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Redakcja zwraca uwajft
W tym numerze przede wszystkim na artykuły dotyczące 

produkowanych przed ponad stuleciem mebli w Radomsku (s. 
27). W tym czasie miasto to było ważnym punktem na prze
mysłowej mapie Europy i choć później próbowano wrócić do 
tradycji, żadne radomszczańskie wyroby meblarskie nie pobiły 
mebli Thoneta. Proponujemy także artykuł o warszawskiej Za
chęcie, w której ostatnie wydarzenia nie przyćmiły skandali, 
jakie wiek temu miały miejsce na wystawach organizowanych 
przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (s. 4). Uwagę Czy
telników należy również zwrócić na kolekcję starych żelazek 
(s. 33), które „z duszą lub bez duszy” - stanowić dziś' mogą 
ozdobę każdego mieszkania. Zwracamy uwagę na drugą 
wkładkę muzealną poświęconą muzeom w siedzibach rodo
wych.

Redakcja zapowiada
Majowy numer przyniesie bardzo dużo artykułów w dziale 

„Zabytki w krajobrazie”, m.in. o archeologicznych badaniach 
grodziska w Chodliku, pałacach i dworach na terenie Krajny, 
pałacu w Podzamczu Piekoszowskim. Będzie wspomnienie 
z odbudowy warszawskiego Zamku pióra potomka królewskie
go malarza Marcello Bacciarellego, artykuł o motywie jedno
rożca w dolnośląskiej sztuce, przedstawimy także warszawskie 
„piramidy” i zabytki związane ze stuleciem krakowskich tram
wajów. Możemy już zapowiedzieć numer czerwcowy - poświę
cony będzie Mazowszu z okazji 475. rocznicy przyłączenia tej 
dzielnicy do Korony.

Już niedługo ukaże się specjalny, dodatkowy numer „Spo
tkań z Zabytkami”! Zdradzamy jego treść - będzie w nim za
mieszczony cały zbiór artykułów poświęconych architekturze 
i sztuce wieku XX w Polsce, czyli stulecia, które nie tak dawno 
przeszło do historii. Oprócz kalendarium najważniejszych wy
darzeń w latach 1900-2000, wybitni specjaliści ukażą główne 
kierunki stylowe i wiele różnych mało znanych obiektów, de
koracji itd. W numerze znajdzie się także spis treści rocznika 
2000. A wszystko to BEZPŁATNIE dla tych, którzy opłacili 
prenumeratę naszego pisma w bieżącym roku!

Redakcja informuje
Życzymy Czytelnikom spokojnych i ciepłych Świąt Wielka

nocnych! Naszym wiosennym podarunkiem są bardzo koloro
we, niejednokrotnie interesujące, a na pewno niepowtarzalne, 
nadesłane na konkurs akwarele przedstawiające figury św. Ja
na Nepomucena w polskim krajobrazie (okł. s. IV).
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DO Prze9^dy 
poglądy

Rówień Krupowa - kilkunastohekta- 
rowa łąka w centrum Zakopanego, 
z której rozciąga się przepiękny wi
dok na panoramę Tatr - została 
wpisana do rejestru zabytków. Wpis 
ten oznacza, że nie będzie można 
nic na tym terenie budować, będą 
też ograniczenia na dziatkach są
siednich, tak aby nowe budynki nie 
przesłaniały widoku na Tatry. Do tej 
pory Rówień Krupowa, miejsce 
spacerów i latem teren piknikowy, 
miała status parku krajobrazowego. 
Objęcie jej ochroną konserwator
ską obliguje do specjalnej opieki 
i nadzoru.

Hala Targowa w Gdańsku doczeka
ła się rozległych prac remontowo- 
-konserwatorskich. Ten cenny obiekt, 
powstały w 1904 r., ma odzyskać 
wszystkie wartości estetyczne, hi
storyczne i zabytkowe. Prace reali
zowane są na podstawie projektu 
modernizacji i rewitalizacji Hali, 
opracowanego przez arch. Elżbietę 
Piątkowską. Według projektantki 
najważniejsze jest odsłonięcie prze
strzeni obiektu, uczytelnienie archi
tektury i detali. Wnętrze Hali zacho
wało się w takim stanie, iż można je 
całkowicie zrekonstruować. Wyjąt
kowo cenna jest konstrukcja stalo
wa dachu, powstała w tym samym 
czasie, kiedy budowano wieżę Eiffla 
w Paryżu. Obydwa obiekty utrzyma
ne są w tym samym stylu. W piwni
cach gdańskiej Hali prowadzone są 
poszukiwania archeologiczne. Za
kończenie wszystkich prac planuje 
się w 2002 r.

