkowo nie
wielkie, ale unikatowe pod względem formy i treści w ca
łej sztuce romańskiej. W Strzelnie potwierdził się więc 
fakt, znany w historii sztuki średniowiecznej, że „wybitne 
dzieło, sumujące doświadczenia środowiska związanego 
Z terytorium o określonych granicach, powstaje poza jego 
obrębem” (Z. Świechowski). Autorem programu byl za
pewne norbertanin z jednego z najstarszych klasztorów za
konu, poczynając od Premontre, a kończąc na Magdebur
gu. Podobnie, na podstawie analizy stylistycznej i porów
nawczej oraz źródeł pisanych, możemy w przybliżeniu 
ustalić czas odkucia płaskorzeźb na lata 1180-1190.

W historii sztuki romańskiej w Polsce strzeleńskie pła
skorzeźby kolumnowe można określić jako dzieło stojące 
między Drzwiami Płockimi i Drzwiami Gnieźnieńskimi, 
bliżej jednak tych ostatnich. Niewątpliwie ich miejscem 
powstania było Strzelno, które pod względem liczby i ja
kości zachowanych zabytków rzeźby z XII i początku XIII 
w. urosło do rangi jednego z najważniejszych ośrodków 
rzeźby kamiennej w średniowiecznej Polsce.

Zbigniew Sroka
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Wielka ryba
Jonasza

JAROSŁAW KOMOROWSKI

1588 r. parafianie kościoła św. Wacława 
w Wurzen, w Saksonii, zobaczyli nową am

bonę o niespotykanym dotąd kształcie rozwartej pasz
czy ogromnej ryby. Poprzez odwołanie do powszechnie 
wówczas znanej biblijnej opowieści, stojący w owej 
paszczy kapłan stawał się jakby drugim Jonaszem - wy
słannikiem Boga, a w znaczeniu symbolicznym równo
cześnie widomym namiestnikiem Chrystusa. Sugestyw
ny pomysł zyskał uznanie, toteż kazalnice w kształcie 
wielkiej ryby, nieliczne, ale zawsze bardzo efektowne, 
pojawiły się w Czechach, na Śląsku i w Austrii, a także 
w Bawarii, w świątyniach zarówno katolickich, jak 
i protestanckich.

Wedle starotestamentowej Księgi Jonasza prorok po
słany przez Boga do Niniwy, by przepowiedział miastu 
karę za grzechy, chciał uniknąć misji i wsiadł w Jaffie na 
okręt do Tarszisz w Hiszpanii. Wkrótce zerwała się 
groźna burza, a rzucone losy wskazały żeglarzom Jona
sza jako jej przyczynę. Prorok sam doradził, by wyrzu
cić go za burtę, gdyż gniew Boga tylko jego dotyczy. 
„I wzięli Jonasza, i wrzucili go w morze, a ono przesta
ło się srożyć... Pan zesłał wielką rybę, aby połknęła Jo
nasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni 
i trzy noce. Z wnętrzności ryby modlił się Jonasz do swe
go Pana Boga... Pan nakazał rybie i wyrzuciła Jonasza na 
ląd”. Oczywiście na ląd w pobliżu Niniwy, bo misja mu-
siała być spełniona.

Za prefigurację własnej śmierci i zmartwychwstania 
uznał historię Jonasza sam Chrystus, którego odpo
wiedź faryzeuszom przekazuje Ewangelia według św. 
Mateusza: „Plemię przewrotne i wiarołomne żąda zna
ku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku pro
roka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy no
ce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy 
będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi”. Nic też dziw
nego, że motyw Jonasza pojawił się już w rzeźbie i ma
larstwie wczesnochrześcijańskim, a potem przez wieki 
upowszechniany był w licznych i rozmaitych dziełach. 
Również literackich, by przypomnieć tylko piękną pol
ską pieśń wielkanocną:

„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana 
Zmartwychwstał z grobu dnia trzeciego z rana. 
Naród niewierny trwoży się, przestrasza 
Na cud Jonasza, alleluja”.

Czym w istocie była i jak mogła wyglądać biblijna „wiel
ka ryba”? Nieprecyzyjne określenie pozostawiło interpre
tatorom i twórcom znaczną swobodę. Na sarkofagach 
rzymskich z III w. widzimy potwory, przypominające węże 
morskie, a figurka z tego okresu ukazuje monstrum z gło
wą dzika, przednimi łapami i wężowo-rybim tułowiem. 
W X w. benedyktyni z klasztoru Lindisfarne w Anglii za
częli upowszechniać przekonanie, że chodzi o wieloryba, 
dobrze wszak znanego staroangielskim żeglarzom. Później
si komentatorzy opowiadali się niekiedy za rekinem z ga
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tunku Carcharodon carcharias, czyli żarłaczem białym - lu- 
dojadem, zapominając jednak, że drapieżnik ten połyka 
wyłącznie po pogryzieniu. Na placu pozostał zatem wielo
ryb, który wprawdzie nie jest rybą, ale często bywał za 
wielką rybę uważany. Znany zoolog Vitus B. Drascher 
spróbował nawet sklasyfikować go dokładniej, wskazując 
na potwala, spotykanego dawniej w Morzu Śródziemnym 
dwudziestometrowego wieloryba, w którego paszczy czło
wiek mieści się bez trudu. W praktyce jednak autorzy Jo- 
naszowych dzieł sztuki widywali wieloryby co najwyżej na 
fantazyjnych rycinach, toteż galeria morskich olbrzymów 
przyciąga uwagę barwną różnorodnością.

W Polsce mamy dziś dwie ambony o rybich czy wie
lorybich kształtach - obie na Dolnym Śląsku. Bardziej

znana, od blisko dwustu lat wymieniana w przewodni
kach jako cenna osobliwość, znajduje się w kościele św. 
Piotra i Pawła w Dusznikach Zdroju. Dzieło Michaela 
Kósslera powstało w latach 1720-1722, podczas baro
kowej przebudowy świątyni. Fundatorem był proboszcz 
Johann Franz Heinel, wsparty przez radę miejską. Po
tężny, ciemnozielony wieloryb z wyrazistymi oczyma 
i groźną, uzębioną paszczą został zawieszony wysoko na 
bocznym filarze. Uchwycony w dynamicznym ruchu 
uniesionej głowy i skręconego, strzelającego w górę 
ogona, ślizgający się na widocznej pod tułowiem srebr
nej fali, mógł fascynować i przerażać zarazem. Na gło
wie, zgodnie z dawnymi zoologicznymi wyobrażeniami, 
widnieją dwa mięsiste wyrostki, nozdrza czy rury wyde

1. Wieloryb na ambonie w Kończycach Wielkich

5. Jelenia Góra - płaskorzeźba ze schodów 
ambony

2. 3. 4. Ambony w kształcie wieloryba
w Dusznikach Zdroju (2), Dobroszowie (3)
i Kratonohach (4)



chowe. W fontannie wody „wytryska” z nich rozbudo
wane zwieńczenie ambony: na dole wizja Ezechiela - 
zmartwychwstanie ludzkości, wyżej Ojcowie Kościoła - 
św. Augustyn, św. Ambroży, św. Grzegorz i św. Hiero
nim, a ponad nimi w promienistej glorii zmartwych
wstały Chrystus, stojący na kielichu, do którego spływa 
krew z jego ran. Typologiczny związek Jonasza z Chry
stusem został więc zaakcentowany dobitnie. W paszczy 
wieloryba, na zapiecku, znajduje się płaskorzeźbiona 
scena wrzucenia proroka do morza, a poniżej paszczy 
figury Ewangelistów z otwartymi księgami. Niedawno, 
w latach 1994-1996, dzięki staraniu księdza prałata Mi
rosława Wójtewicza, bardzo już zniszczoną ambonę 
poddano po rozmontowaniu gruntownej konserwacji.

Drugiego, całkiem innego wieloryba zobaczyć można 
w kościele św. Jadwigi w Dobroszowie niedaleko Hen
rykowa. Ambona, dostawiona do ściany i wsparta na po
sadzce, powstała w okresie budowy świątyni, około 
1750 r. Trudno oprzeć się wrażeniu, że wzorem dla 
twórcy był prozaiczny śledź, powiększony do biblijnych 
rozmiarów. Pokryty srebrną łuską śledziokształtny wie
loryb ma uproszczoną, nieanatomicznie rozwartą pasz
czę, ozdobioną rokokowym ornamentem. Drobne, rzad
kie ząbki nie wyglądają groźnie, a wysunięty na bok ma
ły języczek jest wręcz groteskowy. W umieszczonym na 
głowie zwieńczeniu ponad parą pyzatych aniołków uno
si się symbol Ducha Świętego - gołębica w chmurach 
i glorii.

Oczywistym kontekstem dla ambon dolnośląskich są 
wielorybie ambony w Czechach. Najbliższa znajduje się 
we wsi Kratonohy koło Hradca Kralove, w kościele św. 
Jakuba. Wraz z głównym ołtarzem ufundował ją w 1710 
r. właściciel majątku, Jan Vaclav Michna. Pękaty, zielony 
wieloryb, który przysiadł z boku prezbiterium na płe
twach i zakręconym ogonie, chociaż zębaty, nie tylko nie 
jest groźny, ale w sylwetce i ruchu niemalże komiczny. 
Przyczynia się do tego zabawnie rozdziawiona paszcza 
(ze starannie wyrzeźbionym podniebieniem), wąsy na 
nosie i kokieteryjny loczek na głowie. Dwa pozostałe 
czeskie wieloryby znajdują się w Mnichovicach koło 
Pragi i Bośilcu koło Czeskich Budziejowic.

Wielka ryba Jonasza może się też pojawić jako jeden 
z elementów kazalnicy. Przykład szczególnie interesują
cy odnajdziemy w Kończycach Wielkich koło Cieszyna, 
w niegdyś przypałacowej kaplicy Opatrzności Bożej, 
zbudowanej w 1776 r. przez von Thunów. Czarno-zło- 
ty wieloryb, z ogromnymi „jak młyńskie koła” oczami, 
wyłania się dynamicznie z białego korpusu rokokowej 
ambony, otoczony bąbelkami piany i bogatym orna
mentem. Z paszczy wypada przerażony Jonasz z wycią
gniętymi rękami. Ale to nie koniec - drugiego Jonasza 
widzimy na baldachimie. Pierwotnie stał pod obwieszo
ną złotymi owocami palmą (symbol doskonałości i zwy
cięstwa wiary), trzymając kartę z cytatem z „własnej” 
księgi: AD HAC QUADRAGINTA DIES ET NINIVAE 
SUBVERTETUR (Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zo
stanie zburzona). Obok znajdował się maszt z żaglem 

i Okiem Opatrzności na chorągiewce, a na krawędzi 
aniołek z tablicami Dekalogu. Niestety, z całej kompo
zycji pozostała już tylko figura proroka z kawałkiem 
ułamanej karty.

Na pochodzącej z 1591 r. renesansowej ambonie 
w kościele św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze 
scena z Jonaszem w formie romboidalnej płaskorzeźby 
ozdabia parapet schodów. W głębi prorok trafia z okrę
tu prosto w otwartą paszczę, na pierwszym planie wie
loryb, tryskając wodą z dwóch rur na grzbiecie, wyrzu
ca go na ląd. Niekiedy zdarzało się połączenie w jednym 
dziele różnych morskich motywów. Ambona z Fischl- 
ham w Austrii, wykonana w 1759 r. przez Xaviera Leith- 
nera w kształcie łodzi apostołów, ukazuje płynącego pod 
łodzią „dwudysznego” wieloryba z rurkowatymi noz
drzami. Ambona - Okręt Kościoła z około 1760 r. 
w świątyni Bożego Ciała w Międzylesiu ma wśród pła
skorzeźb na burcie scenę wrzucenia Jonasza do morza.

Interesujący nas motyw znaleźć można oczywiście nie 
tylko na ambonach. Na Dolnym Śląsku obecny był od 
średniowiecza w małej rzeźbie gotyckiej i malowidłach 
ściennych. W XVII i XVIII w. pojawiał się niekiedy w sta- 
rotestamentowych cyklach malarskich na emporach 
świątyń ewangelickich, np. w Borku Strzelińskim (1680) 
czy Pielgrzymce koło Złotoryi (ok. 1720). Dobrym przy
kładem jest tu obraz z XVIII w. na emporze w prezbite
rium kościoła św. Jakuba w Jakubowie koło Głogowa. 
Podobnie jak na jeleniogórskiej ambonie, wieloryb w od
dali połyka Jonasza, z przodu zaś - namalowany w całej 
okazałości potężnego, zielonego cielska - uwalnia półna
giego proroka.

Obiektem niezwykłym, nie dolnośląskim już, lecz po
morskim, jest zainspirowana opowieścią o Jonaszu 
chrzcielnica z drugiej połowy XVIII w. w kościele św. 
Trójcy w Lubiszewie koło Tczewa. Z niziutkiego coko
łu, niemal z posadzki, wyłania się wśród fal wielka gło
wa wieloryba z wydatnymi nozdrzami. W paszczy stoi 
Jonasz, trzymający ozdobną czarę - naczynie na wodę 
chrzcielną. Związek między przywoływanym za pośred
nictwem proroka Zmartwychwstaniem a narodzinami 
przez chrzest do życia wiecznego jest jasny i całkowicie 
tłumaczy tak nietypową adaptację motywu.

Wypadek nietypowy stanowi również wykorzystanie 
sceny z wielorybem jako dekoracji i godła kamienicy. 
W czeskich Pardubicach na fasadzie domu przy rynku 
wynurza się z fal wspaniale wymodelowany w stiuku li- 
ściopłetwy wieloryb z długimi jak u suma wąsami i kol
cem na grzbiecie. Wydobywający się z paszczy prorok 
rozkłada ręce w geście dziękczynienia. Wielorybowi to
warzyszą stwory z odmiennego kręgu inspiracji - syre
na i koń morski. Kamienica, ozdobiona w drugiej poło
wie XVIII w. przez miejscowego rzeźbiarza Jakuba Te- 
plego, nosi odtąd nazwę „Pod Jonaszem”.

W kościele Matki Bożej Różańcowej w Pępicach ko
ło Brzegu znajduje się obraz z 1752 r., ukazujący w bez
pośrednim, typologicznym zestawieniu dwie sceny: Jo
nasza z wielką rybą oraz Zmartwychwstanie Chrystusa.
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6. Dom „Pod Jonaszem” w Pardubicach
7. Obraz na emporze w Jakubowie
8. Lubiszewo - wielorybia chrzcielnica

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

Nieznany malarz jednoznacznie przedstawił i utrwalił 
na płótnie rzecz w swej istocie do uchwycenia niełatwą, 
symbol, obecny w kulturze już dwa tysiące lat...

Jarosław Komorowski
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Wokół jednego zabytku

Ofiara ekskomuniki czy walk

Północno-wschodni narożnik obej
ścia kościoła klasztornego w Lu
biążu nad Odrą wzbogaca dosta

wiona Kaplica Książęca. Wzniesiona 
w latach 1311-1312 jako fundacja księ
cia legnickiego Bolesława III (1291- 
-1352) od momentu jego śmierci stała 
się mauzoleum grobowym. Zbudowana 
na planie krzyża greckiego z trzema ra
mionami zakończonymi wielobocznie, 
od zewnątrz oskarpowana, o ścianach 
przeprutych wysokimi, ostrołukowymi 
oknami, należy do najpiękniejszych 
przykładów architektury gotyckiej na 
Śląsku. Wysmukłą bryłę nakrywają wy- 

cych ideę zmartwychwstania, złych mo
cy oraz motywów roślinnych. Zworniki 
sklepień ozdobione są ortami śląskimi, 
identyfikującymi osobę fundatora. Pola 
sklepień pokrywa polichromia wykona
na w okresie barokizacji, związana te
matycznie z funkcją kaplicy jako mauzo
leum, ze szczególnym zaakcentowa
niem momentu wygaśnięcia dynastii le- 
gnicko-brzeskiej w 1675 r.

Centralne przęsło tego wnętrza, za
pewne tuż po 1352 r., zajmowała tumba 
grobowa fundatora, wykonana na pole
cenie jego synów Wacława legnickiego 
(zm. 1364) i Ludwika I brzeskiego (zm. 

w tunikę bez rękawów, z bogato zdobio
nym kołnierzem, przysłoniętą kaftanem 
kolczugi. Tors przykrywa napierśnik 
z grawerowanymi plakietkami orłów ślą
skich. Ramiona, ręce i uda osłonięte są 
płytami zbroi. Rycerski pas podtrzymuje 
przy prawym boku miecz, częściowo 
przysłonięty tarczą. Na ramionach ksią
żę ma narzucony długi, obszerny 
płaszcz z naszytymi aplikacjami ortów 
śląskich, spięty taśmą z rozetkowymi 
guzami. Rozstawione nogi, osłonięte 
kolczugą z przypiętymi ostrogami, spo
czywają na Iwie symbolizującym potęgę 
dynastii. Przy głowie, po obu bokach

sokie wielospadowe dachy, zwieńczone 
w przęśle centralnym sygnaturką z ażu
rowymi arkadkowatymi przeźroczami, 
pochodzącą z okresu barokowej prze
budowy kaplicy w latach siedemdziesią
tych XVII w. Jasne, przestronne wnętrze 
nakryte jest krzyżowo-żebrowym skle
pieniem z bogato rzeźbioną dekoracją 
figuralną konsol z atrybutami czterech 
Ewangelistów i wyobrażeń symbolizują- 

1398), wyrzeźbiona według napisu 
przez mistrza Henryka. Na piaskowco
wej płycie przedstawiono księcia w na
turalnej wielkości, w pełnej zbroi rycer
skiej, w mitrze na głowie spoczywającej 
na ozdobnej poduszce. Prawa, ugięta 
ręka podtrzymuje model kaplicy, lewa 
opuszczona wzdłuż ciała przytrzymuje 
brzeg tarczy z płaskorzeźbionym orłem 
Piastów śląskich. Książę ubrany jest 

poduszki, umieszczone są płaskorzeź
bione tarcze herbowe z ortami śląskimi. 
Na otoku znajduje się inskrypcja łaciń
ska, brzmiąca w tłumaczeniu: „21 kwiet
nia książę wrocławski, legnicki, brzeski 
Bolestaw, /Wielbiciel prawdy, szczodry, 
skłonny do miłosierdzia./ Znalazł się 
w gronie zmarłych, 1352, to Henryk po
twierdza/ własną ręką”. Rzeźbę pokry
wała barwna polichromia, nadając jej
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Klasowej?
wyraz peiny majestatu i godności swą 
formą i nawiązując do ptyty księcia Hen
ryka IV z wrocławskiego kościoła św. 
Krzyża.