Zabytkowy budynek Ratusza (1828 
r.) w Częstochowie i tzw. popówka, 
należące do Muzeum Częstochow
skiego, stały się przedmiotem zain
teresowania firmy Chiaramonte. Fir
ma ta przedłożyła władzom miasta 
wstępną koncepcję remontu i zago
spodarowania obydwu obiektów; 
kasa miejska nie ma wystarczają
cych funduszy na samodzielne za
jęcie się remontem. Podstawowym 
warunkiem dla potencjalnego dzier
żawcy jest zachowanie funkcji mu
zealnej Ratusza. Firma Chiaramon
te, niezależnie od utrzymania tej 
funkcji w Ratuszu, proponuje wybu
dowanie obok nowoczesnego pa
wilonu wystawowego oraz urucho
mienie kawiarni i restauracji. Być 
może złożona oferta jest szansą na 
odnowienie i ożywienie często
chowskiego zabytku.

W sprawie kontrowersyjnych po
glądów dotyczących problemu 

umieszczania reklam na obiektach 
zabytkowych wielkiej rangi, np. na 
Wawelu, wypowiedział się m.in. hi
storyk sztuki z Krakowa Zbigniew 
Beiersdorf:
„Niestety, ludzie odpowiedzialni za 
dbałość o dziedzictwo kulturowe 
są zmuszeni do zdobywania środ
ków właśnie w ten sposób. Jeste
śmy zbyt biednym krajem, żeby nie 
skorzystać z funduszy promocyjno- 
-sponsorskich. Oczywiście nie 
wszystkie chwyty są dozwolone. 
Nie zgodziłbym się na przykład na 
zawieszenie na murze wawelskim 
agresywnego neonu. Jeśli nato
miast treść transparentu sponsora 
kultury jest dostosowana do powa
gi miejsca, w miarę elegancka, nie 
zawiera treści uważanych za obraż- 
liwe, musimy się na to zgodzić 
i mieć nadzieję, że uzyskane w ten 
sposób pieniądze dobrze przysłu
żą się chwilowo przysłoniętej bu
dowli. "

to pierwsza po zakończeniu drugiej 
wojny światowej tak znacząca wy
stawa francuskiej sztuki impresjoni
stów i postimpresjonistów w Pol
sce; stanowi rodzaj wdzięczności 
za wystawę obrazów Jacka Mal
czewskiego, która gościła w ubie
głym roku w Paryżu. Najważniejsze 
nurty francuskiego impresjonizmu 
i postimpresjonizmu XIX w. pokaza
ne są na przykładzie wybitnych 
dziel takich m.in. twórców, jak Edo
uard Manet, Claude Monet, Augu
ste Renoir, Edgar Degas, Paul Gou- 
guin, Vincente van Gogh, Henri de 
Tolouse-Lautrec. Wystawa kolekcji 
paryskiego Musee d'Orsay cieszy 
się wielkim powodzeniem i stanowi 
wielkie wydarzenie muzealne w Pol
sce.

Zamek w Poznaniu oraz niemiecka 
Fundacja Odbudowy Pruskich Pa
łaców i Zamków planują zorganizo
wanie latem br. w pałacowym ze-

Kopalni Soli w Wieliczce, wpisanej 
w 1978 r. na Listę Światowego Dzie
dzictwa Kulturalnego i Naturalnego 
UNESCO, grozi zatopienie. Jeśli 
z powodu braku pieniędzy zostaną 
wstrzymane prace zabezpieczają
ce, może dojść do katastrofy po
dobnej do tej w 1992 r., kiedy woda 
zalała podziemne korytarze, uszko
dziła trasę kolejową i spowodowała 
w mieście powstanie zapadliska na 
głębokość 2,5 m. W wielickiej ko
palni ciągle trzeba wypompowywać 
wodę oraz powstrzymywać jej pe
netrację przez wypełnianie pia
skiem i umacnianie podziemnych 
komór. Na te wszystkie prace nie
zbędne są odpowiednie środki fi
nansowe.

Od 20 stycznia br. gości w Polsce 
niezwykła wystawa „Od Maneta do 
Gauguina. Impresjoniści i postim- 
presjoniści ze zbiorów Musee d' Or
say w Paryżu”; do 25 marca czynna 
była w Muzeum Narodowym w War
szawie, teraz jest w Poznaniu, a na
stępnie pojedzie do Krakowa. Jest 

(rys. Małgorzata Tabaka)

spole Sanssouci w Poczdamie wy
stawy promującej poznański za
mek, ideę jego restauracji i odbu
dowy wieży zegarowej. Na wysta
wie będą m.in. pokazane trony, me
ble, historyczne i współczesne foto
grafie zamku oraz rozmaite materia
ły promocyjne. Dyrektor Zamku 
w Poznaniu, Marek Raczek, ma na
dzieję, że wystawa przyczyni się do 
realizacji planów związanych z re
stauracją Zamku, a przede wszyst
kim odbudową zburzonej w 1945 r. 
wieży zegarowej, liczy także, że 
dzięki współpracy z Niemcami uda 
się zainteresować Zamkiem Unię 
Europejską.

Kolekcja arrasów na Zamku Królew
skim na Wawelu wzbogaciła się 
o nowy nabytek - replikę arrasu 
z 1580 r. „Indyki w lesie”. Arras ten, 
o wymiarach 4,3 x 4,7 m, powstał 
najprawdopodobniej w warsztacie 
Joosta van Herzeele. Dla Wawelu 
zakupiła go w paryskiej Galerii Che
valier Fundacja im. Zygmunta Zale
skiego z Amsterdamu, od lat wspie

rająca polską kulturę. Zachowało 
się 138 arrasów z kolekcji Zygmun
ta Augusta i aż 136 spośród nich 
znajduje się na Zamku Królewskim 
na Wawelu.

Kilkaset zabytków archeologicz
nych, będących pozostałością po 
kulturach zakarpackich odkryto 
w Korczynie kolo Krosna; głównie 
są to fragmenty naczyń. Znalezione 
zabytki pochodzą sprzed 2800- 
-3100 oraz 3400-3600 lat. Odkrycie 
to - zdaniem dyrektora Muzeum 
w Krośnie, Jana Garncarskiego - 
po raz kolejny potwierdza, że 
przedgórze Beskidu Niskiego było 
zasiedlone przez ludność kultur 
Otomani-Fuzesabony oraz Gawa. 
Ludność tych kultur zasiedlała tere
ny dzisiejszej Słowacji, Węgier i Ru
munii.

W katedrze św. Mikołaja w Elblągu, 
podobnie jak w roku ubiegłym, 
w roku bieżącym mają być wykona
ne kolejne ważne prace konserwa
torskie. Przede wszystkim planuje 
się zrekonstruowanie brakujących 
elementów dwóch figur - Matki Bo
skiej i św. Jana, otrzymanych 
w ubiegłym roku od elbląskiego 
muzeum. Prace nad odtworzeniem 
brakujących elementów rzeźbiar
skich będą bardzo trudne, ponie
waż z figury Matki Boskiej została 
tylko głowa, a z figury św. Jana - 
korpus. Inne planowane przedsię
wzięcia - to odnowienie ołtarza 
Trzech Króli z XVI w. oraz zrekon
struowanie wyglądu katedralnych 
portali, które przetrwały do dziś mi
mo pożarów i innych klęsk, jakie 
dotknęły świątynię, ale utraciły swój 
pierwotny wygląd.

Na Zamku Królewskim w Warszawie 
w styczniu br. czynna była wystawa 
„Wspólne dziedzictwo”. Pokazano 
na niej około 100 fotogramów, do
kumentujących polsko-niemiecką 
współpracę w dziedzinie konserwa
cji zabytków w ciągu ostatnich 30 
lat. Wydany został też z tej okazji 
dwujęzyczny album Wspólne dzie
dzictwo. Das gemeinsame Kuturer- 
be pod redakcją prof. A. Tomaszew
skiego i D. von Winterfelda.

W Muzeum Historii Miasta Lodzi 
w styczniu br. odbyło się otwarcie 
wystawy „Biblia wczoraj i dziś”. 
Zgromadzono na niej prawie 100 
egzemplarzy Biblii-polskie i zagra
niczne starodruki oraz obcojęzycz
ne wydania współczesne. Mogli
śmy obejrzeć zapisany na pergami
nie tekst Tory, starodruki oprawione 
w skórę lub tkaninę, a także multi
medialne programy komputerowe 
i płyty CD, czyli można było prześle
dzić całą historię wydań Biblii.
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lAflAf wiedzieć
■ ■ ■ ■ więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, o których nie 
wiemy, do czego w przeszłości sfużyty oraz kiedy i gdzie powstały. Jed
nocześnie będziemy pomagać Czytelnikom w dokładniejszym poznaniu 
różnych dziel sztuki, które mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić 
np. ich twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie 
więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącznie dobre zdjęcia i ry
sunki) wyrobów nieznanych lub dzieł 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.

„Odziedziczyłem po stryju ciekawy 
starodruk. Jest to -Kronika Górnego 
i Dolnego Śląska-, autorstwa Frydery

ka Luci (sądząc po nazwisku chyba 
Włoch?), wydana we Frankfurcie nad 
Menem w 1689 r. Chciatbym wiedzieć 
coś więcej na temat tej książki. Czy 
jest to rzadka rzecz w Polsce, czy mo
że pospolita? Ile egzemplarzy tej 
książki znajduje się w polskich archi
wach? Czy pojawiają się one na au
kcjach antykwarycznych w naszym 
kraju?’