Niestety, nie dysponujemy żadnymi 
informacjami ani przekazami o charak
terze i wyglądzie tumby, gdyż trudno 
jest sobie wyobrazić, aby tak bogato 
rzeźbiona płyta spoczywała na posadz
ce kaplicy. Być może jednak jej prosta 
i skromna forma stała się przyczyną za
kłócenia spokoju zmarłego, kiedy w la
tach siedemdziesiątych XVII w. gotycką 
płytę osadzono na barokowej, profilo
wanej tumbie ozdobionej na narożach

ortami i owalnymi kartuszami na dłuż
szych bokach. Podobnego zresztą za
biegu dokonano w latach 1728-1735 
z gotyckimi nagrobkami Piastów świd
nickich w trakcie budowy nowego, baro
kowego mauzoleum przy kościele 
klasztornym w Krzeszowie. Tam jednak, 
oprócz przeniesienia gotyckich płyt na
grobnych książąt świdnickich Bolka I 
(zm. 1301) i Bolka II (zm. 1368) na nowe 
marmurowe tumby, do dekoracji ich 
ścian bocznych użyto również kilku 
dawnych gotyckich rzeźb z boków pier
wotnych tumb.

Mimo zmiennych losów, jakich do
świadczył klasztor w Lubiążu w wie
kach następnych, m.in. kilku wojen, 
kontrybucji, sekularyzacji w 1810 r., za
miany w 1818 r. kościoła klasztornego 
na parafialny, potem w czasie drugiej 
wojny światowej lokalizacji w zespole 
klasztornym fabryki produkującej urzą

1. Grobowiec 
Bolesława III 
w Kaplicy Książęcej 
w latach 
trzydziestych XX w.

2.3. Różne 
fragmenty grobowca 
znajdowane w latach 
sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych XX w.

(zdjęcia: 2-3 - Józef Pilch) 

dzenia elektroniczne dla Wehrmachtu 
- książę Bolesław III spokojnie spoczy
wał w swym grobowcu. Dopiero lokali
zacja w klasztorze (w latach 1945- 
-1948) szpitala jednostek armii radziec
kiej zmieniła dotychczasowy stan rze
czy. Znudzeni rekonwalescenci rozpo
częli „badania” i niszczenie reszty za
chowanego dotychczas wyposażenia 
kościoła jako pozostałości „zgniłego 
ustroju kapitalistycznego”. Wynikiem 
tak pojętej „walki klasowej”, a raczej 
chęci zdobycia skarbów i kosztowno
ści, było rozbicie nagrobka fundatora 
kaplicy, jako najbardziej reprezentacyj
nego w całym kościele. Fragmenty pły
ty i tumby w latach pięćdziesiątych zo
stały jako gruz wywiezione poza ob
szar klasztoru. Mimo ich intensywnych 
poszukiwań w trakcie prowadzonych 
od lat sześćdziesiątych prac zabezpie- 
czająco-konserwatorskich w zespole, 
udało się odnaleźć jedynie lewy górny 
narożnik płyty z ortem śląskim i frag
mentem napisu. Dopiero dzięki inicja
tywie nawiązania współpracy służby 
konserwatorskiej z zespołem społecz
nych opiekunów zabytków PTTK na 
początku lat siedemdziesiątych natra
fiono na wysypisko gruzu kamiennego, 
w którym odnaleziono inne fragmenty 
omawianej płyty grobowej, zdepono
wane następnie w powstałej w między
czasie w części klasztoru składnicy 
muzealnej. W końcu lat osiemdziesią
tych z inicjatywy dyrekcji Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu zrekonstru
owano płytę w Katedrze Konserwacji 
Malarstwa Ściennego i Rzeźby Archi
tektonicznej Wydziału Konserwacji 
Dzieł Sztuki przy ASP w Krakowie, po
zostawiając ją jednak w zbiorach wro
cławskich. Tak więc fundator kaplicy 
po powtórnych, przymusowych „prze
nosinach” i po ponad pięciu wiekach 
względnego spokoju pozostaje obec
nie poza swoim mauzoleum grobo
wym.

Trudno dziś wyrokować, czy jest to 
kara za ekskomunikę, jaką Bolesław III 
został niegdyś obłożony za przywłasz
czenie mienia kościelnego (zdjętą co 
prawda pod koniec życia), czy też ksią
żę stał się przypadkową ofiarą „walki 
klasowej” w połowie XX w., na pewno to 
przykład bezmyślnych i okrutnych praw 
wojny. Jeśli więc kiedyś powróci do 
swojej kaplicy, niech przynajmniej od
powiedni napis przypomni pośmiertne 
losy jego nagrobka.

Józef Pilch
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Żytomierski 
portret senatora

twarcie wschodniej grani
cy naszego kraju okazało 
się - co zresztą można by
ło przewidzieć - odkry

ciem nowego świata dla polskiej 
historii sztuki. Ekspedycje opisują
ce zachowane zabytki, przede 
wszystkim siedziby i zabudowania

wane. Trzeba zaś przypomnieć, że 
ziemie wschodnie Rzeczypospoli
tej były terenem pozostającym 
w rękach najbogatszej szlachty pol
skiej, a więc i obszarem wielu 
dworów, pałaców i zamków, a te 
siedziby z pokolenia na pokolenie 
były wyposażane w dzieła sztuki, 

przede wszystkim budowle. Jesz
cze nie nadszedł czas (który z pew
nością nadejdzie) na poszukiwania 
ruchomych dzieł sztuki, zachowa
nych przede wszystkim w muze
ach. A są one, także te prowincjo
nalne, niewyczerpanym źródłem 
dla poszukiwacza poloników. Oto 
zupełnie drobny przykład.

Pani Lidia Dachnienko, kierow
niczka działu sztuki Muzeum 
w Żytomierzu na Ukrainie, ze- 
chciała przysłać mi fotografię por
tretu senatora Józefa Augusta Iliń- 
skiego (1766-1844), przechowy
wanego w tym muzeum. Jest to 
wielkie płótno 192,5 x 143 cm (nr 
inw. 206), ciekawe i ważne pod

kościelno-klasztorne, objęły całe 
rzesze „inwentaryzatorów”. Dzieje 
plastyki z każdym zeszytem facho
wych czasopism (także „Spotkań 
z Zabytkami”) zostają wzbogacone 
o dzieła nieznane albo tylko 
w dawnej literaturze wzmianko- 

często bardzo wysokiej klasy. Swo
istym przewodnikiem po tym ol
brzymim skarbcu jest niezastąpio
ne dzieło Romana Aftanazego. In
wentaryzatorzy, w każdym razie 
ich pierwsza fala, utrwalają to, co 
się zachowało w terenie, więc

1. Antonio Tonetti (?)
- portret J. A. Mińskiego 
w Muzeum w Żytomierzu

2. Janos Rombauer
- portret J. A. Mińskiego
(Dom Aukcyjny DESA-UNICUM)
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

wieloma względami. Przedstawia 
dość młodego mężczyznę w czer
wonym fraku, obwieszonego 
gwiazdami orderowymi (św. Stani
sława, Orła Białego, Aleksandra 
Newskiego, św. Włodzimierza), 
z krzyżem komandorskim maltań
skim i ze wstęgą orderową św. 
Włodzimierza 1. klasy przez pierś. 
Portretowany, patrzący na widza, 
siedzi obok okrągłego marmuro
wego cokołu o charakterze antycz
nego ołtarza, na którym z kolei 
postawiony jest marmurowy biust 
cara Pawła I, kierującego wzrok na 
senatora. Wnętrze jest poza tym 
puste, przestrzeń podzielona tylko 
pionowymi liniami wyróżniający
mi inaczej oświetlane partie. Ob
raz jest typową klasycystyczną 
„machiną”, a - jak pisze p. Dach- 
nienko - powierzchnia jest zacho
wana niezbyt dobrze, pewne szcze
góły (gwiazdy orderowe i wstęga 
przez pierś) malowane są niezręcz
nie. O tym obrazie udało się od
szukać tylko jedną wzmiankę: 
w 1875 r. w „Kłosach” Edward 
Chłopicki (Od Buga do Bohu, nr 
545-546), opisując wspaniały pa
łac w wołyńskim Romanowie, 
wśród „arcydzieł wielkiej rzadko
ści”, wymienił „portret senatora 
Ilińskiego w stroju maltańskim, 
siedzącego w fotelu na tle kolumny 
z popiersiem Pawia I, malowany 
przez Tonettiego”. Musiałoby się 
to odnosić do Antonia Tonettiego 
(1797-1883), Włocha z Neapolu, 
ucznia J. L. Davida w Paryżu, a na
wet jego współpracownika, „żn- 
tymnego przyjaciela i towarzysza 
polowań króla Wiktora Emanuela 
II”. Nic nie wiadomo, by miał on 
jakieś kontakty z Polakami. Nie 
znając oryginału obrazu, kwestię 
jego autorstwa muszę pominąć.

Zresztą to, co w tym obrazie wy- 
daje się istotne, leży poza warstwą 
malarską. Więc przede wszystkim 
sportretowany Iliński. Była to po
stać jedyna w swoim rodzaju. Wy
brał karierę wojskową, w armii au
striackiej i polskiej, już w wieku 23 

lat otrzymał szlify generalskie, choć 
walecznością się nie odznaczył. 
Pewnie był targowiczaninem, 
a zbierał medale, bo je kochał. Za
sadniczym momentem, decydują
cym o jego życiu i karierze, był 
udział w delegacji, która w 1796 r. 
składała w Petersburgu hołd caro
wej Katarzynie. Ze stolicy monar
chii przywiózł godność jednego 
z dwunastu szambelanów. W Pe
tersburgu urządził sobie rezydencję, 
zyskał też przyjaźń carewicza Paw
ła, przy którym „z własnej woli” 
wykonywał funkcje szambelańskie 
(a także np. spłacił ponad milion 
złotych długu carewicza). Ale 
przede wszystkim miał tę zasługę, 
że zawiadomił Pawła, iż cesarzowa 
umiera i ten zdążył się jeszcze zja
wić u łoża Katarzyny II (która 
chciała go od tronu odsunąć) i prze
jąć sukcesję. „Po objęciu władzy 
przez Pawła, Iliński należał do naj- 
wpływowszych ludzi na dworze”.

Był bogaczem. W Romanowie 
wybudował olbrzymi pałac i za
pełnił go niezliczoną liczbą obiek
tów sztuki. Kupował je przede 
wszystkim w Petersburgu od imi
grantów francuskich, mnóstwo 
dzieł z pałaców cesarskich otrzy
mał od cara. Reprezentował sta
nowisko skrajnie prorosyjskie, ale 
i wykorzystał swą przyjaźń z Paw
łem I do uwolnienia Kościuszki, 
Niemcewicza, Działyńskiego i in
nych więźniów politycznych. Był 
cudakiem, a na starość popadł 
w dewocję, manifestowaną pu
blicznie. Np. Gabriela z Gunthe- 
rów Puzynina opowiada, jak to 
Iliński w 1824 r. przebywał w Wil
nie. „On to utrzymywał korespon
dencję z Najświętszą Panną, skła
dając listy od siebie pisane do Niej 
i od Niej, na ołtarzu i przykazując 
kapelanowi, aby je czytał głośno 
przed zgromadzonym ludem”. 
A inny pamiętnikarz, Stanisław 
Morawski, tak wspominał Iliń
skiego: „Zawsze w pąsowym, wiel
kim, senatorskim mundurze, ze 
wszystkimi gwiazdami i wstęgami, 

których miał wiele. W zimie mie
wał na sobie w kościele szubę gro
nostajową pąsowym powleczoną 
aksamitem i na niej przyszyte 
wszystkie swoje gwiazdy (...) Pu
drowany chodził. Z gwiazdami 
swoimi kładł się do łóżka”.

Ale powróćmy do żytomierskie
go portretu. Otóż jego kompozy
cja nie jest oryginalna, powtarza 
i rozbudowuje układ innego wize
runku senatora, który przypisuję 
ręce Janosa Rombauera, a który 
wypłynął niedawno w handlu an
tykwarycznym w Warszawie (DE- 
SA-Unicum, aukcja 6 czerwca 
1999 r.) z rąk bocznej gałęzi rodzi
ny hr. Ilińskich, z przypisaną tra
dycją, że jest to dzieło Józefa Gras- 
siego i zdobiło Romanów. Infor
macje te uważam za mylne. Obraz, 
jak sądzę, ozdabiał raczej peters
burską rezydencję Ilińskiego, a au
torstwo Grassiego należy wyklu
czyć. Przypisuję je Janosowi (lub 
Johannowi) Rombauerowi (1782- 
-1849). W polskiej historii sztuki 
nazwisko to nie zostało wymienio
ne, choć jego związki z Polakami 
były bardzo liczne. Pochodził z Le- 
woczy na Spiszu i pozostałby pro
wincjonalnym malarzem, gdyby 
nie zwrócił nań uwagi Iliński pod
czas pobytu „u wód” w Bardejo- 
wie. Ilińskiemu widać przypadł do 
gustu, wziął go ze sobą do Peters
burga, gdzie początkowo Rombau- 
er obracał się wśród Polaków. Po 
raz pierwszy wystąpił publicznie 
na wystawie w Petersburgu, w Aka
demii Sztuk Pięknych, w 1810 r. 
Pokazał wówczas trzy portrety 
swego pędzla: metropolity Stani
sława Bohusz-Siestrzeńcewicza, 
Marii z Lubomirskich Potockiej 
(wówczas już Zubowej) i Józefa 
Augusta Ilińskiego. Ten trzeci ob
raz identyfikuję z tym, który się 
pojawił w Warszawie, a który był 
zapewne wzorem dla wizerunku 
z Żytomierza, od którego zaczą
łem to opowiadanie.

Andrzej Ryszkiewicz
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Jak dbać o zamki? ków”, czasów zbiednienia i braku 
koncepcji, nie tylko konserwatorskich 
- doszły starania zaborców, a potem 
w wieku XX zniszczenia obu wojen 
światowych. Wszystkie te okoliczno
ści sprawiły, że stan zachowania póź
nośredniowiecznych zamków jest 
bardzo zły. Niektóre zostały przebu-

H
ruizmem byłoby stwierdze
nie, że stan zachowania za
bytków architektury i bu
downictwa w Polsce nie jest 
dobry. Skomplikowane meandry dzie
jów naszego narodu i naszej państwo

wości w czasach odległych, a i zawi
rowania wieku XX sprawiły, że jeste
śmy obecnie krajem bardzo ubogim 
w zabytki. Dawniej swoistość polskie
go krajobrazu kulturowego określały 
nie tylko kępy zieleni, ale również 
wkomponowane w nie dwory i pała
ce, także wieże zamków i kościołów. 
Z pierwszymi szczególnie okrutnie 
obeszło się nasze stulecie, charaktery
zujące się najpierw upadkiem finanso
wym klasy ziemiańskiej w okresie 
międzywojennym, zniszczeniami wo
jennymi, rujnującym wpływem trud
nego okresu „umacniania władzy lu
dowej”, a w końcu zamieszaniem cza
sów transformacji ustrojowej, z któ
rych tylko nieliczne wyszły obronną 
ręką. Świątynie, ze względu na ogól
nie znane uwarunkowania religijne, 
określające specyfikę wyznaniową 
i narodową naszej społeczności, prze
trwały relatywnie najlepiej, gdyż nisz
czone były w zasadzie tylko przez za
borców. Bardziej skomplikowanymi 
drogami biegły losy średniowiecz
nych zamków. Choć obecnie niektóre 
prowincje Najjaśniejszej, jak np. Dol
ny Śląsk, Pomorze czy Warmia i Ma
zury, traktowane być mogą jako 
prawdziwe „krainy zamków”, nie 
możemy zapominać, że w średniowie
czu tereny te nie znajdowały się 
w granicach państwa polskiego i ist
niejące tam zamki bardziej zaliczać 
można do wspólnego dziedzictwa eu
ropejskiego niż do stricte polskiego.

Na ziemiach Korony, pokrywają
cych się w znacznej mierze z terenami 
etnograficznie polskimi, do końca XV 
w. powstało, zdaniem Adama Miło- 
będzkiego, około 80 zamków pań
stwowych, fundowanych przez wład
ców i pełniących, oprócz zadań 
obronnych także ważne funkcje admi
nistracyjne oraz około 70 zamków 
prywatnych, wznoszonych przez elitę

możnowładczą: duchowną (arcybi
skupów i biskupów) oraz świecką. 
Być może nowsze badania nieznacz
nie powiększą podane tu liczby, sądzić 
jednak należy, że nieco ponad 150 
późnośredniowieczych zamków - to 
rzeczywiście „korpus” warowni zbu
dowanych do około 1500 r. w obu 
głównych prowincjach państwa, 
a więc w wielkopolskiej i małopol
skiej. Zamek murowany nie był więc 
w warunkach polskich fundacją spo
tykaną często, a i zestawienie w pod
stawowym katalogu zamków w Pol
sce (w granicach państwa po drugiej 
wojnie światowej) pióra Bohdana Gu- 
erquina obejmuje niewiele więcej niż 
450 obiektów. W porównaniu z inny
mi krajami europejskimi, np. z Cze
chami, jest to liczba bardzo mała. 
Stąd wypływać może oczywisty wnio
sek, że zjawiska rzadkie winny być 
chronione szczególnie pieczołowicie.

Bardzo ucierpiały nasze zamki 
przez panujący w czasach nowożyt
nych głód budulca, w którego efekcie 
opuszczone rezydencje traktowano 
jako kamieniołomy, a także wąsko po
jęty utylitaryzm naszych przodków 
po wojnach z połowy XVII w. W wie
ku XIX do rodzimych „burzymur-

1. „Szczęśliwy” zamek w Oporowie

2. Dziedziniec „średnio szczęśliwego” 
zamku w Goluchowie podczas prac 
adaptacyjnych - wykopy byty,
ale bez archeologów!

dowane i ukształtowane jako budow
le pałacowe, zdecydowanie więcej 
jednak popadło w ruinę i następnie 
wiele z nich zostało kompletnie roze-
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branych. Nigdy już nie dowiemy się, 
jak wyglądał np. zamek w nadpilic
kich Majkowicach czy w sandomier
skim Przyszowie, a częstokroć nawet 
dokładna lokalizacja założenia zam
kowego jest trudna do określenia.