Jacek Rumiński 
Warszawa

Fridericus (Friedrich, Friderico) Lucae 
(tak brzmi prawidłowa pisownia na
zwiska) byl śląskim historykiem (zmart 
w Brzegu w 1708 r.) i napisat dzieło pt. 
Schliesiens curieuse Denckwurdigkei- 
ten oder vollkommene Chronica von 
Ober und Niederschliesien..., wydru
kowane we Frankfurcie nad Menem 
w 1689 r. W polskich bibliotekach 
znajduje się co najmniej 30 egzem
plarzy tego dzieła, m.in, w Jagielloń
skiej, Śląskiej, Czartoryskich, Raczyń
skich, Kórnickiej, uniwersyteckich 
(Warszawa, Wrocław, Lublin, Poznań, 
Łódź, Toruń), także w Muzeum Naro
dowym w Krakowie. Niestety, nie ma 
rejestru pojawiających się na au
kcjach starodruków.

„Zawsze, ilekroć przeglądam papiery 
mojej nieżyjącej już mamy, wpada mi 
w ręce ta sama piękna, drukowana 
w tonacji delikatnego fioletu ulotka za
kładu -Piller i Spotka- we Lwowie. 
W jaki sposób trafiła ona do szuflady 

rodziców - trudno dziś powiedzieć. 
Nie jest to jednak najważniejsze i nie 
dlatego zdecydowałam się napisać do 
-WW». Może to tylko sentyment do 
dawnych czasów, ale znajdujący się 
na ulotce ornament swoim stylem 
przypomina mi ozdoby na listowni- 
kach, które pamiętam jeszcze z dzie
ciństwa, kiedy to oglądałyśmy z siostrą 
zdjęcia oraz rodzinną koresponden
cję. Większość z tych rzeczy została 
gdzieś zaprzepaszczona. Ale tamte li
sty także pochodziły ze Lwowa i z całą 
pewnością we Lwowie były pisane. 
Może było to w tych samych latach, 
w których wydrukowano reklamowy 

druczek zakładu Pillera? Nie 
znalazłam na nim żadnej daty. 
Czy istnieje jakiś sposób na 
określenie jej z reprodukcji, 
którą zrobiłam? I w ogóle co to 
za zakład litograficzny, chyba 
znany, bo nagrodzony tyloma 
medalami? O wartość ulotki 
nie pytam. Bardziej zależy mi 
na umiejscowieniu w czasie 
ważnej dla historii mojej rodzi
ny, lecz zaginionej korespon

dencji, o której wspomniałam.'

Maria Janicka 
Wrocław

Niestety, każde nawet najdokładniej
sze określenie daty przysłanego nam 
wydawnictwa nie rozwiąże zasygnali
zowanego w liście problemu. Podob
nie zdobione papiery listowe mniej 
więcej w tym samym czasie mogły 
być przecież wykonywane również 
w innych drukarniach lwowskich (i nie 
tylko lwowskich), konkurujących z za
kładem litograficznym Pillerów. Poza 
tym trzeba pamiętać o jednej z naj
ważniejszych zasad dobrego handlu, 
która mówi o tym, że najlepiej sprze
dających się produktów nie należy 
zbyt szybko zmieniać, co z kolei, 
w odniesieniu do rozważań zapocząt
kowanych w liście przez naszą Czytel
niczkę, dopuszcza możliwość dłuż
szego funkcjonowania na listowni- 
kach tych samych wzorów zdobni

czych. Tak czy inaczej ulotka reklamo
wa Zakładu Artystyczno-Litograficzne- 
go i Drukarni „Piller i Spółka” we Lwo
wie rzeczywiście może się podobać. 
A znajdująca się na niej ozdobna, se
cesyjna winieta z grubsza określa la
ta, w których ją wykonano. Byłby to 
więc okres przełomu wieków, a może 
już początek wieku XX. Bliżej określa
ją to lata, w których środkiem płatni
czym we Lwowie były korony i halerze 
- a więc 1892-1918 - takim bowiem 
pieniądzem, jak czytamy w ulotce, na
leżało płacić za zamówionych „100 bi
letów wizytowych litografowanych jed- 
nowierszowych, na pięknym kartonie, 
w eleganckiej kasetce. " Z kolei na jed
nym z pokazanych w winiecie medali 
z Wystawy Powszechnej Krajowej 
widnieje rok 1894, a skądinąd wiemy, 
że chyląca się ku upadkowi firma Pil
lerów - mająca jakże wspaniałą i dłu
gą tradycję w działalności drukarskiej 
i wydawniczej (drukarnia uruchomio
na została już we wrześniu 1773 r. 
przez Antoniego Pillera, zakład lito
graficzny założył w 1822 r. jego syn, 
Józef Jan Piller) - w tym czasie wyko
nywała już niemal wyłącznie prace ak
cydensowe. Po śmierci przedstawi
ciela czwartego pokolenia rodu, Kor
nela Pillera (1885 r), drukarnia pod 
zarządem Liberata Zajączkowskiego 
przeszła na wdowę i dzieci Kornela. 
Ale już w 1890 r. Józef Neumann od
kupił udziały Zajączkowskiego, a po 
poślubieniu jednej z córek Kornela Pil
lera wykupił także pozostałe udziały 
i stal się wyłącznym właścicielem fir
my. Do 1906 r. kierownikiem działu li
tografii byt syn Kornela, Leon, repre
zentujący już piąte pokolenie Pillerów. 
Można przypuszczać, że to pod jego 
okiem wykonywano zarówno rekla
mowane w ulotce „najmodniejsze za
proszenia ślubne, balowe, karty adre
sowe, faktury, cenniki, etykiety na 
flaszki i tym podobne roboty w zakres 
artystyczno litograficzny i drukarski 
wchodzące", jak i same druczki rekla
mowe, z których jeden, przysłany nam 
z Wrocławia, reprodukujemy wyżej.