W fachowej literaturze (zwanej 
uczenie „kastellologiczną”) przewijają 
się różne klasyfikacje zamków, które 
dzieli się ze względu na typ systemu 
obronnego, budulec, formę, obecność 
i charakter wieży lub wież, lokalizację 
itp. Dla potrzeb tego tekstu zastosuje
my jednak inny, znacznie prostszy po
dział, traktując zamki jako szczęśliwe 
i nieszczęśliwe. Określenia zamki nie
szczęśliwe nie będziemy tu rozwijać, 
gdyż jest ono wystarczająco wymow
ne. Te drugie - to albo obiekty zacho
wane, albo chociaż dobrze przebada
ne, przy użyciu metody archeologicz- 
no-architektonicznej, która jest pod
stawowym sposobem poznania ich 
dziejów i przekształceń budowlanych. 
Koleje dziejów, konserwacji i badań in
teresujących nas obiektów omówimy 
na trzech przykładach - zamków 
w Oporowie, Gołuchowie i Szydłowie.

Pierwszy, bez większych dyskusji, 
traktować można jako, niestety nie
częsty, przykład „zamku szczęśliwe
go”. Powstał on na podkutnowskiej 
równinie na początku XV w. z inicja
tywy możnego rodu Sulimczyków- 
-Oporowskich, a ostatecznie ukształ
towany został przez biskupa włocław
skiego i arcybiskupa gnieźnieńskiego 
Władysława Oporowskiego (zm. 
1453). Mimo niewielkiej skali bu
dowlanej ta późnośredniowieczna ma
lownicza ceglana warowna rezyden
cja Oporowskich, a potem kolejno 
licznych innych rodzin możnowład- 
czych i szlacheckich, służyła prywat
nym posiadaczom (ostatnimi byli 
Karscy, mieszkający głównie w pod- 
sandomierskim Włostowie) aż do 
drugiej wojny światowej. Mimo róż
nych zawirowań obiekt nigdy nie 
straci! funkcji mieszkalnych, w latach 
powojennych pełnił funkcję składnicy 
muzealnej. Po remoncie znalazło się 
w nim muzeum prezentujące zamko
we wnętrza, licznie odwiedzane przez 
turystów. W trakcie powojennego re
montu i adaptacji na cele muzealne 
wykonano podstawowe kwerendy hi
storyczne i badania terenowe, lecz ich 
wartość przestała w latach osiemdzie
siątych wystarczać, a dzieje zamku 
i jego przekształcenia budowlane za
wierały wiele zagadek. Dlatego też od 

1984 r. prowadzono w Oporowie ba
dania archeologiczno-architektonicz- 
ne (przez Janusza Tomalę przy współ
pracy Janusza Pietrzaka), których 
skromny zakres nie kłócił się z funk
cjonowaniem muzeum. Skromny nie 
znaczy powierzchowny, ale długofa
lowy, prawidłowo zamierzony i suk
cesywnie realizowany, bez angażowa
nia większych środków finansowych. 
Badania zostały dopiero niedawno 
ukończone, a wnioski z nich wynika
jące w istotny sposób uściślają pro
blem powstawania i przekształceń bu
dowlanych zamku. Dodajmy do tego, 
że muzeum oporowskie jest auten
tycznie żywą placówką kulturalną.

Znacznie bardziej znany od Oporo
wa jest zamek w wielkopolskim Gołu
chowie. Magnacka siedziba (najpierw 
Leszczyńskich, potem Izabeli z Czarto
ryskich i Jana Działyńskiego, a w koń
cu Czartoryskich) jest obok Łańcuta, 
Nieborowa, Puław czy Wilanowa jed
ną z najwspanialszych rezydencji ary
stokratycznych, z wartościowymi zbio
rami muzealnymi. Gołuchowski pałac - 
-muzeum, ukształtowany przez Izabelę 
Działyńską w latach 1872-1885, stał 
się po drugiej wojnie światowej wła
snością Muzeum Narodowego w Po
znaniu, a jego zbiory, ze słynną kolek
cją antycznych waz, nieodmiennie wa
runkują frekwencję, nie tylko szkol
nych wycieczkowiczów. Około 100 lat 
po remoncie w XIX w. stan obiektu 
wymagał kolejnych prac adaptacyj
nych, wprowadzenia nowych instalacji 
i dostosowania wnętrz do wymogów 
nowoczesnego muzeum. Działania ta
kie w normalnych warunkach stwarza
ją zawsze najlepszą okazję do przepro
wadzenia badań archeologiczno-archi- 
tektonicznych i poznania dziejów oraz 
przekształceń budowlanych obiektu. 
Niestety, normalności tej wtedy zabra
kło, a dziś już tylko najstarsi ludzie pa
miętają nazwisko PT wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Poznaniu, 
który nie wykorzystał tej jedynej szan
sy, zapominając o niezbędności takich 
badań. I nie jest to już błąd do odrobie
nia! Jako atrakcja turystyczna i muze
alna kwitnie Gołuchów do dziś, blask 
jego skażony jest jednak pewnym ma
łym „ale”. Autorka licznych prac 
o Gołuchowie, Teresa Jakimowicz, są
dzi bowiem, że historia siedziby rozpo
częła się od Rafała Leszczyńskiego i lat 
około 1560, a równie poważna ba
daczka - Róża Kąsinowska łączy po
czątki zamku ze wzmianką w źródłach 

pisanych o „fortalicium” z 1444 r. 
Różnica sięga więc bagatela... około 
120 lat, co jak na czasy bliższe nam niż 
bitwa pod Grunwaldem, nie jest do
kładnością oszałamiającą, a mówiąc 
poważnie - zupełnie kompromitującą. 
Szczęście zamku w Gołuchowie nie 
jest więc pełne. Brak refleksji, może 
wykształcenia czy chęci do działania 
i wypełniania swych podstawowych 
obowiązków zaprezentował wówczas 
konserwator zabytków i zwiedzający 
muzealne sale uczeń szkoły podstawo
wej na pytanie zadane przewodnikowi 
„kiedy zbudowano ten zamek?” nie 
uzyska niestety konkretnej odpowie
dzi.

Ostatni zamek - to obiekt w pełni 
nieszczęśliwy, niszczony sukcesywnie 
przez historię, a ostatecznie zniszczo
ny przez ludzką głupotę i zaniedba
nie. Królewski Szydłów przeżył swój 
najlepszy czas w XIV i w pierwszej 
połowie XV w. Potem było już gorzej, 
a zdecydowanie najgorzej w XX w. 
W okresie międzywojennym nieznany 
mi osobiście rzeźnik polskich zabyt
ków zbudował na dziedzińcu zamko
wym piętrową, murowaną szkołę pod
stawową. Sądzę, że lokalizację jej mo
tywował dla wszystkich zrozumiałą 
(sic!) wygodą dzieci... Ocena tego 
działania dla prawdziwych konserwa
torów zabytków nie była trudna. Nie
żyjący już historyk architektury i pro
fesor Politechniki Warszawskiej, Prze
mysław Gartkiewicz pisał w drugiej 
połowie lat pięćdziesiątych: „brutal
nym pogwałceniem zabytkowego, nie
zwykle cennego układu średniowiecz
nego, było wzniesienie na terenie 
zamku budynku szkolnego. Budowla 
ta, dzieło niekulturalnego i prymityw
nego rzemieślnika, zeszpeciła całą za
chodnią część miasta (...) owo odstra
szające zjawisko powinno być praw
dziwym memento dla wszystkich ar
chitektów, mających styczność z za
bytkowymi zespołami miejskimi” 
i sąd ten jest przecież w całości aktu
alny do dziś. Potem na Szydłów przy
szły kolejne plagi. W latach siedem
dziesiątych rozpoczęła tu badania eki
pa architektów i archeologów, kiero
wana przez najwybitniejszego znawcę 
historii architektury polskiej, profeso
ra Adama Miłobędzkiego. Po dwóch 
sezonach badań okazało się, że tzw. 
sala rycerska, zresztą nieszczęśliwie 
zakonserwowana po zniszczeniach 
wojennych, stanowi pozostałość kró
lewskiego pałacu. Rangę tej rezyden
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cji porównać można tylko z pałacem 
w węgierskim Wyszehradzie i z cesar
ską wieżą w Karstejnie koło czeskiej 
Pragi. Niestety, szydłowskie nieszczę
ścia trwały nadal. Badania zostały 
przerwane nierozważną decyzją tzw. 
konserwatora zabytków i najbardziej 
profesjonalna w kraju ekipa badaw
cza powróciła do domu. Do dziś

wraz z masywem sali gimnastycznej. 
W trakcie wykonywania wykopów 
fundamentowych odkryto nieznane 
średniowieczne mury, co spowodo
wało objęcie terenu nadzorem arche
ologicznym, a w 1999 r. badaniami 
ratowniczymi. W ich trakcie zidenty
fikowano pozostałości dużego, pię
trowego (o wymiarach 15 x 35 m) ka- 

3.4. „Nieszczęśliwy” zamek w Szydłowie (3) 
i ten sam zamek z budynkiem szkolnym 
pokrytym czerwoną dachówką (4)

założeniem dwuczłonowym. Jego ele
mentem starszym, ulokowanym na 
północy, był kazimierzowski zamek 
obronno-administracyjny z dużym, 
piętrowym, jednotraktowym i trój
dzielnym domem mieszkalnym, a młod
szym, pomieszczonym w części połu
dniowej założenia - rezydencja kró
lewska ze wspomnianym, ozdobio
nym wspaniałą kamieniarką pałacem. 
Tak więc po badaniach zamek w Szy
dłowie zarysował się jako obiekt 
o znacznej randze architektonicznej, 
artystycznej i historycznej, porówny
walnej bez mala z także dwuczłono
wym krakowskim Wawelem. Nie 
umiejąc rozwiązać dylematu czy dzie
ci uczące się w nowej, zlokalizowanej 
na zamku szkole w pełni przyswoją 
sobie nowy przedmiot, określany jako 
„wiedza o regionie” i posiądą odpo
wiednią wiedzę zmierzającą do po
znania problematyki polskiego dzie
dzictwa narodowego, ze smutkiem 
zakomunikować pragnę, że to jeszcze 
nie koniec nieszczęść dotykających 
szydłowską warownię. W zimie tego 
roku aktywni w promowaniu inwe
stycji przedstawiciele lokalnych władz, 
czyli de iure nowi właściciele zamku 
doprowadzili do usunięcia za pomocą 
sprzętu mechanicznego (bo to szyb
ciej i łatwiej) wszystkich nasyconych

5. Mury jednej z cylindrycznych wież 
szydłowskiego zamku w czasie badań 
archeologicznych w 1999 r.

(zdjęcia: 1,3 - Wiesław M. Zieliński,
4,5- Leszek Kajzer)

zresztą wyniki tych prac nie zostały 
w całości opublikowane. W 1998 r. 
problem zamku szydłowskiego po
wrócił. W północnej części dziedzińca 
zamkowego rozpoczęto bowiem 
wznosić... nowy budynek szkolny 

miennego domu zamkowego, wznie
sionego przez Kazimierza Wielkiego 
oraz pozostałości dwóch cylindrycz
nych wież o średnicy około 11 m.

Po opisanych pracach nie ulega już 
wątpliwości, że zamek szydłowski był 

zabytkami warstw ziemnych zalegają
cych we wnętrzu domu kazimie
rzowskiego. Bezpowrotnie zniszczo
no około 500 m’ poziomów kulturo
wych z tysiącami ułamków naczyń 
glinianych, kafli piecowych i innych
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zabytków. Problematyka badawcza 
zamku została więc skutecznie i osta
tecznie rozwiązana. I co się stało? 
Nic, napisano kilka artykulików, mo
że komuś pogrożono paluszkiem 
i może wykonano jeszcze jakieś ruchy. 
Ale tak naprawdę nie stało się nic... 
bo przecież zamek w Szydłowie był, 
jest, a teraz już na pewno będzie zam

kiem nieszczęśliwym. Nic więc nie 
odbiegło od normy kraju, w którym 
10% społeczeństwa ma zasadnicze 
kłopoty z czytaniem, zdecydowanie 
mniej zgromadziło domowe bibliote
ki przekraczające zawrotną liczbę 50 
tomów, a urzędnicy różnych szczebli 
pracują tak, jak pracują. A jak pracu
ją, dziwią się tylko słuchacze wiado

mości i programów informacyjnych, 
którzy zastanawiają się, czy dziś 
znów... prima aprilis. Nie bądźmy jed
nak małostkowi, nie dostarczajmy 
służbom konserwatorskim dodatko
wych zmartwień, bo mają i tak dużo 
obowiązków (ważniejszych?).

Na początku 2000 r. wszystkie me
dia obiegła informacja o największej 
od czasów Czarnobyla katastrofie 
ekologicznej. W kopalni złota w Ru
munii, należącej do australijskiego 
koncernu Anaconda, nastąpił wyciek 
cyjanków i zatruta woda spłynęła do 
Dunaju, zabijając w nim całe życie 
biologiczne. Uwagę moją zwróciła 
prognoza, że okres niweczenia strat 
i odradzania się w rzekach życia po
trwać może... do 10 lat. I wtedy nasu
nęła mi się refleksja dotycząca Szydło
wa. Może za 10 lat także będzie to za
mek szczęśliwy? Ale sądzę, że nie, już 
nie, bo niestety zabytki architektury 
nie odradzają się tak, jak przyroda. 
Obiegowe więc sądy o „Szydłowie
- polskim Carcassone” wypadnie jak 
najrychlej zapomnieć. A powracając 
do tytułu tego tekstu - jak dbać 
o zamki? — stwierdzić tylko należy, że
- LEPIEJ!

Leszek Kajzer

PIELGRZYMKOWY KOŚCIÓŁ

Radzyń Chełmiński znany jest 

głównie z monumentalnych ruin zam
ku krzyżackiego. Jednak w mieście 
znajdują się także inne, cenne zabyt
ki. Jednym z nich jest obecna kaplica 
cmentarna św. Jerzego, położona na 
skraju miasta, w obrębie cmentarza 
parafialnego. W tym miejscu prawdo
podobnie drewniany kościół istniał już 
w drugiej połowie XIII w. Wymienia go 
dokument mistrza krzyżackiego Kon
rada von Thierberga z 1285 r. Przy ko
ściele Krzyżacy postawili przytułek dla 
bezdomnych i stancję dla licznie wę
drujących już w tamtych czasach piel
grzymów.

Najstarszy ośrodek kultu Maryjnego 
na terenie ziemi chełmińskiej znajduje 
się w bąkach Briatiańskich (1257 r.). 
W1260 r. zmarła i pochowana została 
w Chełmży błogosławiona Juta i do 
obu czczonych przez chrześcijan 
miejsc już pod koniec XIII w. ciągnęły 
liczne pielgrzymki. Krzyżacy, jako za
kon rycerski pod wezwaniem Marii 
Panny, roztoczyli opiekę nad pielgrzy
mami, budując na ich szlakach wiele 

stancji i przytułków, także ten pod mu- 
rami Radzynia Chełmińskiego.

Obecny budynek kaplicy pochodzi 
z około 1340 r. W XIX w., w okresie za
boru pruskiego przez pewien czas 
pełnił funkcję magazynu. Do celów 
sakralnych powrócił po kapitalnym re
moncie w 1851 r. Jest to budowla go
tycka o planie prostokąta, w całości 
wymurowana z cegły. Szczyty kaplicy 
mają formę schodkową, składającą 
się z siedmiu lizen, które w górnej 
części przybierają kształt sterczyn 
przykrytych dwuspadowymi daszka
mi. W bocznych ścianach umieszczo
no rząd ostrotukowych blend i otwo
rów okiennych. Ściany zwieńczono 

fryzem opaskowym i profilowanym 
gzymsem. Portal wejściowy do kapli
cy, drzwi oraz belki stropowe widocz
ne we wnętrzu są efektem remontu 
z 1851 r. Kaplicę zdobi rokokowy oł
tarz z XVIII w., charakteryzujący się 
bogactwem dekoracji i finezją detali 
zdobniczych.

Henryk Kamiński

(fot. Henryk Kamiński)
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Ziemiańskie
tradycje w Stryjowie

XIX w. (nieistniejący już) romantycz
ny, neogotycki pałac w Zdżannem. 
Zarządca dóbr żdżańskich, a następ
nie posesor dóbr stryjowskich, Me
dard Adolf, był reprezentantem ziemi 
chełmskiej w rządzie narodowym 
podczas powstania styczniowego. An
gażując się aktywnie w życie społecz
ne i polityczne kraju, zasłynął jako 
gorący obrońca praw Kościoła kato-

rzed laty okolica zawdzięcza
ła swoją niepowtarzalną uro
dę licznie założonym tu sta
wom obramowanym alejami 

drzew, reprezentacyjnym parterom 
ogrodowym z nieregularnie rozrzuco
nymi smukłymi tujami i cyprysami, 
różanym klombom malowniczo roz
łożonym w sąsiedztwie krajobrazu 
doliny Wolicy. Stała się ona tłem dla 
wzniesionego w Stryjowie nieopodal 
Krasnegostawu pałacu fundowanego 
przez Smorczewskich herbu Rawicz. 
Rezydencja stryjowska łączy w sobie 
elementy różnorodnych nurtów styli
stycznych. Klasycystyczny korpus 
główny pierwotnie wzniesionego tu 
dworu poprzedzono przedsionkiem 
w stylu neogotyckim i istniejącymi 
w jego obrębie elementami o charak
terze mauretańskim. Późniejsze skrzy
dło zachodnie przejęło cechy willi 
włoskiej, a wieńcząca je czworobocz

na wieża dodała pałacowi wdzięku 
i lekkości.

Początkowo Stryjów, który stano
wił część dóbr ziemskich należących 
do 1807 r. do ks. Adama Czartory
skiego, nie miał własnej siedziby. 
Znajdował się tu jedynie niewielki 
dom mieszkalny rządcy bądź admi
nistratora. Historyczne losy później
szej rezydencji Smorczewskich sięgają 
prawdopodobnie 1818 r., kiedy ów
czesny właściciel majątku - Antoni 

Świeżawski wybudował w Stryjowie 
parterowy dwór o cechach klasycy- 
stycznych. Do 1879 r. gospodarzem 
stryjowskich włości był Józef Gar- 
szyński, od którego dwór odkupił 
Medard Adolf Smorczewski herbu 
Rawicz. Tradycja tego szlacheckiego 
rodu sięga wieku XV, kiedy jego 
członkowie osiedlili się w Smorcze- 
wie na Podlasiu, aby pod koniec 
XVIII w. związać swoje losy z ziemią 
krasnostawską, wznosząc na początku 

lickiego oraz unitów, co było powo
dem ataków ze strony władz carskich. 
Zagrożony zesłaniem na Sybir, opu
ścił kraj i wyjechał do Włoch. 
W uznaniu dla jego działalności pa
pież Leon XIII w 1892 r. nadał Smor- 
czewskiemu i jego dwóm synom - Ja
nowi Justynianowi i Feliksowi Anto
niemu - tytuły hrabiowskie.