Tak jak i obecnie, podobne 
druczki kolportowano dołączając 
je do książek i codziennej prasy. 
Być może więc w taki właśnie 
sposób ulotka stanowiąca wła
sność naszej Czytelniczki zawę
drowała do szuflady jej rodziców.

Na koniec już nie pytanie i odpo
wiedź, ale zdjęcie i informacja od 
naszego Czytelnika z Często
chowy, inź. Sylwestra Rakowskie
go, który w nadesłanym nam li
ście napisat:
„Przedstawiam zdjęcie zapalnicz
ki, która wszak nie jest tajemni
czym przedmiotem do rozpozna
nia, ale posiada znak wyróżniają
cy ją od tysięcy innych, bo jest

STEMPLOWANA Orzełkiem fiskusa 
z czasów IIRP Nie mogta to być zapal
niczka kieszonkowa, lecz raczej stoło
wa, o czym świadczą jej wymiary: 
3,7 cm średnicy i 10 cm wysokości. 
Widoczny na obwodzie znak miniatu
rowego godta przypomina o konku
rencji pomiędzy producentami kamie
ni iskrowych (kamienie takie często 
były przemycane wraz z sacharyną 
z Niemiec), z drugiej zaś strony 
o chronionym przez państwo Polskim 
Monopolu Zapałczanym. W urok cza

sów stemplowanej zapalniczki wpro
wadzi nas niezapomniany WIECH 
(Stefan Wiechecki), który kupił kiedyś 
na pchlim targu w Warszawie -Sennik-, 
a w nim... Oddajmy glos autorowi: 
-Zapalniczka - przykrości z władzami. 
Może i tu sennik się myli, co? Niech 
pan spróbuje kupić nie stemplowane 
zapalniczki i niech pana z tern nakryją. 
Ładnie pan będziesz wyglądał. Nie 
dosyć na tern, że taki protokół na pa
na zestawią, że ze wstydu się pan spa
lisz. Nie dosyć, że latania po komisa
riatach, sędziach śledczych i prokura
torach będziesz pan miał do wielkiego 
nieszczęścia, ale na dobitek taką 
grzywnę panu wkleją, że byś pan so
bie za nią wagon najlepszych impre
gnowanych zapałek mógł kupić. Ma 
sennik racje czy nie ma?-"
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Skandale towarzyszyły wystawom od dawna.
Ostatnie nieco przysłoniły setną rocznicę wybudowania gmachu...

Sto lat gmachu Zachęty
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI 

iętnastego grudnia 1900 r. o godzinie 11-tej przed 
południem w dolnej sali bibliotecznej przekazywane

go właśnie do użytku gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych (TZSP) w Warszawie, przy ul. Królewskiej, zebrało 
się liczne grono zaproszonych gości. Wśród przybyłych za
uważono m.in.: Henryka Sienkiewicza, hr. Maurycego Za
moyskiego, hr. Feliksa Czackiego, przedstawicieli duchowień
stwa, literatury, sztuki oraz prasy. Z oficjeli najgłośniejszymi

brawami witano specjalnie przybyłego na tę uroczystość z Pe
tersburga 80-letniego, byłego prezydenta miasta, Sokratesa 
Starynkiewicza. Pierwszy zabrał głos dr Karol Benni, wicepre
zes Komitetu Towarzystwa, który po krótkim zagajeniu uro
czyście odczytał akt erekcyjny. Następnie, po ceremonii prze
cięcia symbolicznej wstęgi (czego dokonał przedstawiciel 
urzędu gubernatora, gen. Komarow), zgromadzeni przeszli do 
pomieszczeń na pierwszym piętrze. Tam rozpoczęło się właści
we zwiedzanie wnętrz nowo otwartej galerii oraz znajdują
cych się w niej dzieł sztuki. W dużej sali ze szklanymi świetli
kami w suficie, na prawo od wejścia, zgromadzono ważniejsze 
prace Tadeusza Ajdukiewicza, Józefa Brandta, Józefa Cheł
mońskiego, Juliusza Kossaka, Ferdynanda Ruszczyca, Henry
ka Siemiradzkiego i innych. W następnych kilku można było 
znaleźć rzeźby i obrazy niemal wszystkich pozostałych pol
skich artystów - łącznie około 300 dzieł sztuki. Jednakże uro
czystości nie zakończyły się na samym tylko obejrzeniu naj
nowszej „wystawy nieustającej” Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych w jego nareszcie własnej siedzibie. Tego samego dnia 
o 10-tej wieczorem w Pałacu Błękitnym w Warszawie rozpo
czął się wspaniały bankiet. Gospodarzem na nim był ordynat 
hr. Maurycy Zamoyski, a honorowym gościem, jak i w gale
rii, pisarz Henryk Sienkiewicz.

Budynek Zachęty, utrzymany podobnie jak inne realizacje Ste
fana Szyllera (1857-1933) - np. budynki biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Kasy Przemysłowców 
Warszawskich - w eklektycznym stylu „międzynarodowym”, jest 
w Warszawie jednym z ciekawszych rozwiązań architektury o cha
rakterze reprezentacyjnym przełomu XIX i XX w. Jego budowę 
rozpoczęto jesienią 1898 r., a zakończono w pierwszej połowie 
grudnia 1900 r. Zanim to jednak nastąpiło, TZSP aż czterokrot
nie (w latach: 1862, 1879, 1894 i 1896) ogłaszało konkurs na 
projekt siedziby Towarzystwa. Szyller zwyciężał w nim dwukrot-

1.2. Projekty realizacyjne gmachu Zachęty Stefana Szyllera: 
elewacja frontowa (1) i elewacja boczna (2)
3.4. Budynek Zachęty na pocztówce sprzed 1914 r. (3) i obecnie (4)

nie (1894 i 1896 r.), a jego dzieło bez wątpienia zasługuje - choć
by ze względu na wspomnianą w tytule artykułu 100. rocznicę ist
nienia gmachu Zachęty - przynajmniej na chwilę naszej uwagi.
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Już 4 grudnia 2000 r. z tego samego powodu Poczta Polska 
wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy o nominale 70 gr 
przedstawiający fragment elewacji frontowej Zachęty. Znaczek 
ten, wykonany techniką offsetową, według projektu Andrzeja 
Gosika, prezentuje ciekawie rozwiązane pod względem pla
stycznym połączenie planu architektonicznego gmachu Zachę
ty autorstwa Stefana Szyllera z wizerunkiem zrealizowanej już 
budowli. Ponadto w dniu wprowadzenia znaczka do obiegu 
w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1 sprzedawano przygotowa
ne na tę okazję koperty pierwszego dnia obiegu (FDC) oraz 
stosowano okolicznościowy datownik z motywem dekoracyj
nym nawiązującym do wystroju zewnętrznej elewacji budynku 
Zachęty. Pamiątki filatelistyczne można też było kupić w samej 
galerii w dniach jubileuszu (14-16 grudnia 2000 r.).

Ale to nie wszystko. Na rocznicę przygotowano dwie waż
ne wystawy: „Klasycy XX wieku” oraz Wystawę Jubileuszową 
zatytułowaną przez jej twórcę Haralda Szeemanna słowami 
z aforyzmu Stanisława Jerzego Lecą „Uważaj, wychodząc 
z własnych snów. Możesz znaleźć się w cudzych”. Ponadto 
w roku jubileuszu galerii Zachęta odbyło się w niej kilka in
nych jeszcze wystaw („Słońce i inne gwiazdy”, „Polonia - Po
lonia”, „Szare w kolorze”, „Naziści”). Gdyby więc liczyć same 
tylko inicjatywy mające uświetnić ową okrągłą rocznicę, mogli
byśmy mówić o Wielkim Wydarzeniu w Kulturze i, zgodnie 
z ostatnio panującym zwyczajem, pokazać je światu oraz nam 
samym pod wielce obiecującym tytułem: „ZACHĘTA’2000”. 
Cóż, kiedy od Wydarzenia ważniejsze okazały się skandale 
i skandaliki towarzyszące warszawskiej galerii przez niemal ca
łe dwa ostatnie miesiące końca XX w....