To właśnie za sprawą Medarda 
Adolfa do stryjowskiego dworu dobu
dowane zostało od wschodu obszerne 
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piętrowe skrzydło. Kolejna rozbudo
wa nastąpiła prawdopodobnie na 
przełomie lat osiemdziesiątych i dzie
więćdziesiątych XIX w., po przejęciu 
majątku ojca w 1886 r. przez Feliksa 
Antoniego. Rok później poślubił on 
Zofię Aleksandrę Czyżewską, co prze
sądziło o konieczności powiększenia 
rezydencji pod kątem utworzenia od
powiednich apartamentów mieszkal
nych dla młodej pary. Kształt dobudo
wanego przez Feliksa zachodniego 
skrzydła pałacu wyraźnie nawiązuje 
do architektury willi włoskiej, z przy
kładami której mógł zetknąć się pod
czas swoich rzymskich studiów. Nie 
ulega wątpliwości, że ta część siedziby, 
zrealizowana na podstawie szkiców 
wykonanych przez nieznanego bliżej 
wiedeńskiego architekta, zawdzięczała 
swój ostateczny kształt samemu Felik
sowi. Wiadomo, że otrzymał on sta
ranne wykształcenie, był człowiekiem 
rozmiłowanym w sztukach pięknych, 
studiował w Rzymie, uzyskując tytuł 
doktora praw, jednak prawdziwymi 
pasjami młodego Smorczewskiego sta
ły się architektura, muzyka i malar
stwo. Podczas pobytu w Paryżu zabrał 
się do studiów malarskich i zachęcony 
przez jednego z paryskich malarzy 
o nazwisku Zoe wysłał swoje obrazy 
na wystawę „Salon des Artistes 

Płótna jego autorstwa - portrety ro
dzinne oraz nastrojowe pejzaże z oko
lic Stryjowa i nieodległej Tarnogóry, 
a wśród nich także jedno z wystawia
nych w Paryżu, przechowują obecnie 
wnukowie Feliksa.

W wyniku zainicjowanej przez Fe
liksa kolejnej rozbudowy stryjowski 
pałac uzyskał zróżnicowaną bryłę zbli
żoną do litery „H”. Łącząc elementy 
neogotyku ze stylem mauretańskim, 
posesor tutejszych włości zastąpił ga
nek kolumnowy dawnego dworu 
przedsionkiem zwieńczonym trójkąt
nym frontonem, który flankowały 
dwie wysmukłe wieżyczki z krenela- 
żem. Wejście zamknięto oślim tukiem, 
a po jego obu stronach umieszczono 
niewielkie ostrołukowe okna. Skrzy
dło wschodnie poprzedził arkadowy 
ganek dźwigający balkon z tralkową 
balustradą i wazonami. Identyczna ba
lustrada ujmowała także prowadzące 
na niewielki gazon schody. Zachodnie 
skrzydło zaakcentowano górującą nad 
bryłą rezydencji czterokondygnacyjną, 
ryzalitowo wysuniętą wieżą. W gład
kim polu trzeciej jej kondygnacji wid
nieje po dzień dzisiejszy kartusz z her
bami dwóch połączonych węzłem 
małżeńskim rodzin - Rawiczem Smor- 
czewskich i Drya Czyżewskich. Część 
występujących parami okien rozdzie- 

stępując je kilkoma obszernymi salo
nami. Po obu stronach hallu rozpla
nowano schody prowadzące do pokoi 
w mansardzie, a po jego bokach dwa 
wejścia do wschodniej i zachodniej 
części pałacu. Pokoje pełniące funkcje 
reprezentacyjnych znalazły się we 
wschodniej partii, podczas gdy za
chodnia oraz piętro otrzymały bar
dziej prywatny charakter. Z hallu, 
w którym zawisł portret Grzegorza 
Smorczewskiego - uczestnika odsie
czy wiedeńskiej, przechodziło się do 
przestronnego wnętrza nazwanego 
dla koloru obić ściennych „salonem 
niebieskim”. Dekorowane motywami 
kwiatowymi obicia tworzyły tutaj tło 
dla portretów członków rodziny. Aran
żującym to wnętrze towarzyszyła 
prawdopodobnie chęć zaprezentowa
nia swoistej galerii, która miała ilu
strować dawną historię rodu, przypo
minając o zasługach jego przodków. 
Znad ujętego w ramy neorenesanso- 
wej dekoracji kominka spoglądał go
spodarz domu, Feliks Smorczewski, 
który zapewne dla podkreślenia „sta
rożytności” rodziny i wyeksponowa
nia odległych, sięgających XV w. szla
checkich źródeł sportretował się jako 
rycerz w zbroi. Jego autoportret kon
templowano siedząc na ustawionych 
przy kominku fotelach i kanapie

1. Wschodnie skrzydło patacu 
w 1905 r.

2.3. Obecny stan pałacu

4. Brama wjazdowa z domem 
odźwiernego

5. Kaplica grobowa w parku

(zdjęcia: Anna Hatata)

Franęais”. Prezentował je tam kilka
krotnie w latach 1908-1914, zdoby
wając za jeden z nich nagrodę. Wyjazd 
paryski poprzedziła „Rewia kozacka” 
- malowana w 1890 r. pod kierun
kiem Wacława Pawliszaka. Hołdujący 
raczej tradycyjnym, zachowawczym 
prądom zarówno w sferze swoich pa
sji muzycznych, jak i malarskich, Fe
liks pozostał nieczuły na wpływy sztu
ki współczesnej, kończąc swoje zainte
resowania na romantykach XIX w. 

łono za pomocą smukłych kolumie
nek, a jako głównych elementów de
koracyjnych użyto pasów boni oraz 
pilastrów i ćwierćkolistych naczółków 
nadokiennych. Dobudowana przez 
Feliksa część wraz z czworoboczną 
wieżą otrzymała zwieńczenie w for
mie attyki balustradowej z ustawiony
mi na cokołach wazonami.

Przekształcając wnętrza dawnego 
dworu, Smorczewscy zrezygnowali 
z wielu mniejszych pomieszczeń, za- 

w stylu Ludwika XV, obitych dekora
cyjną wzorzystą tkaniną. Część stylo
wych mebli „niebieskiego salonu” 
sprowadzono z Francji, gdzie stano
wiły wyposażenie sprzedanej przez 
Smorczewskich willi w Mentonie. 
Dekoracji wnętrza dopełniały roko
kowe kinkiety i lustra oraz ozdobne 
obramienia w postaci neorenesanso- 
wych reliefów nadproży drzwi pro
wadzących do „dużego salonu”, łą
czącego się z otwartym na park arka
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dowym gankiem. Ponieważ wschod
nie skrzydło doznało największych 
zniszczeń w czasie pierwszej wojny 
światowej, wnętrze to otrzymało swój 
ostateczny wystrój dopiero po jej za
kończeniu. Smorczewscy wyposażyli 
je w nowsze meble klubowe, forte
pian oraz zawieszony nad kominkiem 
portret żony Feliksa, Zofii Aleksan
dry. Dwa mniejsze pomieszczenia 
wschodniego skrzydła spełniały funk
cje pokoi gościnnych. W pomieszcze
niach korpusu dawnego dworu mie
ściła się jadalnia, kredens i pokój służ
bowy. Jadalnię zdobił belkowy sufit, 
ustawiono w niej dwa bufety, a po
środku stół z krzesłami. W dobudo
wanym przez Feliksa Smorczewskiego 
zachodnim skrzydle znalazły się po
koje prywatne mieszkańców rezyden
cji. Pokój północny z obiciami w ko
lorze kremowym służył Feliksowi, 
wnętrze południowe obite tkaniną 
w niebieskiej tonacji i meblami w po
dobnym kolorze należało do pani do
mu. Piętro mieściło cztery pokoje go
ścinne oraz pomieszczenia służbowe 
i prywatne. Początkowo nie było 
w pałacu elektryczności, a każde 
z wnętrz oświetlały ogromne, dekora
cyjne lampy naftowe.

Feliks Smorczewski byl również 
projektodawcą i inicjatorem przedsię
wzięć architektoniczno-dekoracyj- 
nych na terenie otaczającym rezyden
cję. Zabudowania gospodarcze (nie
istniejące już) wznoszono w odmien
nych stylach według projektów jego 
autorstwa, tak by obok funkcji utyli

tarnych tworzyły wtopioną w krajo
braz parku, nie pozbawioną walorów 
estetycznych całość. Wchodziło się na 
teren posiadłości przez romantyczną, 
neogotycką bramę wjazdową połą
czoną z parterowym domkiem 
odźwiernego z dwukondygnacyjną 
wieżą w jednym z naroży. Roztaczał 
się stąd widok na otaczający siedzibę 
park, zaplanowany w swej pierwotnej 
formie przez francuskiego ogrodnika 
Jamais, a następnie w 1897 r. grun
townie przekształcony w stylu ro
mantycznym przez wybitnego war
szawskiego planistę ogrodów Wale
riana Kronenberga. Do terenów par
kowych przylegał rozległy kompleks 
stawów, z których każdemu Feliks 
nadal odrębną nazwę: „Ogrodowy”, 
„Duży”, „Magazynowy”, „Laskowy”, 
„Młyński”, a powstałe w latach dwu
dziestych XX w. ochrzczono imiona
mi wnuków ostatniego posesora stry- 
jowskich włości - Rafała i Marka, 
którzy jako mali chłopcy spędzali 
mnóstwo czasu wśród zarośli stawów 
rybnych. Miały one niegdyś, jak 
wspomina Rafał Smorczewski, specy
ficzny urok zwłaszcza wiosną, gdy 
okolica rozbrzmiewała chórem żab.

Feliks i Zofia opuścili Stryjów 
w 1908 r., wydzierżawili majątek 
i przenieśli się do Paryża, kilka miesię
cy w roku spędzając w zakupionej wil
li w Mentonie, nad Morzem Śród
ziemnym. Powrócili tutaj po zakoń
czeniu pierwszej wojny światowej. 
Wobec ogromnych zniszczeń i spusto
szenia wschodniego skrzydła pałacu 

oraz przyległego folwarku zmuszeni 
byli rozpocząć odbudowę założenia. 
Odrestaurowano wówczas zniszczone 
rzeźby parkowe przy pomocy miejsco
wego artysty Stanisława Poszelężnego, 
który pod fachowym okiem Feliksa 
wykonał także figury anioła i lwa zdo
biące bramę wjazdową. Niewątpliwie 
silnie przywiązany do Stryjowa Feliks 
pragnął, by jego prochy i jego rodziny 
spoczęły w tym pięknym zakątku Lu
belszczyzny. Zapewne tym celom mia
ła służyć wzniesiona według jego pro
jektów w południowej części parku, 
a opustoszała dziś i zniszczona neoro- 
mańska kaplica grobowa z rzeźbioną 
figurą w absydialnym zakończeniu. 
Niestety, Smorczewscy w wyniku re
formy rolnej zmuszeni byli do opusz
czenia stryjowskiej siedziby, którą po 
1945 r. adaptowano na potrzeby szko
ły. Obecnie obiekt stanowi własność 
prywatną, jednak jego właściciele po- 
zostają obojętni na los tego podupada
jącego z każdym rokiem zabytku. 
Z okazałego niegdyś pałacu pozostały 
dziś systematycznie dewastowane 
przez miejscowych wandali resztki 
walących się murów, próżno by też 
szukać ozdobnych parterów kwiato
wych przy zachodnim skrzydle, daw
no zatarł się układ alejek spacero
wych. Zajmujące przed wojną obszar 
60 ha stawy poddano bezmyślnemu 
osuszeniu, a o rozległym założeniu 
parkowym pojęcie dają jedynie prze
trzebione egzemplarze pojedynczych 
gatunków drzew.

Anna Hałata

BRÓD ZIETENA

Pisząc niedawno o bitwie pod 

Dobromierzem („Spotkania z Za

bytkami", nr 5, 2000), wymieniłem 
pomniczek upamiętniający drama
tyczną przeprawę spieszącej do 
boju pruskiej kawalerii pod do
wództwem gen. Hansa Joachima 
von Zietena, gdy po zawaleniu się 
mostu trzeba byto przebyć w bród 
wezbraną Strzegomkę. Wedle po
siadanych wówczas informacji 

uznałem ten obiekt za nieistniejący. 
Szczęśliwie okazało się, że nie mia
łem racji. Doskonale zachowany 
pomniczek stoi wciąż w tym sa
mym miejscu, na nadrzecznej łące, 
nie tyle w Grabinie, co na wysoko

ści wsi Stawiska, gdzie do Strze- 
gomki wpada potok Czarnucha. 
Widoczny dopiero z bliskiej odle
głości, nie jest łatwy do znalezie

nia. Ustawiona w latach międzywo
jennych stela ze strzegomskiego 

granitu (wys. 1,40 m) ma na wypu
kłym, prostokątnym polu wykuty 
napis: „Zieten - Furt. Hier uber- 
schritt Zieten das Striegauer Was

ser am 4. Juni 1745" (Bród Zietena. 
Tu przekroczył Zieten Strzegomkę 

4 czerwca 1745).

Równocześnie z przyjemnością 
informuję, że od czasu napisania 
artykułu zmieniła się sytuacja zasy
panych śmieciami pozostałości

pomnika poległych Austriaków 
i Sasów kolo Godzieszówka, w miej
scu zwanym Guhle. W maju Strze
gomskie Stowarzyszenie Histo- 

ryczno-Poszukiwawcze z Jerzym 
Krzywdą na czele przeprowadziło 
tam prace porządkowe. Śmieci 

wywieziono, chaszcze wycięto, 
a w czerwcu na uporządkowanych 
resztkach cokołu stanął kamień 

pamiątkowy z krzyżem i datą bitwy 
pod Dobromierzem. Szacunek wo

bec historii - i poległych żołnierzy - 

zyskał tym samym wymowny wy
miar materialny.

Jarosław Komorowski
(fot. Jarosław Komorowski)
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Artystyczne 
tradycje w Chrzęsnem
ałac Karskich w Chrzęsnem 
koło Tłuszcza znalazł użytkow
nika i będzie wyremontowany. 
Od trzech lat był opustoszały, 

ale władzom powiatowym udało się cały 
kompleks pałacowo-parkowy wydzierża
wić na 30 lat. Nowy najemca zobowiązał 
się odrestaurować pałac pod okiem woje
wódzkiego konserwatora zabytków. Jeśli 
powiodą się wszystkie zamierzenia, bę
dzie w nim centrum edukacyjne wsi, 

a także muzeum. Na razie jednak od li
stopada 1999 r. nic się nie dzieje.

Chrzęsne jest dużą, malowniczo poło
żoną wsią w dawnym powiecie radzymiń- 
skim, obecnie wołomińskim. Jest to tzw. 
ulicówka, usytuowana po prawej stronie 
torów kolejowych biegnących w kierun
ku Małkini i Białegostoku. Większość 
miejscowości tego regionu rozwinęła się 
wraz z wybudowaniem kolei warszaw- 
sko-petersbuskiej w latach 1862-1866. 

nie uiszczający żadnych opłat. Ponadto 
znajdowały się tu dwie karczmy. Naj
większym gospodarstwem był leżący 
obok wsi folwark, dzierżawiony przez bi
skupa płockiego Jędrzeja Noskowskiego. 
Cała wieś należała do dóbr królewskich. 
Pierwszymi właścicielami dóbr chrzę- 
śnieńskich byli Wojsławscy, potem źródła 
podają rodzinę Grzybowskich.

Istniejący do dzisiaj pałac został wybu
dowany w 1635 r. dla ówczesnego właści
ciela Chrzęsnego - Stefana Dobrogosta 
Grzybowskiego herbu Prus II (syna Miko
łaja i Anny Izbieńskiej) oraz jego żony, 
Marii Joanny z Petingerów, damy dworu 
królewskiej małżonki Konstancji z Habs
burgów. Dziedzic z Chrzęsnego należał do 
rodziny senatorskiej, piastował liczne 
urzędy i pełnił różne funkcje, był m.in. 
starostą kamieńczykowskim, podkomo
rzym warszawskim, stolnikiem króla Zyg- 

1. Elewacja frontowa patacu
2. Pięcioboczne ryzality patacu
3. Spichrz z dobudowaną stołówką

W wiosce nie zachowało się stare budow
nictwo chłopskie, powiat ten nie należy 
do bogatych w zabytki, nic więc dziwne
go, że usytuowany na końcu wsi pałac 
Karskich wybija się na pierwszy plan 
(obok perły baroku na Mazowszu, czyli 
kościoła św. Trójcy w Kobyłce) w kulturo
wym kalejdoskopie tego regionu. Obiekt 
ten nie dość, że należy do najstarszych 
i najpiękniejszych dworów ziemiańskich 
na Mazowszu, to ma ponadto bogatą 
przeszłość i nierozerwalnie wiąże się z hi
storią polskiego malarstwa końca XIX w.

Pierwsze informacje o wsi pochodzą 
z pierwszej połowy XVI w. Chrzęsne li
czyło wówczas 27 rodzin kmiecych, ale 
tylko cztery mogły uważać się za zamoż
ne. Reszta - to raczej biedni ogrodnicy,

munta III Wazy, starostą warszawskim 
i kasztelanem lubelskim. Po stu latach pa
łac przeszedł na własność Jana Stanisława 
Skarbka Kiełczewskiego, skarbnika urzę- 
dowskiego, a następnie w 1755 r. na Teo
dora Szydłowskiego, późniejszego kaszte
lana mazowieckiego i wojewodę płockie
go. Po kilku latach znów zmienił się wła
ściciel - w 1762 r. został nim pisarz wiel
ki litewski Antoni Michał Pac. Od 1781 r. 
pałac znajdował się w rękach biskupa inf
lanckiego Józefa Kossakowskiego. Był on 
targowiczaninem, za swoje haniebne czy
ny został skazany wyrokiem Sądu Krymi
nalnego Księstwa Warszawskiego i powie
szony, a majątki skonfiskowano. Do 1859 
r. pałac miał kolejnych pięciu właścicieli: 
Franciszka Przemskiego, Tomasza de Tylli, 
Antoniego Siarczyńskiego, Mateusza Mo
rawskiego oraz Andrzeja Zamoyskiego - 
reformatora, przywódcę stronnictwa Bia
łych w okresie powstania styczniowego.