To prawda - na wystawach Towarzystwa Zachęty zdarzały się 
już nieraz skandale. Opisy niektórych z nich weszły nawet na 
trwałe do podręczników historii sztuki i dziejów najnowszych na
szego kraju. W 1890 r. w Salonie Ungra przy Krakowskim Przed
mieściu rzeźbiarz Antoni Kurzawa, po ogłoszeniu werdyktu jury 
konkursu zorganizowanego tam przez TZSP, z którego dowie
dział się, że zgłoszona przez niego praca „Mickiewicz budzący 
Geniusza Poezji” uzyskała „tylko” III nagrodę, nie potrafił opa

nować swych emocji i w obecności wielu zebranych na wystawie 
osób rozbił gipsowy model rzeźby. W tym samym salonie, cztery 
lata później, malarz Władysław Podkowiński powodowany emo
cjami (kto wie, czy nie silniejszymi jeszcze od tych, które kiero
wały czynami poprzednika) pociął nożem „Szał uniesień”, jedno 
z ważniejszych swoich płócien. Ale i w nowym gmachu Towarzy
stwa Zachęta (i to w dniu opisanej na wstępie uroczystej jego in
auguracji) doszło do skandalu polegającego na... spoliczkowaniu, 
w obecności dostojnych gości, jednego z bardziej znanych i cenio
nych ówczesnych malarzy przez innego, mającego równie jak 
pierwszy ze wskazanych wysoką artystyczną pozycję. Sprawa 
miała zresztą swój ciąg dalszy (chociaż już nie w tak eksponowa
nym, publicznym miejscu) - pojedynek na pistolety (!). Na szczę
ście, zakończenie tej „honorowej sprawy” dla obu antagonistów 
było bezkrwawe. A zyskali na tym i oni sami, i ich sztuka, co dziś 
wydaje się o tyle ważne, że bez Juliana Fałata i Juliusza Kossaka 
(gdyż to oni dostarczyli swoim wielbicielom i bliskim tylu emo
cji) nasze malarstwo byłoby o wiele uboższe. Później jeszcze, nie
mal dokładnie po 22 latach od opisanego zdarzenia - ale to hi
storia już dobrze znana - w tej samej galerii zginął w zamachu 
pierwszy prezydent Drugiej Rzeczypospolitej Gabriel Naruto
wicz. Jego zabójcą był Eligiusz Niewiadomski, malarz, historyk 
sztuki, krytyk, pedagog, autor (ukończonego już w więzieniu na 
krótko przed rozstrzelaniem w styczniu 1923 r.) kompendium 
Malarstwo polskie XIX i XX wieku...

1OO-LECIE
WARSZAWSKIEJ

ZACHĘTY

’IERWSZY DZIEŃ OBIEGU FDC POCZTA POLSKA
O O - € 72 /Jamctwa

5. Koperta pierwszego dnia obiegu znaczka pocztowego 
wydanego 4 grudnia 2000 r.

(fot. 4 - Stanisław Fitak, Wiesław M. Zieliński)

Skandale towarzyszyły więc wystawom organizowanym 
przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych niemal od pierw
szych lat jego istnienia. O tych zaś, których byliśmy świadkami 
całkiem niedawno, pisać chyba już nie trzeba. Głośno było bo
wiem o nich (niekiedy nawet zbyt głośno) w całym kraju. „Na
ziści” i gest Daniela Olbrychskiego, Wystawa Jubileuszowa 
i rzeźba Maurizzio Cattelana przedstawiająca papieża Jana Paw
ła II przygniecionego meteorytem, związane z nią emocje i po
dejmowane działania - to tylko hasła wywoławcze owych skan
dali. Andrzej Osęka w grudniowym (2000 r.) wydaniu „Gazety 
Wyborczej” postawił własną diagnozę chorobliwego zjawiska: 
„Skandale w galerii Zachęta przybrały rozmiar epidemii (...). 
Nie ma prawie tygodnia, by ktoś nie leciał do Zachęty z szablą 
- coś porąbać, z prześcieradłem - coś przesłonić, z gołymi ręka
mi - coś przewrócić, z kamerą - wszystko to sfilmować lub przy
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najmniej sfotografować dla ogólnej uciechy”. Zgodziwszy się 
z tą opinią wypada ze smutkiem stwierdzić, że w owym rozgar
diaszu zagubiła się gdzieś sprawa o wiele ważniejsza od opisa
nych skandali i skandalików. Zapomniano bowiem niemal zu
pełnie, ozdobą jakiego jubileuszu miała być i owa wspomniana 
wystawa Haralda Szeemanna, i ów jakże piękny znaczek pocz
towy z wizerunkiem gmachu Zachęty. A stało się tak m.in. dla
tego, że w pospiesznie formułowanych doniesieniach na temat 
kolejnych „wydarzeń” w Zachęcie niektóre media dokonywały 
coraz to śmielszych „skrótów myślowych”, pisząc na przykład, 
że „w 1894 r. malarz Władysław Podkowiński pociął nożem 
swój «skandalizujący» obraz «Szal uniesień» (...) - w Zachęcie” 
(zamiast „w Salonie Ungra przy Krakowskim Przedmieściu 
15/17”) albo też nadając swoim sensacyjnym relacjom tytuły 
w rodzaju: „Skandal w przededniu 100-lecia Zachęty” (zamiast 
„Skandal w przededniu 100-lecia gmachu Zachęty”) lub „Sto lat 
polskiej sztuki. Skandal w Zachęcie” (chyba „Sztuka polska 
ostatnich stu lat. Skandal w galerii Zachęta”?). Czyż można 
więc się dziwić, że w tej sytuacji spotkana przez dziennikarza na 
ulicy kilkunastoletnia dziewczyna na pytanie „Kiedy powstało 
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie?” odpowie
działa rezolutnie „Jak to? Równo sto łat temu! Właśnie mamy 
tę słynną wystawę 100-lecia polskiej sztuki, na której jakiś' 
Włoch (nazwiska nie pamiętam) prezentuje rzeźbę naszego pa
pieża przyciśniętego meteorytem”...