Od 1859 r. Chrzęsne należało do Ko- 
skowskich i dzięki ich kontaktom

25



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

w świecie artystycznym zyskało sławę. 
Było dwóch braci: Marian i Wincenty 
Koskowscy. Pierwszy był dziedzicem są
siedniej Mokrej Wsi, drugi zaś Chrzę- 
snego. Wincenty miał osiem córek, 
z których pięć dożyło wieku dojrzałego. 
W pałacu w Chrzęsnem mieszkała Ewa 
z Koskowskich Kotarbińska. Jej mąż był 
prawdopodobnie sprawcą zainteresowa
nia się okolicami Tłuszcza przez grupę 
polskich malarzy. Miłosz Kotarbiński 
(1854-1944) był m.in. malarzem i ilu
stratorem, wiele czasu spędzał w Chrzę
snem. Z tego okresu pozostały dwie pra
ce malarskie: „Pod strażą aniołów” znaj
dująca się obecnie w kaplicy cmentarnej 
w Jadowie i obraz „Anioł na cmenta
rzu”, który można zobaczyć w kościele 
parafialnym w Postoliskach. Siostra 
Ewy, Stanisława, była żoną Juliana Ma- 
szyńskiego, równie cenionego malarza 
i ilustratora. On to do Chrzęsnego i Mo
krej Wsi zaprosił Władysława Podko- 
wińskiego. Młody, ale już uznany i prze
żywający właśnie trudne chwile malarz 
zakochał się w urodziwej Stanisławie 
z Koskowskich Maszyńskiej i rozpoczął 
najważniejszy okres swojej pracy twór
czej. Dużo malował, wydobywał niedo
ceniany urok mazowieckiej wsi, gdzie 
jak okiem sięgnąć wszędzie „równina, 
lasy, stawy, rzeczki - to wszystko się 
przenikało wzajemnie. Malarze lubili te 
strony” - wyjaśnia potomek Koskow
skich, spadkobierca praw do pałacu, 
Zdzisław Ludwik Wiśniewski. Jednym 
z pierwszych obrazów powstałych w tym 
okresie był „Łubin w słońcu”, pokazują
cy krajobraz wiejski, w którym spokój 
i uporządkowanie natury, ale przede 
wszystkim kolory wzbudzają podziw. 
Nazwa wsi, w której znajduje się pałac 
Koskowskich, znalazła się w tytule 
kolejnej pracy Podkowińskiego: „Sad 
w Chrzęsnem”. Malarz zaglądał też do 
pobliskiej Mokrej Wsi, gdzie powstał je
den z najważniejszych obrazów w jego 
twórczości pt. „Mokra Wieś”. Oprócz 

tego Podkowiński portretował swoich 
znajomych, ziemian, artystów. I tak, po 
raz pierwszy w polskim malarstwie 
stworzono portret nie w atelier, ale 
w plenerze, wśród drzew, traw, krze
wów. Obiekt jego pożądania, czyli Stani
sława Maszyńska była mężatką, a jej mąż 
przyjacielem malarza. Podkowiński się
gnął znów po pędzel, ale powstała praca 
była inna niż dotychczasowe. W latach 
1893-1894 artysta namalował „Szał 
uniesień”, na którym rozpoznano wła
śnie twarz Stanisławy Maszyńskiej.

Pałac w Chrzęsnem jest murowany z ce
gły, otynkowany, piętrowy, ma mieszkalne 
poddasze. Wybudowany został na planie 
prostokąta, frontem do południowego 
wschodu. Charakterystycznymi elementa
mi są pięcioboczne ryzality, umieszczone 
po bokach środkowej części elewacji pół
nocno-zachodniej; w ryzalitach tych pier
wotnie były klatki schodowe. Front pałacu 
jest dziewięcioosiowy, pośrodku - część 
trójosiowa z pilastrami. Okna są prosto
kątne, z obramieniami piaskowymi, u wej
ścia fryz podokapowy, dekorowany moty
wami roślinnymi. Układ pomieszczeń jest 
dwutraktowy, z szeroką sienią na osi. Pod
czas przekształceń w pałacu wybudowano 
nową klatkę schodową. Fatalnie kontra
stuje ona z innymi, zachowanymi elemen
tami architektonicznymi. Stopnie z lastry
ka, ściany wyłożone sklejką, w typowym 
dla PRL wystroju. Ze względu na użyt
kowników (dzieci i młodzież z tzw. trud
nych rodzin) zmywalna sklejka była prak
tyczna, ale zeszpeciła ogólny wygląd wnę
trza. W sieni i salach parteru widać skle
pienia kolebkowo-krzyżowe, dekorowane 
sztukateriami z motywami roślinnymi. 
W sieni znajduje się również portal we
wnętrzny z piaskowym obramieniem, na 
piętrze pomieszczenia przykrywa belkowy, 
drewniany strop. W kilku pomieszcze
niach znajdują się rokokowe kominki 
z piaskowca. Budynek nie byl bardzo 
zniszczony, ale z powodu braku użytkow
nika dewastacja postępuje coraz bardziej. 

Pałac wymaga natychmiastowego remontu 
i zainteresowania służb konserwatorskich.

Wokół pałacu, na obszarze 3,5 ha za
chowały się resztki parku krajobrazowe
go z pierwszej połowy XIX w. z okazami 
starych drzew. Zachowała się też sadzaw
ka, w pobliżu pałacu rośnie kilkusetletni 
dąb, a dwa inne sąsiadują bezpośrednio 
z elewacją frontową. Obiektami zabytko
wymi są również spichrz i oficyna.

W wypadku dworów i pałaców ratun
kiem dla wielu obiektów byłaby reprywa
tyzacja. W Chrzęsnem już teraz spadko
bierca ostatnich właścicieli pomyślał o lo
sie rodzinnego pałacu. Kiedy zlikwidowa
no tu ośrodek wychowawczy, po pałaco
wych salach hulał wiatr. Zdzisław Ludwik 
Wiśniewski rozpoczął więc poszukiwania 
odpowiedniej osoby czy instytucji, która 
zechciałaby zagospodarować obiekt. 
W gronie przyjaciół znalazł pp. Marzenę 
i Wiesława Kęcików, współzałożycieli To
warzystwa Umiejętności Społecznych. Pa
łac Karskich okazał się odpowiednim 
miejscem do prowadzenia statutowej dzia
łalności Towarzystwa, którego celem jest 
założenie w Chrzęsnem Uniwersytetu Lu
dowego. Wybór Chrzęsnego ma niebaga
telne znaczenie ze względu na tradycje hi
storyczne regionu. W wiosce tej mieściła 
się początkowo redakcja „Siewby”, czaso
pisma wydawanego przez społeczność 
chłopską, przy udziale oraz pomocy finan
sowej małżonków Szymonowiczów z po
bliskiego Miąsego. W ruch siewbiarski na 
przełomie XIX i XX w. zaangażowani by
li także niektórzy ziemianie, również 
z Chrzęsnego. Spadkobierca pałacu liczy 
na to, że dom jego babki będzie służył 
mieszkańcom wsi i wszystkim, którzy chcą 
zdobywać wiedzę z zakresu rolnictwa 
i umiejętności pracy w społecznościach lo
kalnych. Chrzęsne może się stać miejscem 
kształtowania świadomości i szacunku dla 
dziedzictwa narodowego, pod warun
kiem, że obecny najemca wreszcie ruszy 
z fachowym remontem pałacu.

Piotr Szymon Łoś

Otmuchowie (woj. opolskie) przy ul. 
1 Maja znajduje się oryginalny pomnik. 
Jest to zespól architektoniczno-rzeźbiarski 
poświęcony przedstawieniu modlącego 
się Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym i po
chodzący z 1814 r. Nie wyróżnia się on ni
czym szczególnym wśród licznych na Ślą

sku rzeźbiarskich przedstawień Ogrojca. 
Jednak pomnik w Otmuchowie związany 
jest z autentyczną historią jednego 
z mieszkańców - Józefa Schmolke. Histo
ria ta zostata opisana przez miejscowego 
księdza o nazwisku Jutter w niewielkiej 
książeczce pt. Ogrojec, opowiadanie z ży
cia dla przyjaciół trzeźwości, wydanej 
w 1846 r.

OSOBLIWY POMNIK

Józef Schmolke zrobił duży majątek na 
krupierstwie, prowadził hulaszczy tryb życia 
i często przebywał w różnych karczmach. 
Niektóre mocne napoje były źle destylowa
ne i pewnego dnia zatruł się i oszalał. Żona 

ze strachu wezwała straż miejską. Schmol
ke został uwięziony w wieży miejskiej, ale 
podrażniło to jeszcze bardziej szaleńca i po
stanowił popełnić samobójstwo, skacząc ze 
znacznej wysokości. Próba samobójstwa 
nie udała się, a wezwany lekarz kazał spętać 
Schmolkego sznurami. Tak przeżył kilka dni, 
aż do całkowitego wytrzeźwienia. Z czasem 
Schmolke zrozumiał swoje błędy i postano
wił zmienić życie. Udał się z pielgrzymką do 
Częstochowy, gdzie ślubował ufundowanie

wotywnego pomnika, który w formie Ogroj
ca zbudował za 1800 talarów. Na znak, że 
kończy z trunkami kazał razem z zaprawą 
wymieszać potłuczone przez siebie butelki 
po alkoholu i wszystkie znajdujące się w do
mu kieliszki. Ich resztki do dzisiaj znajdują 
się w zaprawie łączącej kamienie pomnika. 
Mieszkańcy miasta z całym szacunkiem 
przyjęli ten czyn i olbrzymie tłumy zebrały się 
na uroczyste poświęcenie Ogrojca w 1814 r. 
Schmolke, po ślubowaniu abstynencji nigdy 
już nie wziął do ust alkoholu, zmart w 1830 r 
Na pomniku do 1945 r. znajdowała się tabli
ca z napisem dziękczynnym ufundowana 
w 1831 r. przez żonę Schmolkego.

Marek Sikorski
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Osiedle„Dyrekcja
w Chełmie

omysł przeniesienia Radom
skiej Dyrekcji Polskich Kolei 
Państwowych do Chełma po
wstał w 1925 r. Była to, obok 

budowy magistrali Górny Śląsk - Gdy
nia i rozbudowy warszawskiego węzła 
kolejowego, trzecia pod względem 
wielkości i znaczenia inwestycja kolejo
wa zrealizowana w okresie Drugiej 
Rzeczypospolitej. Wątpliwości co do

wkomponowano osiedle kolejowe 
z centralnie umieszczonym budynkiem 
dyrekcji. Architekci ci, a w zasadzie 
urbaniści (Kuncewicz był w 1923 r. 
członkiem założycielem Towarzystwa 
Urbanistów Polskich), zaplanowali 
dwie nowe osie, oparte na dominują
cych nad miastem obiektach: katedrze 
i dworcu kolejowym. Oś biegnącą od 
dworca, czyli obecną Aleję Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, zamyka plac z bu
dynkiem dyrekcji projektu Henryka Ju
liana Gaya. Z placu tego odchodzą pod 
kątem mniejsze uliczki, tworząc jak 
gdyby układ ze schematycznym rysun
kiem orła.

Budowę całkowicie skanalizowane
go i zelektryfikowanego (w przeciwień
stwie do Starego Miasta) Nowego Mia
sta Chełma rozpoczęto 22 października 
1928 r. na obszarze 50 ha pastwiska 
dawnego majątku państwowego Staro
stwo Obłonie, którego grunty od stro
ny wschodniej podchodziły do granic 
Starego Miasta i sięgały otoczonej 
z dwóch stron parkiem Góry Zamko

wej (Katedralnej). Według ambitnego 
planu przewidywano do końca 1930 r. 
zrealizowanie całego zamierzenia inwe
stycyjnego, którego program zakładał 
wybudowanie centralnego gmachu biu
rowego na planie litery „H” o kubatu
rze ponad 60 tys. m’ (dla 748 pracow
ników, obecnie 351 pomieszczeń) oraz 
osiedla mieszkaniowego złożonego 
z 34 domów wolno stojących typu wil
lowego i 121 domów w zabudowie 
zwartej. Początkowo projektowano aż 
dziesięć typów budynków. Oprócz nie
zrealizowanej willi prezesa przewidzia
no też trzy, zredukowane później do 
dwóch, rodzaje domów dwurodzin
nych oraz budynki socjalne (łaźnia, am
bulatorium, nawet kasyno). Wszystko 
wskazuje na to, że ich projektantem, 
podobnie jak i gmachu głównego, był 
autor domów pracowników kolejo
wych przy ul. Targowej w Warszawie, 
wspomniany już Henryk Julian Gay 
(1875-1936). Architekt ten, wnuk słyn
nego budowniczego Jana Jakuba Gaya, 
specjalizował się w projektowaniu bu
dynków szkolnych (szkoła Mazowiecka 
przy ul. Klonowej, kolejowa przy ul. 
Chmielnej 88 itd.), hal targowych (na 
placu Kazimierza oraz targ Besarabski 
w Kijowie), czynny był też w Zbikowie 
(kościół), Kijowie (kościół katolicki) 
oraz Mińsku Litewskim (m.in. kościół). 
Nazwisko Gaya pojawia się w tekście 
aktu erekcyjnego wmurowanego jako 
kamień węgielny gmachu dyrekcji.

Budowa osiedla rozpoczęta z du
żym rozmachem (szacunkowy koszto

1. Plan osiedla 
„Dyrekcja”

wyboru miasta (brano też pod uwagę 
Lublin - architekci Maksymilian Bysty- 
dzieński i Tadeusz Zieliński przedsta
wili już nawet projekt gmachu dyrekcji) 
rozwiały się, gdy członkowie spółdziel
ni architektonicznej Pracowników Za
kładu Architektury Polskiej Politechni
ki Warszawskiej, Adam Kuncewicz 
(1893-1945) i Adam Paprocki (1891- 
-1940) wykonali w 1926 r. „Plan roz
budowy miasta Chełma”, w który

2.3.4. Różne typy 
domów
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rys - ok. 30 min zł, 1500 robotników 
w sezonie letnim) trwała nadzwyczaj 
długo i nie była pozbawiona momen
tów dramatycznych. Niezwykle ciężka 
zima 1928-1929 oraz trudne warunki 
geologiczne kredowego podłoża spo
wodowały pękanie murów i osiadanie 
fundamentów. Na skutek interwencji 
ministra komunikacji inż. A. Kiihna 
mianowano nowego (na miejsce inż. 
Z. Mianowskiego) kierownika budo-

scu stoi dom kultury) oraz niewielka 
liczba mieszkań. W czasie wojny osie
dle w zasadzie nie ucierpiało. W 1944 
r. w gmachu dyrekcji rezydował 
PKWN, a od 1974 r. jest to siedziba 
Urzędu Wojewódzkiego.

Nowa dzielnica, nazwana przez 
miejscowych mieszkańców „Dyrek
cją”, wyrosła we wschodniej części 
miasta, na bogato ukształtowanym 
przez naturę terenie. Objęła 22 ulice 

wego rozwiązania projektowego 
dzielnicy miejskiej w tym okresie. 
Dzielnica została pomyślana jako 
miasto-gród, dotykające niemal pań
stwowego lasu, tzw. Borku. Oprócz 
dwóch obiektów na tyłach „Dyrek
cji” zabudowę dwurodzinną rozwi
nięto wzdłuż czterech ulic o obec
nych nazwach: Słowackiego, Ste
phensona, Czackiego i Reymonta. 
Domy utrzymano we właściwym dla 

5. Dom przy ul. Stephensona 1
6. Dom przy ul. Reymonta 4
7. Dom przy ul. Czackiego 1

(rys. i zdjęcia: Marek Tomiczek)

wy, inż. Mikołaja Leszczynę-Głybow- 
skiego. Za jego czasów przystąpiono 
energicznie do naprawiania uszkodzeń 
i kontynuowania dalszej budowy, któ
rą przerwał jednak kryzys gospodar
czy początku lat trzydziestych. Ten 
stan zaawansowania opuszczonego 
w stanie surowym osiedla (chciano tu 
nawet założyć centralne więzienie) 
opisał wybitny, aczkolwiek zapomnia
ny pisarz emigracyjny, Zygmunt 
Haupt. Wznowioną dopiero w 1938 r. 
budowę zakończono prawie całkowi
cie do wybuchu wojny, ale nie zdołano 
już przenieść Radomskiej Dyrekcji Ko
lejowej do nowego gmachu w Cheł
mie. W sferze projektowej pozostały 
jedynie: łaźnia, ambulatorium, budy
nek Kontroli Dochodów (w tym miej

o długości łącznej 6 km, zabudowane 
150 domami pokrytymi czerwoną 
dachówką. Było to jedno z najwięk
szych założeń urbanistycznych zreali
zowanych w dwudziestoleciu mię
dzywojennym, odznaczające się du
żymi wartościami plastycznymi roz
planowania, walorami architekto
nicznymi, a zarazem - poza Gdynią - 
jedyny chyba przykład komplekso

polskich miasteczek jednolitym cha
rakterze. Przewidziano dwa główne 
warianty: mieszkania sześciopokojo
we z kuchnią o powierzchni 175 nr 
oraz pięciopokojowe z kuchnią o po
wierzchni 150 m2. Budynki te, w for
mie dwupiętrowych pałacyków z ła
manymi dachami, różnią się głównie 
sposobem ukształtowania górnej 
kondygnacji i zamknięcia (łuk bądź 
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płaskie przykrycie) otworów wejścio
wych. W stosunku do tego typu ar
chitektury stosuje się obecnie okre
ślenie „styl dworkowy”, chętnie 
praktykowany w pierwszej połowie 
lat dwudziestych w całym kraju (np. 
„Żoliborz Oficerski” i „Urzędniczy” 
w Warszawie). W elewacjach tylnych 
domów „Dyrekcji” przewidziano ta
rasy komunikujące prawie bezpośred
nio z ogródkami.

W momencie powstania założenie 
to uważano za wzorowe osiedle urzęd
nicze w Polsce, zwłaszcza pod wzglę
dem rozplanowania (obszerne i wyso
kie pokoje, oddzielne halle) i wyposa
żenia mieszkań (łazienki, duże piwnice 
i spiżarnie). W okresie kryzysu poja
wiły się nawet głosy krytyki o zbytnim 
luksusie czy też nadmiernym uprzywi
lejowaniu pewnej, nieznacznej liczby 
funkcjonariuszy państwowych. Ślady 
tej krytyki odnajdujemy do dzisiaj, np. 
w postaci zamurowanego otworu wej
ściowego do budynku przy ul. Słowac
kiego 2. Obecny stan zachowania 
kompleksu daleki jest od zadowalają
cego. Powierzchowny remont z po
czątku lat dziewięćdziesiątych pogor
szył jeszcze sytuację. Wymiana poszy
cia dachowego i rynien na niektórych 
domach przyniosła odwrotny od za
mierzonego skutek. Według relacji 
bardzo niezadowolonych mieszkań
ców lepszą dachówkę zamieniono na 
gorszą. Na strychach w zimie pojawia 
się śnieg, a niektóre fasady zalewa wo
da z nieszczelnych instalacji. Dwuro
dzinne według założeń budynki po
dzielono w sztuczny sposób na wiele 
małych mieszkań (w skrajnych wypad
kach osiem!). Osiedle pozostające for
malnie w gestii Wschodniej DOKP ad
ministrowane jest przez prywatne fir
my (np. Przedsiębiorstwo Handlowo- 
Usługowe „Tegrin-Ge” z Lublina). 
Długoletni mieszkańcy (niektórzy od 
1939 r.), wyrażając swoje niezadowo
lenie, stwierdzają, że wszystko wska
zuje na to, iż kolej „ich” domy albo 
przekaże miastu, albo sprzeda. Sytu
acja jest tym bardziej niepokojąca że 
jak wiadomo decyzją wojewódzkiego 
konserwatora zabytków z 1971 r. cały 
układ urbanistyczny i architektonicz
ny osiedla wraz z gmachem dyrekcji 
wpisano do rejestru obiektów chro
nionych. Był to wówczas jeden z „naj
młodszych” zespołów zabytkowych 
w Polsce.

Marek Tomiczek

Zabytki na znaczkach Fascynujący
świat mistrza Siani

g
zesław Słania (ur. 1921) jest 
osobą bardzo zasłużoną dla 
światowej grafiki użytkowej, 
a przy tym postacią o niezwy
kłej osobowości. Jak dotąd artysta ten 
zaprojektował bądź wyrytował ponad 

tysiąc znaczków pocztowych dla Polski, 
Szwecji, Danii, Grenlandii, Wysp 
Owczych, Islandii, Monako, San Mari
no, Irlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, 
USA i Poczty ONZ, a także wiele bank
notów na zlecenia banków emisyjnych 
w krajach skandynawskich. W 1972 r. 
otrzymał tytuł nadwornego grawera 
Królestwa Szwecji. W 1986 r. Poczta 
ONZ wprowadziła do obiegu dwa 
znaczki z jego podobizną. Doprawdy, 
niewielu grafików dostąpiło tak znacz
nych zaszczytów, niewielu też cieszy się 
taką popularnością wśród kolekcjone
rów znaczków, jak i sympatią wśród 
zwykłych zjadaczy chleba, używających 
na co dzień banknotów sztychowanych 
przez Czesława Słanię. Warto więc wie
dzieć, że u podstaw oszałamiającej karie
ry tego wybitnego, pochodzącego z Pol
ski artysty leżą nie tylko jego niezwykłe 
umiejętności oraz pracowitość, lecz tak
że warte przypomnienia... poczucie hu
moru i przysłowiowa już „lekka ręka mi
strza Słani”.

Studiował w latach 1950-1953 na 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
u profesora Witolda Chomicza (1910- 
-1984), wieloletniego kierownika Kate
dry Projektowania Książki. Już na dru
gim roku studiów ujawnił Słania niezwy
kłą łatwość w opanowaniu trudnej sztu
ki grawera, projektując i sztychując swo
je pierwsze znaczki z napisem Poczta 
Polska. Do 1956 r., kiedy młody artysta 
wyjechał z ojczyzny i zamieszkał na stałe 
w Szwecji, zdążył zaprojektować ich 29 
oraz 4 koperty ze znaczkami, a wygra
werować 31 znaczków. Kilka z nich, sta
nowiących serię „Zabytki architektury 
na znaczkach poczty lotniczej”, zapre
zentowaliśmy w numerze 7, 2000. Ale 
Słania znany jest nie tylko z precyzyjnie 
i wiernie rytowanych zabytkowych bu
dynków czy usytuowanych w ich pobli

żu pomników. Jego specjalnością stało 
się też przenoszenie na znaczki i bankno
ty portretów znanych osobistości oraz 
podobizn zwierząt. Doskonale daje sobie 
radę także z najtrudniejszymi do przed
stawienia w miniaturze przykładami 
z dziedziny malarstwa światowego. O je
go możliwościach w tym zakresie świad
czą m.in. reprodukowane tu: bloczek, 
wykonany dla Zarządu Poczt Islandii 
z okazji Światowego Dnia Znaczka 
w 1987 r., z odwzorowaniem obrazu na
malowanego w 1836 r. przez Augusta 
Mayera „Djupivogur od strony fiordu” 
oraz filatelistyczna atrakcja roku 1998, 
czyli dwa znaczki ze wspólnej edycji 
poczt polskiej i szwedzkiej, prezentujące 
obraz olejny „Portret konny Zygmunta 
III”, powstały po 1624 r. w pracowni 
Rubensa (ze zbiorów Muzeum Narodo
wego w Sztokholmie, od 1931 r. w eks
pozycji na zamku Gripsholm).

Ciekawe, że po wielu latach artystycz
nej banicji Czesława Słani, teraz, kiedy 
o artyście można już mówić i pisać 
otwartym tekstem, a rytowane przez nie
go znaczki znowu trafiają na polskie listy, 
zapomniano już niemal zupełnie o jego 
młodzieńczych żartach. Zapomniano 
o sprawie, która budziła wówczas (rzecz 
prosta nie tylko w hermetycznym filateli
stycznym świecie) wiele emocji. Wszyst
ko zaczęło się od informacji opublikowa
nej w dwutygodniku Polskiego Związku 
Filatelistów „Filatelista” (nr 23 z 1 grud
nia 1965 r.) zatytułowanej Romantyczne 
odkrycie. Owego odkrycia dokonał Ja
nusz Spotowski, a dotyczyło „znaczka 
lotniczego, 1.40 zł, zarówno ciętego jak 
i ząbkowanego, przedstawiającego trasę 
WZ (nr 592). Z lewej strony znaczka nad 
drzewami romantycznego już swoją prze
szłością Mariensztatu, rytownik misternie 
wplótł nazwisko »Majewska« w formie 
wyraźnie czytelnych (przez lupę filateli
styczną) liter, falistą linią obejmującą 
wierzchołki drzew”. Wiadomość zachęci
ła czytelników pisma do dalszych poszu
kiwań. W efekcie do redakcji zaczęły 
nadchodzić listy z kolejnymi „nadprogra
mowymi” nazwiskami i imionami ukry-
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tymi przez Czesława Słanię w gąszczu 
szczegółów na rytowanych przez niego 
znaczkach. Wreszcie sprawą zajął się je
den z największych ówczesnych autory
tetów w dziedzinie filatelistyki Antoni 
Łaszkiewicz (1904-1980), mineralog 
i petrograf, profesor Uniwersytetu War
szawskiego, który zamieniwszy na chwilę 
preparaty skał i minerałów na znaczki 
obejrzał je pod mikroskopem, a wyniki 
tych badań opublikował w „Filateliście” 
(nr 6 z 15 marca 1966 r.), pisząc m.in.: 

niezwykle uzdolnionym grafikiem 
małych form, równocześnie projektantem 
i sztycharzem jest Czeslaw Stania (...), 
któremu nie można odmówić »lekkiej rę
ki*. W sztychu nie tylko rozkładał świa

tłocienie oryginału na kreski, lecz sporo 
treści „ponadplanowo* potrafił ukryć 
w rysunkach znaczków. Stąd romantycz
ne odkrycie* na znaczku 592. Na tymże 
znaczku prócz nazwiska „Majewska* jest 
czytelne imię »Lilka«. Nie należy mieszać 
z „Marią Majewską* wzmiankowaną na 
znaczku nr 754. Widoczna na nim biblio
teka prócz »Pana Tadeusza* i »Potopu« 
składa się z książek, których na próżno 
poszukiwałby gorliwy filatelista w biblio
grafii. Wspomnieć tu można jeszcze 
o znaczku nr 684, gdzie na krużgankach 
Wawelu Siania umieścił dyskretnie firmę 
»Pilch«. Te dodatkowe napisy na znacz
kach widzimy na załączonych zdjęciach”. 
Wreszcie stawia - jeśli nie kłopotliwe, to

1. Polsko-szwedzki karnet pamiątkowy 
z 1998 r.

2. Znaczek nr 592 - widok na Mariensztat 
od strony Wisty; obok zdjęcie
spod mikroskopu fragmentu znaczka 
z napisem: MAJEWSKA

3. Znaczek nr 684 - dziedziniec zamku na 
Wawelu; obok zdjęcie spod mikroskopu 
fragmentu znaczka z napisem: PILCH

(zdjęcia: Wojciech Przybyszewski)

z pewnością niefortunne (przynajmniej 
w ocenie redakcji czasopisma) pytanie: 
„A może docieklitai zbieracze odkryją 
dalsze figle pana Słani, dziś sztycharza 
i projektanta znaczków Szwecji i innych 
krajów skandynawskich?”
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Pamiętajmy, że wszystko to działo się 
w połowie lat sześćdziesiątych, a więc 
w czasach nasilonej cenzury. Nic więc 
dziwnego, że „rozdmuchiwanie” takie
go chwytliwego tematu, ale związanego 
z rytownikiem, który wyemigrował na 
stałe do Szwecji, ze względów doktry
nalnych nie było wskazane. Redakcja 
poprzedziła więc artykuł prof. Łaszkie- 
wicza własnym komentarzem, który de 
facto miał zamknąć ewentualną dalszą 
dyskusję o niespodziankach zgotowa
nych filatelistom przez Czesława Słanię. 
„Uwagi o nadprogramowych »dodat- 
kach« na znaczkach cytowanych przez 
C. Słanię - czytamy w notce - otrzyma
liśmy od kilku czytelników. Dociekli
wość filatelistów jest już przysłowiowa. 
Autor artykułu, kol. prof. Paszkiewicz 
wykonał nawet zdjęcia (...) pod mikro
skopem. Dla rozwiania »romantycz- 
nych« mitów Redakcja zainteresowała 
się nazwiskami przemyconymi przez ry
townika na znaczki i stwierdziliśmy, że 
należą one do osób z jego najbliższej ro
dziny: Słania Józefa - matka, Lilka Ma
jewska - siostra, Maria Majewska - cór
ka Lilki, siostrzenica, Jadwiga Przygodz- 
ka - żona, Danuta Drabarek - koleżan
ka z Akademii, Pilch to prawdopodobnie 
nazwisko jednego z profesorów nauczy
cieli Siani, ale nie mamy potwierdzenia 
tej informacji. A więc chyba i koniec 
»romantycznych« odkryć”. Czy rzeczy
wiście? Czy opisana historia faktycznie 
zakończyła się z chwilą opublikowania 
przytoczonego artykułu? No i, przede 
wszystkim, jaki jest jej związek z zabyt
kami?

Otóż wydaje się, że tak naprawdę hi
storia ta nie ma swego zakończenia. 
W Szwecji, Danii i USA utworzono z cza
sem kluby miłośników twórczości Cze
sława Słani. Także w Polsce wielu filateli
stów żywo interesuje się znaczkami pro
jektowanymi i rytowanymi przez tego ar
tystę. Z pewnością nie podziwiają oni 
znaczków swego mistrza wyłącznie na 
odległość, ale także wnikliwie je badają. 
A jeśli znają historię ukrytych nazwisk to, 
być może, są jedynymi osobami liczącymi 
jeszcze na kolejne odkrycia na znaczkach 
Czesława Słani. Czy warto? Tego nie po
wie im ich mistrz i twórca. Tak jak przed 
35 laty nie było wiadomo, czy wypatrzy 
ktoś jeszcze na jego znaczkach jakieś nie
opisane w „Filateliście”, ukryte nazwi
sko. Ale wtedy były to bodaj najdokład
niej przez filatelistów obejrzane, a więc 
i zapamiętane znaczki. A przecież zabyt
ków na nich nie brakowało.

Wojciech Przybyszewski

czasu
o wkroczeniu wojsk radziec
kich 17 września 1939 r. na 
tereny ówczesnej Polski, wła
dze radzieckie, mimo nazy

wania zagarniętych ziem Zachodnią 
Ukrainą i Zachodnią Białorusią, nie 
włączyły ich żadnym dekretem do ist
niejących republik. Na zajętych tere
nach zainscenizowano wyborczą far
sę. Już 7 października rozpoczęła się 
kampania wyborcza pod hasłem kon

fiskaty ziemi obszarniczej, fabryk 
i banków oraz przyłączenia do odpo
wiednich republik. 22 października 
odbyły się wybory do zgromadzeń lu
dowych, głosowanie przebiegało 
w atmosferze bezprzykładnego terro
ru i masowych aresztowań. W rezul
tacie „zwycięskich” wyborów powsta
ły Zgromadzenia Ludowe Zachodniej 
Ukrainy i Zachodniej Białorusi, nie 
będące w żadnej mierze reprezentan

1. List polecony wystany z Katusza 9 października 1939 r. - oplata 55 gr uiszczona 
znaczkami radzieckimi o wartości 55 kopiejek
2. List zwykty wystany ze Lwowa 26 października 1939 r. - oplata 25 gr uiszczona 
w postaci frankatury mieszanej
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tami ludności okupowanych terenów. 
27 października 1939 r. Zgromadze
nie Ludowe Zachodniej Ukrainy 
ogłosiło we Lwowie odezwę w spra
wie wejścia Zachodniej Ukrainy 
w skład Ukraińskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej. W odezwie tej 
napisano m.in.: „Armia Czerwona, 
wypełniając wolę wielkiego narodu 
radzieckiego, wyciągnęła do mas pra
cujących Zachodniej Ukrainy pomoc
ną dłoń i oswobodziła je z ucisku pol
skich kapitalistów i obszarników”. 
Dwa dni później Zgromadzenie Lu
dowe Zachodniej Białorusi, obradują
ce w Białymstoku pod hasłem „śmierć 
białemu orłowi”, wystąpiło z podob
nym oświadczeniem włączenia ziem 
Zachodniej Białorusi do Republiki 
Białoruskiej. 29 listopada 1939 r. de
kret Prezydium Rady Najwyższej 
ZSRR nadał mieszkańcom obywatel
stwo radzieckie.

Ciekawymi dokumentami tego 
okresu są przesyłki pocztowe. Bolsze
wicki zarząd zagarniętych ziem nie 
wstrzymał działalności poczty pol
skiej, urzędy pocztowe działały jak 
przed wybuchem wojny. Nowe wła
dze nie wycofały z obiegu polskich 
znaczków, utrzymały taryfę pocztową 
obowiązującą w RP od 1934 r. Listy 
nadawane w urzędach pocztowych 
niczym nie różniły się od listów 
przedwojennych, frankowane polski
mi znaczkami i pieczętowane polski

mi kasownikami, adresowane po pol
sku do instytucji o niezmienionych 
polskich nazwach leżących przy uli
cach o nazwach, jak przed wojną. 
Brakujące wartości znaczków pol
skich uzupełniane były znaczkami ra
dzieckimi w relacji jeden złoty równał 
się jednemu rublowi.

Stopniowo zaczęły ukazywać się 
przesyłki oklejane tylko znaczkami 
radzieckimi lub bardzo ciekawe prze
syłki, na których występowały znacz
ki poczty polskiej wraz ze znaczkami 
radzieckimi. W historii poczty rzadko 
można spotkać przesyłki opłacone 
znaczkami różnych państw. Taka far
sa pocztowa trwała oficjalnie do 30 
listopada 1939 r., kiedy obywatel pol
ski otrzymał obywatelstwo radziec
kie. Po tej dacie z urzędów poczto
wych znikają znaczki polskie, a pocz
towe stemple zastępowane są stem
plami radzieckimi. Obowiązuje także 
taryfa, jak na całym obszarze Związ
ku Radzieckiego. W jakim celu oku
pacyjne władze prowadziły taką poli
tykę pocztową? Należy przypuszczać, 
że aby pokazać światu „radziecką de
mokrację”. Dokumenty pocztowe 
miały świadczyć, zgodnie z założenia
mi propagandy bolszewickiej, że Pol
ska na tych terenach istniała do czasu, 
kiedy sam naród, bez zewnętrznego 
przymusu zadecydował, aby przyłą
czyć się do „radzieckiego raju”.

Tadeusz Loster

S
eklama, która dziesięć lat te
mu zaczęła opanowywać nasz 
kraj, bywa agresywna, bez
czelna, wyrachowana, senty
mentalna i oczywiście interesowna. 

Może być dziełem sztuki, formalnie 
bywa sztuką perfekcyjną, jednocze
śnie jest ostentacyjnie powierzchowna 
i odwołuje się do najprostszych skoja
rzeń. Ten kierunek rozwoju reklamy 
krystalizował się w Warszawie już 
w okresie międzywojennym. „Rekla
ma neonowa — to wytwór współcze
sności” - mówiono w latach trzydzie
stych XX w. i dodawano: „tania eks
ploatacja, droga instalacja.” Pod 
względem neonowych reklam War
szawa zmierzała w kierunku osiągnię
cia standardu europejskiej metropolii. 
Oprócz reklamowania towarów i usług 
neony urozmaicały miejską przestrzeń, 
tworząc ciepłe, przyjazne wnętrza ulic 
i placów. Niestety, druga wojna świa
towa pogrążyła miasto w całkowitym 
mroku. W okresie Polski Ludowej re
klama nie była potrzebna, bowiem nie 
istniała konkurencja, a wszystkie zyski 
ze sprzedaży wpływały do skarbu 
państwa. Po październikowej „odwil
ży” 1956 r. powstające wtedy prywat
ne pawilony handlowe zbytniej rekla
my po prostu nie wymagały, bo były 
wystarczająco znane i tłumnie odwie
dzane. W obu tych okresach nie było 
jeszcze problemu pomniejszania walo
rów architektonicznych naszych miast

KAMIEŃ GRANICZNY

Przy drodze z Wąbrzeźna do Grudziądza leży miastecz

ko Radzyń Chełmiński, Obfituje w cenne zabytki - wczesno
średniowieczne grodzisko, malownicze ruiny najpiękniejsze
go bodaj z krzyżackich zamków, gotycką farę, kaplicę św. 
Jerzego, związaną przed wiekami ze szpitalem dla trędowa
tych, wreszcie dworek oraz liczne kamieniczki z XVIII i XIX w. 
Przed blisko pięćdziesięciu laty pan Ziemowit Maślanka, 
miejscowy nauczyciel i opiekun zabytków, zwróci) uwagę na 
głaz narzutowy o obwodzie przekraczającym 4,5 m i wyso
kości około 120 cm. Głaz ów zalegał wtedy w głębokim ro
wie koryta Strugi Radzyńskiej, rozdzielającym strefę zabu
dowy założonego w XIII w, miasta od położonego na północ 
przedzamcza warownej twierdzy, gdzie pierwotnie znajdo
wał się konwent krzyżacki, a następnie siedziba królewskich 
starostów. Pan Maślanka wielkim nakładem sit i środków 
wydobył głaz z dna strugi i złożył na brzegu. Kiedy oczysz
czono powierzchnię granitowego głazu, przy wierzchołku 
ukazała się płaska, metalowa sztabka, obok zaś ryt sześ- 
cioszprychowego kota z datą „1593”. Ośmioszprychowe ko
to jest od średniowiecza godłem herbowym Radzynia, zaś 
obecność na kamieniu tylko sześciu szprych wytłumaczyć 

można uproszczeniem herbowego wizerunku z powodu 
mozolnego rytowania w bardzo twardym granicie. Z kolei 
data określa moment sporządzenia opisanego herbu, co 
wiązało się z wykorzystaniem głazu dla oznaczenia północ
nej granicy terytorium miasta. Wiadomo bowiem, że w tym 
czasie Struga Radzyńska była nie tylko naturalną, ale rów
nież prawną granicą między posiadłościami gminy miejskiej 
i gruntami starościńskiego zamku. Metalowa sztabka na ka
mieniu precyzyjnie wyznaczała przebieg tej granicznej linii.

Odkryty i należycie wyeksponowany przez Ziemowita 
Maślankę głaz jest unikatowym zabytkiem archeologii 
prawnej. Historyczną rangę tego zabytku podnosi fakt, że 
o prawie dwieście lat wyprzedza następny z zachowanych 
w Polsce miejskich kamieni granicznych, który w 1782 r. legi 
między krakowskim Kleparzem i przyległą doń wioską o na
zwie Pędzichów.

Lech Łbik

1.2. Widok kamienia z metalową sztabką 
po lewej stronie (1) i herbowy ryt (2)

(zdjęcia: Lech Łbik)
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Reklamy
w dawnej Warszawie

1. Narożnik ul. Marszałkowskiej i Alei 
Jerozolimskich. Na budynku reklama firmy 
„Haberbusch i Schiele” według projektu 
inżyniera Pinesa, wykonana z rurek 
Philipsa, w głębi - wódek Baczewskiego. 
Ten narożnik ze względu na położenie
byt w przedwojennej Warszawie miejscem 
najbardziej cenionym.

2. Gmach stojący niegdyś na narożniku 
Nowego Światu i Alei 3 Maja z reklamą 
firmy „Schicht”, producenta mydła
do prania „z jeleniem” i neonem 
kompleksu restauracyjno-kawiarniano- 
-garmażeryjnego „Gastronomia”. 
Reklama mydła wyposażona jest 
w zegar świetlny, chyba wówczas jedyny 
w Warszawie.

3. Pionierska reklama firmy „A. Wolańska”: 
neon umieszczony był w ulicznym 
chodniku pod taflą grubego szkła 
(projekt inż. Szulkina, 1933 r.)
na ul. Nowy Świat.

4. Neon „Herbewo” na dachu domu przy 
ul. Foche a (obecnie Moliera), w pobliżu 
ul. Senatorskiej. Firma była największą 
w kraju fabryką gilz i bibułek
do wykonywania papierosów. Nazwa firmy 
- to pierwsze sylaby nazwisk właścicieli: 
Herliczka, Beldowski, Wotoszyński.
Projekt i wykonanie neonu: 
inż. S. Sokołowski.

5. Reklama firmy W. Węgielek i Ska 
przy Krakowskim Przedmieściu
(róg ul. Trębackiej). Tradycja i nazwisko 
założyciela przetrwało do czasów obecnych.

przez reklamy umieszczane byle gdzie 
i byle jak, przysłaniające m.in. zabyt
kowe fasady, portale, stare latarnie. 
Konieczne jest opracowanie sposobu 
współżycia reklamy z dawną architek
turą, a na razie proponujemy odwie

dzenie Warszawy lat trzydziestych 
i powojennych. Mimo wielu zarzu
tów, jakie mamy do współczesnych 
reklam, trzeba przyznać, że przepaść 
między tymi trzema epokami jest ol
brzymia...
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6. Rok 1950 - panneau wykonane na ślepej 
fasadzie domu przy Alei 3 Maja, naprzeciw 
Muzeum Narodowego. Nie wiadomo, 
dlaczego miody człowiek o nieokreślonej 
pici jest dziobany w szyję przez ptaka.

7. Po „odwilży” 1956 r. powstawały 
prywatne sklepy i zakłady usługowe, 
obwieszając ściany budynków swoimi 
anonsami. „Interesy" mieściły się na tyłach 
świeżo wybudowanego gmachu przy
ul. Marszałkowskiej, między ulicami 
Nowogrodzką i Żurawią.

8. Wybudowany w 1962 r. przy pl. Unii 
Lubelskiej „Super Sam” stanowił 
„flagowy okręt” warszawskiego handlu 
uspołecznionego. Od początku istnienia 
byt dobrze oświetlony i lepiej prezentował 
się w nocy niż za dnia.

(ze zbiorów Andrzeja Zborskiego)

9. Olbrzymia reklama „PKO naszym 
bankiem”, widoczna na zdjęciu z 1984 r., 
przetrwała do agonii „peerelu”. Malowidło 
jest utrzymane w rutynowej poetyce 
reklamy i propagandy tamtych lat.

1909 r. gdański kupiec 
zbożowy Friedrich Basner 
zbudował w Sopocie sie
dzibę dla swej kolekcji 

dzieł sztuki. Dziś nowy właściciel do
mu Wojciech Gawdzik tropi po świę
cie zabytki z rozproszonej kolekcji Ba- 
snera i tworzy własną.

Willa Basnera stoi przy ul. Chro
brego 48, nad samym morzem. Za
projektowana przez architekta Biele- 
feldta, swobodnie nawiązuje do archi
tektury pałacu Wielkiego Mistrza 
w Malborku. Friedrich Basner (1869- 
-1934) w 1925 r. wydał katalog swo
ich zbiorów. Bogato ilustrowany tom 
na 135 stronach opisuje najważniejsze 
eksponaty: obrazy, ceramikę, meble, 
gotyckie rzeźby z drewna i renesanso
we wyroby z brązu. W katalogu Ba
sner wspomina Gdańsk z początku 
XX w.: antykwariuszy, kolekcjone
rów, zabytki z patrycjuszowskich do
mów. Z czułością opisuje pełne skar
bów wielkie sieniowe szafy, ubolewa 
nad wyprzedażą fragmentów archi
tektury: drzwi, pieców, schodów, pla
fonów, kunsztownych krat. Zwłaszcza 
nad tym, że część gdańskich zabytków 
wywieziono za ocean.

Kolekcja Basnera była zdaniem hi
storyków sztuki najcenniejszym nie
mieckim zbiorem na wschód od Berli
na. W latach trzydziestych została 
sprzedana. Losy zabytków - na razie - 
nie są dokładnie znane, część z nich 
znajduje się w Niemczech, inne 
w 1945 r. trafiły do ZSRR. Pojedyn
cze okazy znajdują się w Muzeum Na
rodowym w Gdańsku, a dwie rzeźby 
z sieni willi Basnera w gdańskim Mu
zeum Historycznym.

Po drugiej wojnie światowej w wil
li urządzono przedszkole. Siedemna
stowieczny kominek, który Basner 
kupił po rozbiórce gdańskiej kamieni
cy, pokryły kolejne warstwy olejnej 
farby i jedynie cudem uniknął zagłady, 
podobnie jak dębowe kolumny w sa
lonie na parterze. W 1988 r. willę wpi
sano do rejestru zabytków. W 1994 r. 
gmina sprzedała dom nowemu właści
cielowi. W 1998 r. kolejnym właścicie
lem został Wojciech Gawdzik. Renowa
cja trwała półtora roku, podstemplo
wano fundamenty, które zbudowano 
o dziwo tandetnie, co wyszło na jaw 
podczas inwentaryzacji, mury odgrzy
biono. Odrestaurowano m.in. 356 
skrzydeł okiennych, a w salonie odtwo
rzono fryz i malarską dekorację wspar
tego na drewnianych belkach stropu.
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Dziedzictwo
zbożowego kupca

Na parterze, w środkowej części wil
li stoi fortepian, tuż pod oknami, za 
którymi widać morze. Niedawno od
był się tu pokaz twórczości Jadwigi Le- 
sieckiej, legendarnej malarki, której 
pierwszą paryską wystawę otwierała 
Lunia Czechowska, sławna modelka 
Modiglianiego. Wernisażowi obrazów 
Lesieckiej, wysoko cenionych przez Jó

zefa Czapskiego, towarzyszyła muzyka. 
Pośród obrazów aktorzy Teatru Wy
brzeże deklamowali poezję. Wojciech 
Gawdzik często organizuje podobne 
imprezy, na które tłumnie przychodzą 
prawnicy, lekarze, nauczyciele oraz bo
gaci patrycjusze: kupcy i przedsiębior
cy, przede wszystkim zaś artyści hojnie 
wspierani przez gospodarza. Dla wirtu

oza skrzypiec, piętnastoletniego Jarka 
Nadrzyckiego, który koncertował 
w tym domu, Wojciech Gawdzik ufun
dował stypendium, aby mógł doskona
lić warsztat u Wadima Brodskiego.

Basner handlował zbożem, później 
zaś nieruchomościami. Prezes Gaw
dzik buduje luksusowe mieszkania na 
sprzedaż, dewizą jego firmy „Cadena” 
jest: „kultura i sztuka budowania”. 
W willi Basnera urządził siedzibę fir
my i zlokalizował swoją kolekcję dzieł 
sztuki. Gromadzi portrety dworskie 
i mieszczańskie z XVI-XVIII w. Sopoc
ki patriota, bywalec zachodnich muze
ów, jest dobrze znany europejskim an- 
tykwariuszom: „upolował”, na przy
kład, dzieła cenionego niderlandzkie
go artysty z pierwszej połowy XVII w.

1. Willa Basnera z 1909 r.

2. Właściciel kolekcji 
Wojciech Gawdzik
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3-7. Z kolekcji 
Wojciecha Gawdzika: 
czterej apostołowie pędzla 
Jana van de Venne’a (3-6) 
oraz portret księcia 
Karola Augusta 
z Orderem Orla Białego, 
wykonany przez Johana 
Tischbeina starszego (7)

(zdjęcia: Beata Kitowska)

Jana van de Venne’a, przedstawiające 
Chrystusa i czterech apostołów: Piotra, 
Pawła, Filipa i Szymona. Ma obrazy 
Lampiego, interesujący portret Stani
sława Augusta z warsztatu Bacciarelle- 
go i dzieło Johana Tischbeina starszego 
z 1760 r., przedstawiające księcia Sak
sonii i Weimaru Karola Augusta, które

go pierś zdobi Order Orła Białego, co 
pozostaje interesującą zagadką. Woj
ciech Gawdzik swoich skarbów nie 
kryje zazdrośnie pod korcem. Obrazy 
zdobią salon na parterze, gdzie przed 
wojną znajdowała się kolekcja Basnera.

W naszej szerokości geograficznej, 
gdzie tak często rwały się wątki trady

cji i obyczaju, historia zatoczyła koło. 
Wojciech Gawdzik idzie śladem zbo
żowego kupca Friedricha Basnera 
i podczas częstych podróży po świecie 
tropi dzieła sztuki z jego kolekcji. Ma 
ambicję, by zrekonstruować ją na ty
le, na iłe to możliwe.

Janusz Miliszkiewicz
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Biżuteria chińska
harakterystyczną cechą biżu
terii chińskiej jest symbolicz
ne znaczenie niemal wszyst
kich używanych motywów 

i materiałów oraz niespotykane ni
gdzie indziej wykorzystanie do jej de
koracji piórek zimorodka. Najcen
niejszym surowcem do wyrobu ozdób 
i przedmiotów kultury były - już od 
czasów neolitu - nefryt i jadeit, ka
mienie określane w Chinach wspólną 
nazwą yu. Uważano, że są to klejnoty 
obdarzone najwyższymi cnotami filo
zoficznymi i moralnymi, wierzono, że 
zapobiegają rozkładowi ciała, toteż 
wkładano je do grobów, a członków 
rodziny cesarskiej grzebano nawet 
w strojach-sarkofagach z tysięcy jade- 
itowych płytek, powiązanych złotym 
drutem. Od czasu dynastii Shang 
(około 1600-1050 p.n.e.) pojawiają 
się jadeitowe symbole pierwiastka 
żeńskiego (lub Ziemi) w postaci krąż
ka z otworem w środku - hi i pier
wiastka męskiego (Niebo) w kształcie 
prostopadłościanu z cylindrycznym 
otworem - cong. W późniejszych 
epokach, aż do czasów współcze
snych, z nefrytu i jadeitu wykonywa
no różnego rodzaju ozdoby: wisiorki, 
klamry, breloczki, bransolety, kolczy
ki, zwieńczenia szpilek do włosów 
oraz liczne przedmioty ozdobne 
i użytkowe.

Od czasu dynastii Zhou (XII w. 
p.n.e.) istniała w Chinach umiejęt
ność obróbki złota i srebra, przy czym 
oba te materiały miały początkowo tę 
samą wartość. Dopiero w okresie dy
nastii Han (II w. p.n.e.) pod wpływem 
kontaktów z cudzoziemcami zaczęto 
bardziej cenić złoto. Fascynacja no
wymi, rzadkimi materiałami rozwinę
ła się w czasie panowania dynastii 
Tang (VII-X w.). W Chang, stolicy 
Tango w, rozpoczynał się słynny Je
dwabny Szlak, którym wędrowały nie 
tylko towary, ale docierały także 
wpływy artystyczne z Bliskiego 
Wschodu i Azji Centralnej. Stolica 
gościła licznych cudzoziemców, a ich 
stroje i ozdoby były inspiracją dla 
miejscowych rzemieślników. Z róż
nych krajów przywożono kamienie 
szlachetne, korale, turkusy, lapis lazu

li i perły. Z tego czasu datują się 
pierwsze wyroby biżuteryjne wyko
rzystujące piórka zimorodka, po chiń
sku zwanego feicui (rodzina Alcedini- 
dae - krasko watę). Angielska nazwa 
kingfisher dobrze oddaje charakter je
go bytowania, gdyż zimorodek żywi 
się rybami z górskich strumieni, 
a gniazda zakłada w korytarzach do 
1 m długich, kopanych w urwistych 
brzegach. Wśród kilku gatunków zi
morodka zamieszkujących Chiny, pió
rek dostarczał gatunek Ceryle varia, 
pochodzący z okolic miasta Fuzhou 
w prowincji Fujian w południowo- 
-wschodnich Chinach. Produkcją 
ozdób zajmowały się głównie warsz
taty w Kantonie i Pekinie oraz w sa
mym Fuzhou.

Były to przede wszystkim zwień
czenia szpilek do ozdabiania kunsz
townych fryzur kobiecych. Złote lub 
srebrne, pozłacane blaszki w kształcie 
chmurek, listków, kwiatów, owoców 
i zwierząt, obwiedzione cieniutkim 
paseczkiem filigranowego drucika, 
wypełniano ściśle piórkami o szafiro- 
wo-turkusowej barwie. Efekt przypo
mina emalię, dopiero uważnie się 
przyglądając można dostrzec delikat
ne promienie piórka. Kompozycję 
mogą uzupełniać perły i drogie ka
mienie, a w tańszej wersji - szkiełka 
i paciorki. Poszczególne elementy 
szpilki mocowane były na drucikach 
i sprężynkach, a niekiedy także przy
wieszane na łańcuszkach, tak że pod
czas poruszania głową wszystkie 
ozdoby delikatnie drgały, mieniąc się 
różnymi barwami. W ten sposób wy
konywano nie tylko pojedyncze 
szpilki, ale także całe korony, zarów
no te noszone przez cesarzowe, jak 
i przez zwykłe śmiertelniczki w dniu 
ślubu. Korona taka była bardzo kosz
towna, toteż rodziny mniej zamożne 
wypożyczały ją tylko na jeden dzień, 
podobnie jak inne przedmioty po
trzebne do wystawnego pochodu 
ślubnego. Weselna lektyka, w której 
przenoszono pannę młodą do domu 
małżonka, również bywała zdobiona 
piórami zimorodka. Inne przedmioty 
dekorowane w ten sposób - to para
wany i ekrany. Takie duże obiekty są 

jednak rzadkością, podczas gdy szpil
ki do włosów powstawały masowo.

Technika wyrobu tych ozdób przy
pomina złocenie płatkowe. Jubiler 
wykonywał najpierw całą ozdobę 
z odpowiednio wykrojonych blaszek 
i do ich powierzchni wzdłuż krawę
dzi przylutowywał cieniutki, skręco
ny drucik. Następnie nanosił pędzel
kiem na metal cienką warstwę gorą
cego kleju (stale podgrzewanego na 
palniku), rozprowadzonego w spiry
tusie, po czym tym samym pędzlem 
nakładał odpowiednio przycięty ka
wałek pióra. Wprawny rzemieślnik 
był w stanie wycinać pióro jedną rę
ką, podczas gdy w drugiej trzymał 
szkielet ozdoby. Na koniec po
wierzchnię wygładzał rogowym na
rzędziem.

Repertuar form używanych w de
koracji szpilek jest bardzo bogaty 
i - jak zwykle w chińskiej sztuce 
zdobniczej - czerpany przede wszyst
kim ze świata roślin i zwierząt. 
Wszystkie one mają symboliczne, do- 
browróżbne znaczenie. Ponieważ 
szpilki były ozdobami kobiecymi, 
szczególne miejsce w tej symbolice 
zajmują motywy związane z urodą, 
miłością, erotyzmem, szczęściem 
małżeńskim i płodnością. Spośród 
kwiatów bardzo często pojawia się 
orchidea, symbol miłości i piękna. 
Chińska nazwa kwiatu lan wchodzi 
często w skład imion kobiecych. Jego 
zapach uważano za szczególnie przy
jemny, a „pokojem orchidei” nazywa
no niekiedy małżeńską sypialnię. 
Motyl unoszący się wśród orchidei 
i spijający jej nektar - to symbol za
kochanego mężczyzny. Erotyczną 
wymowę mają także przedstawienia 
innych owadów umieszczanych 
w kielichach kwiatów. Jednak cykada 
może także oznaczać nieśmiertel
ność. Brzoskwinia - to najpopular
niejszy owoc, symbol długowieczno
ści (uważanej za najcenniejszy dar 
w życiu i krok do nieśmiertelności). 
Granat i tykwa, owoce o wielu nasio
nach, oznaczają liczne potomstwo. 
Nietoperz - to szczęście i długo
wieczność, zaś piwonia - piękność 
i bogactwo. To ostatnie miał też za
pewniać motyw monet, zwykle 
przedstawianych po dwie. Kogut od
pędza złe moce, chmury przynoszą 
szczęście, poza tym przybierają one 
niekiedy formy zbliżone do grzyba 
nieśmiertelności lingzhi lub spełniają
cego życzenia berła ruyi. Feniks,

37



Z ZAGRANICY

a właściwie mityczny ptak feng-hu- 
ang, był zastrzeżony dla cesarzowej, 
jednak umieszczony w koronie i na 
szatach panny młodej oznaczał, że 
ona również została na jeden dzień 
cesarzową. Oprócz motywów roślin
nych i zwierzęcych czerpano także 
z bogatego zasobu różnych symboli 
taoistycznych, jak „sto starożytności” 
czy „osiem drogocenności”.

Ozdoby z piór zimorodka nosiły 
wszystkie Chinki z warstw zamoż
niejszych; nie istniały w tej mierze 
żadne ograniczenia prócz finanso
wych. Były mniej kosztowne, a zatem 
popularniejsze niż biżuteria z nefry
tu. Używano ich również w teatrze, 
gdzie nosili je aktorzy odgrywający 
role kobiece. Zachowało się wiele 
wizerunków kobiet z tym charaktery
stycznym przybraniem uczesania, 
przedstawiano tak również boginie

1. Szpilka do wtosów z nietoperzem, orchideami i listkami 
bambusa

2. Szpilka do włosów z motywem chmur

3. Szpilki z kwiatami, wśród których umieszczone są
na pierwszej od lewej: nietoperz, brzoskwinia i dwie monety, 
na drugiej: motyl, brzoskwinie i tykwy, 
na trzeciej: tykwy i owoc granatu

4. Gtowy kobiece ze szkicownika malarza Gu Jianlonga 
(1606-1684)
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5. Zimorodek na 
współczesnym 

obrazie 
O Yongsonga

(zbiory 
Muzeum 

Azji i Pacyfiku, 
zdjęcia: 

Eugeniusz Helbert)

i rozmaite mityczne piękności. To, że 
właśnie szpilki do włosów są najpo
pularniejszym typem chińskiej biżu
terii, wiąże się ze zwyczajem, w myśl 
którego kobieta nie powinna zakry
wać głowy. Dawało to w zamian 
możliwość układania skomplikowa
nych fryzur i ich wymyślnego zdobie
nia, zresztą bogata dama chińska bar
dzo rzadko opuszczała swój dom, 
a nawet kobiece pokoje, toteż jej 
uczesanie nie było narażone na ka
prysy pogody.

Ten niespotykany nigdzie indziej 
rodzaj biżuterii zwracał uwagę po
dróżników odwiedzających Chiny. 
Przytoczmy więc na koniec kilka 
wrażeń panny Gordon Cumming, 
Angielki podróżującej po Chinach 
w latach osiemdziesiątych XIX w. Pi
sze ona, że w Kantonie „zatrzymywa
liśmy się długo przed sklepami jubile
rów, robiących wytworne cacka z zie
lonych i niebieskich piór zimorodka 
(...) nakładanych jak emalia na złote 
tło” oraz że „w całej dziedzinie prze
mysłu sztuki żaden nie wydał mi się 
tak zajmującym” (C.F. Gordon Cum
ming, Życie w Chinach. Wrażenia 
z podróży, Warszawa 1899). Kobiece
mu zainteresowaniu tej spostrzegaw
czej Angielki zawdzięczamy też szcze
gółowe opisy samych ozdób i ich 
produkcji.

Barbara Pokorska 
Joanna Wasilewska-Dobkowska

ANTIGUA GUATEMALA

Leżąca na wysokości 1500 m n. p. m,, 

otoczona trzema potężnymi wulkana
mi Antigua jest najpiękniejszym mia
stem kolonialnym Gwatemali, Założo
no ją w 1543 r. po tym, jak istniejącą 
zaledwie kilkanaście lat poprzednią 
stolicę zniszczył wybuch wulkanu 
Agua. Przez ponad dwieście lat Anti
gua zapełniała się kosztownymi pała
cami, klasztorami i kościołami, syste
matycznie odnawianymi po kolejnych 
trzęsieniach ziemi. Kres świetności 
miasta położyło to największe, 29 lip- 
ca 1773 r., nazwane trzęsieniem świę
tej Marty; trzy lata później stolicą zo
stała Ciudad de Guatemala.

Dziś Antigua (wpisana w 1979 r. na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kultu

ralnego UNESCO) należy do najchęt
niej odwiedzanych przez turystów 
miejsc w Ameryce Środkowej. Przy

ciągają ich odrestaurowane baroko
we budowle, sąsiadujące z tymi, 
z których pozostały jedynie pozba

wione dachów, drzwi i okien, popęka
ne, bogato rzeźbione fasady lub frag
menty ścian. Zainteresowanie budzą 
brukowane uliczki, wzdłuż których 
stoją rzędy kolorowych domków 
(przypominające Złotą Uliczkę w Pra
dze) z ozdobnymi okiennicami, krata
mi, balkonikami, dekorowane kwiata
mi doniczkowymi, kaktusami i usta
wionymi w oknach rzeźbami, a na uli
cach Majowie w tradycyjnych strojach 
oferujący swoje wyroby i biegające 
gromady dzieci w różnokolorowych 
mundurkach szkolnych. Szczególny 
rozgardiasz panuje tu w czasie uro
czystych obchodów Wielkiego Tygo
dnia (Semana Santa). Wszystko to 
dzieje się na tle wyrzucającego kłęby 
dymu wulkanu Fuego.

Matylda Prus

1. Barokowy kościół św. Franciszka
2. Typowa uliczka Antigua

(zdjęcia: Matylda Prus)



ROZMAITOŚCI

Chodlik ’2000

J
uż po raz drugi w malowniczym 
miejscu, jakim bez wątpienia jest 
leżące na skraju wsi Chodlik, 
nieopodal Kazimierza Dolnego, rozle

gle grodzisko z VIII i IX w., w dniach 25- 
-28 maja br. odbyt się festyn pod na
zwą: „Majówka archeologiczna - 
CHODLIK '2000”- O ubiegłorocznym 
festynie pisaliśmy w „kazimierskim” 
numerze pisma (nr 9, 1999), w bieżą
cym roku „Spotkania z Zabytkami” zo
stały patronem medialnym imprezy, 
która - choć dopiero zdobywa do
świadczenia - już urosła do rangi waż

umiejętności i przejawów życia daw
nych mieszkańców naszych ziem - od 
epoki kamienia aż po późne średnio
wiecze.

Już przy wejściu witał nas stolik or
ganizatorów imprezy, którymi byli w tym 
raku: Stowarzyszenie Naukowe Arche
ologów Polskich - Oddział w Lublinie, 
Pracownia Badań i Nadzorów Arche
ologicznych z Lublina i współpracujące 
z nimi - Regionalny Ośrodek Studiów 
i Ochrony Środowiska Kulturowego 

w Lublinie oraz lubelski wojewódzki 
konserwator zabytków. Można tu było 

Najważniejsze jednak byty pokazy: 
produkcji oraz zastosowania narzędzi 
i przedmiotów codziennego użytku 
z epoki kamienia, wyrobu i posługiwa
nia się dawną bronią myśliwską (włócz
nią, dzirytem, ościeniem, lukiem), nie
cenia ognia oraz jego wykorzystywania, 
pędzenia dziegciu i smoły drzewnej, 
wylepiania ceramiki i wypalania jej 
w ognisku, wykonywania garnków na 
kole garncarskim. Ponadto podczas 
imprezy można było zobaczyć, jak nie
gdyś przędzono, tkano i barwiono len 
oraz wełnę, jak przyrządzano strawę, 
jak wykorzystywano od najdawniej
szych czasów wiklinę, wykonywano 
lódki-dtubanki, skórzane przedmioty 
oraz ozdoby z paciorków, z brązu, ze 
srebra i bursztynu, a także, w jaki spo
sób odbijano drzeworyty, używano pra

nego wydarzenia w propagowanej 
przez nas dziedzinie wiedzy o naszej 
kulturze, o tradycjach i związanych 
z nimi pamiątkach.

Festyn w Chodliku jest propozycją 
skierowaną przede wszystkim do dzieci 
i młodzieży szkolnej, ale także do stu
dentów i osób dorosłych, ponieważ 
każdy może tam znaleźć dla siebie coś 
interesującego. W tym roku na rozle
głym terenie dawnego grodziska i w je
go pobliżu, w zadaszonych słomą 
drewnianych stanowiskach rozgościli 
się prezenterzy aż dwudziestu sześciu

zakupić festynowy folder, plakat, ko
szulkę, nie zapomniano też o bardziej 
wymagających uczestnikach majówki, 
przygotowując dla nich książki z dzie
dziny archeologii oraz wydawnictwa To
warzystwa Opieki nad Zabytkami, 
wśród których nie zabrakło ostatnich 
numerów naszego miesięcznika. Nato
miast o samym grodzisku - jego odkry
ciu, historii i perspektywach - interesu
jąco i kompetentnie opowiadali młodzi 
archeolodzy opiekujący się kolejnym 
stoiskiem; jego atrakcją była makieta 
z próbą rekonstrukcji grodu.

1. Prezentacja wyrobów 
garncarskich
2. Rozbieranie pieca do wytopu 
żelaza
3. Sprawdzanie konsystencji 
melasy solnej w trakcie warzenia 
soli

(zdjęcia: Wojciech Przybyszewski)

sy Gutenberga i wybijano monety. Po
kazom towarzyszyły walki średnio
wiecznych rycerzy i ich giermków, daw
ne wróżby i praktyki magiczne oraz pre
zentacja narzędzi tortur. Z Chodlika 
można więc było wywieźć na pamiątkę 
nie tylko zdjęcie kata i jego ofiary albo 
dybów z zakutym w nie uczestnikiem 
archeologicznej majówki, ale także np. 
własnoręcznie zrobioną strzałę z krze
miennym lub kościanym grotem, glinia
ny garnek bądź własnoręcznie wybitą 
u festynowego mincerza, Pawła Macie
jewskiego z Warszawy - członka Sto
warzyszenia na Rzecz Popularyzacji Ar
cheologii, Etnologii i Rzemiosł Daw
nych „ARS Replika” - monetę. Trzeba 
podkreślić wysoki poziom merytorycz
ny i organizacyjny imprezy. Pokazy byty 
przygotowane w większości profesjo
nalnie, a prezenterzy, mimo wielokrot
nego z konieczności powtarzania swo

ich opowieści, z dużym zaangażowa
niem osobistym, a często i z pasją 
trwali przy stanowiskach bez względu 
na upalną pogodę. Do szczególnie 
chętnie odwiedzanych i bodaj najcie
kawszych pokazów zaliczyć należy: 
prezentację sposobu uzyskiwania żela
za w czymś, co odruchowo obcięliby
śmy nazwać „dymarką", ale nią nie jest, 
a przez profesjonalistów nazywane by
wa „piecem szybowym typu kotlinko- 
wego” oraz pokaz pradziejowych tech
nik warzenia soli.

Wszystko to nie oddaje jeszcze cha
rakteru opisywanego festynu i owej 
szczególnej atmosfery unoszącej się 
w tych dniach nad chodlikowym uroczy
skiem. Organizatorom udało się zachę
cić do udziału w imprezie wiele osób 
i instytucji, niekoniecznie związanych 
bezpośrednio z archeologią lub z wyro
bem przedmiotów nawiązujących do 
tradycji dawnego rzemiosła. Swoją 
szansę dostrzegła też miejscowa lud
ność. Najpiękniejszym tego przykładem 
byt udział uczniów z pobliskiego Gimna
zjum Publicznego w Wilkowie. Ich sto
isko prezentowało wybrane eksponaty 
z kolekcji etnograficznej stworzonej 
przez samą młodzież oraz prace stano
wiące plon ogłoszonego w tej szkole 
konkursu zatytułowanego: „Kapliczki 
i krzyże w parafii Wilków”. Albumy i al
bumiki z rysunkami oraz z opisami za
bytkowych kapliczek przeglądam z ar
cheologiem Pawłem Lisem, prezesem 
oddziału Towarzystwa Opieki nad Za
bytkami w Kazimierzu Dolnym, jednym 
z organizatorów majówki w Chodliku. 
„Te prace, wszystko, co widzimy na tym 
stoisku, to oczywiście zasługa Witkow
skiej młodzieży. Ale czy uczniowie reali
zowaliby się w takich działaniach bez 
podpowiedzi i udziatu rozbudzającej ich 
zainteresowania nauczycielki?" - stawia 
retoryczne pytanie mój przewodnik. Sło
wa te, będące przecież prawdziwym 
uznaniem dla stojącej w pobliżu na
uczycielki historii w gimnazjum w Wilko
wie, szybko docierają do niej samej. Re
na Wicha odbiera je z pewnym zażeno
waniem. „Niewykluczone - kontynuuje 
po chwili Paweł Lis - że któraś z autorek 
tego albumu podejmie studia w którymś 
ze zbliżonych do historii, archeologii lub 
zabytkoznawstwa kierunku. Tymczasem 
należy się cieszyć, że festyn w Chodliku 
przyciągnął w tym roku tak wiele osób. 
I tych, którzy mają tu coś do zaoferowa
nia publiczności, i tych, którzy chcieliby 
z takiej oferty skorzystać. Grodzisko nie 
może funkcjonować w oderwaniu od 
społeczeństwa. Społeczeństwo z kolei 
może mieć wpływ na podniesienie rangi 
tego arcyciekawego miejsca. Natomiast 
czy uda się w przyszłości odtworzyć 
pierwotny kształt grodziska, np. w taki 
sposób, jak pokazano to na makiecie, 
trudno dziś prorokować. Ale wtedy nasz 
festiwal zyska niezwykłą scenerię..."

Wojciech Przybyszewski
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Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
organizuje obchody 

Europejskich Dni Dziedzictwa w roku 2000
Zarząd Główny oraz oddziały zapraszają do uczestnictwa w imprezach:

• Bytom, 16 i 17 września 2000 r. - sesja poświęcona architekturze romańskiej w okolicach Bytomia, 
tel. (032) 386 01 96;

• Czersk, 23 i 24 września 2000 r. - spektakl „Z dawnych dziejów Czerska od IX do XVI wieku”, 
pokazy archeologiczne, turniej rycerski, jarmark, tel. (022) 727 34 38;

• Gdańsk, 22 i 23 września 2000 r. - IV Sympozjum pt. „Zabytki hydrotechniki w Polsce", tel. (058) 301 69 38;

• Kazimierz Dolny, 13-24 września 2000 r. - międzynarodowy plener malarski „Inspiracje dla twórczości 
plastycznej zawarte w zachowanych reliktach wczesnośredniowiecznego mezoregionu osadniczego wokół 
grodziska z VIII/IX w. w Chodliku oraz pozostałości średniowiecznej przestrzeni miejskiej Kazimierza i Janowca”, 
tel. (081) 881 01 04;

• Łódź, 16 i 17 września 2000 r. - sesja popularnonaukowa: „Początki Państwa Polskiego”, 
objazd: Byszewy - Tum - Łęczyca, imprezy towarzyszące, tel. (042) 636 40 10;

• Włodawa, 6-8 października 2000 r. - III Festiwal Trzech Kultur - Włodawa 2000, wystawy, koncerty, 
spektakle teatralne, konkursy, tel. (082) 572 21 78;

• Zarząd Główny TOnZ w Warszawie, 19 września 2000 r. - konferencja pt. „Europejskie inspiracje
w polskiej sztuce romańskiej” z udziałem prof. dr. hab. Andrzeja Tomaszewskiego, prof. dr. hab. Jerzego Miziolka, 
dr. Roberta Kunkla; tel. (022) 629 62 26.

UWAGA!!! 23 września 2000 r. Zarząd Główny TOnZ i Przewodnickie Biuro Trakt w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa organizują wycieczkę z Warszawy do Płocka i Czerwińska pt. „Szlakiem mecenatu biskupa płockiego 
Aleksandra z Malonne”. W programie wycieczki zwiedzanie romańskich zabytków, wykłady, wystawy i inne atrakcje. 
Cena: 40 zł (członkowie TOnZ - 20 zł).
Zapisy: Przewodnickie Biuro Trakt, ul. Kredytowa 6, Warszawa, tel. (022) 827 80 68/69

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 11101024-421020002418 (na załą
czonym w numerze przekazie pocztowym pro
simy podać, których numerów dotyczy wpła
ta).Wpłaty na minimum trzy numery przyjmo
wane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpo
częciem dostaw; cena 1 egz. w I półroczu 
2000 r. - 4zł, w II półroczu - 4,50 zł. Dla 
prenumeratorów zamawiających minimum po 
10 egzemplarzy każdego numeru - 25% raba
tu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droż
sza. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
nr. tel. 629-62-26.

Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są 
we wszystkich urzędach pocztowych oraz 
przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych 
miasteczek, gdzie dostęp do urzędów poczto
wych jest utrudniony. Urzędy pocztowe wła
ściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
prenumeratora oraz listonosze przyjmują 
przedpłaty w terminach: do 30 listopada na 
okres od 1 stycznia następnego roku, do koń
ca lutego na okres od 1 kwietnia, do 31 maja 
na okres od 1 lipca, do 31 sierpnia na okres 
od 1 października.
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na 
miejsce zamieszkania prenumeratora przyjmują 
przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierp
nia z uwzględnieniem okresów przedpłat poda
nych wyżej.

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

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

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie m.in. w księgarni 
naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac 
Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki w Hali 
„Na Koszykach”, w Towarzystwie Opieki nad 
Zabytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach muze
alnych oraz kioskach Ruchu na terenie całego 
kraju.



Podkarpackie 
miasteczko Gorlice
Miasto położone nad Ropą, w pobliżu polskiego „zagłębia nafto
wego”. Utworzone zostało w połowie XIV w. przez bankiera i kup
ca królewskiego Derstawa Karwacjana i aż do końca XVIII w. by
ło miastem prywatnym. Karwacjanowie mieszkali w obronnym 
dworze zbudowanym w XVI w., którego relikty przetrwały do dzi
siaj (il.1). W latach 1853-1858 pracował tu Ignacy Lukasiewicz, 
wynalazca lampy naftowej. Jego laboratorium znajdowało się 
w ratuszu postawionym w XIX w. (11.2). Przy końcu tego stulecia 
zbudowano neorenesansowy kościół (we wnętrzu obraz Józefa 
Mehoffera) (il.3). W czasie pierwszej wojny światowej przebie
gała tędy linia frontu i toczyły się długotrwałe walki austriacko- 
-rosyjskie, po których w okolicy pozostały liczne wojenne cmen
tarze. Gorlice zostały wtedy poważnie zniszczone, ale mimo to 
przetrwało wiele kamienic z XIX i początku XX w. przy rynku (il.4) 
i bocznych nastrojowych ulicach (il.5).

(zdjęcia: Zygmunt Malinowski)