Może warto więc na koniec - poprzez pamięć dla tych, któ
rzy współtworzyli warszawskie Towarzystwo Zachęty Sztuk 
Pięknych, także poprzez pamięć dla twórców samego gmachu 
Zachęty w setną rocznicę jego istnienia - przypomnieć frag
menty napisanego przez Henryka Sadowskiego i opublikowa
nego w „Kurierze Warszawskim” (wydanie z 15 grudnia 1900 
r., dodatek poranny) artykułu z okazji otwarcia nowej galerii, 
w którym autor opisał nie tylko budynek zaprojektowany przez 
Szylłera, ale pokrótce opowiedział także historię trzydziesto- 
dziewięcioletniej tułaczki Towarzystwa od galerii do galerii. 
„Dnia 13-go grudnia 1860 r. o godz. 12-ej w południe - czyta
my w artykule - w auli b. akademji medyko-chirurgicznej, któ
ra mieściła się w b. «palacu Staszica» na Krakowskiem Przedmie
ściu, na mocy ustawy Najwyższej zatwierdzonej d. 30-go paź
dziernika tegoż roku, odbyło się pierwsze zgromadzenie ogólne 
artystów i miłośników, założycieli Towarzystwa sztuk pięknych. 
Zebranie było liczne, wzięło bowiem w niem udział 172 człon
ków, rozprawy zaś, jak świadczy protokul, miały charakter wiel
ce ożywiony (...)”. „Jednym ze współzałożycieli Towarzystwa, 
które stawiało sobie za cel rozkrzewienie sztuk pięknych w kra
ju oraz niesienie pomocy i zachęty artystom [stąd przyjęta na
zwa: Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (TZSP), a później 
dla gmachu własnej galerii: Zachęta - podkr. i obj. WP] był 
Wojciech Gerson. ” Natomiast pierwszym urzędującym wicepre
zesem z wyboru (osobę prezesa, jako narzuconą przez zaborcę, 
pominiemy) został baron Edward Rastawiecki.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych problemów, które 
należało rozwiązać w pierwszej kolejności, była sprawa znalezie
nia właściwego lokalu dla ulokowania w nim ekspozycji Towa
rzystwa. W tym celu początkowo „wynajęto lokal podówczas 
zajmowany przez wystawę krajową sztuk pięknych, która mieści
ła się na I piętrze b. pałacu Mokronowskich przy zbiegu ulicy 
Królewskiej i Krakowskiego Przedmieścia (...). Lokal przeznaczo
ny na wystawę składał się zaledwie z 5-u niewielkich sal i male- 
go pokoiku o jednem oknie (...) był szczupły, niedogodny, a nad
to z powodu złego wielce oświetlenia szkodliwy dla artystów. Ko
mitet, mając te niedogodności na uwadze, postanowił opuścić 

pierwotną siedzibę i niebawem wynajął lokal I piętra w dawnym 
hotelu Gerlacha. Ale i w nowem pomieszczeniu, lubo nieco ob- 
szerniejszem Towarzystwo nie było u siebie (...). Kiedy dawny ho
tel Gerlacha przeznaczono na rozbiórkę w celu budowy dzisiej
szego frontonu hotelu Europejskiego, Towarzystwo pod naci
skiem konieczności zniewolone było do szukania nowego, o ile 
można dogodnego pomieszczenia (...).” I tak uznano, że „galerja 
gmachu pobernardyńskiego, odpowiednio przerobiona, hyłaby 
dla Towarzystwa bardzo dobrym nabytkiem.” Po otrzymaniu 
zgody na 15 lat bezpłatnego użytkowania przez Towarzystwo te
go budynku i dokonaniu przeróbek (według planów budowni
czego Juliana Ankiewicza), kiedy to „galerję przyozdobiono pięk
nym fryzem a medaljonami, przedstawiającemi podobizny kory
feuszów nauki i sztuki wprowadzono się tam w r. 1870 górne po
mieszczenie przeznaczając na wystawę obrazów, dolne zaś na 
rzeźby i zbiory własne. W tym gmachu Towarzystwo pozostawa
ło aż do połowy r. 1884, to jest do chwili zakupu zabudowań po- 
klasztornych przez muzeum przemysłu i rolnictwa. ”

Kolejne miejsce - to „budynek wystawiony dla sztuk pięk
nych przez p. Gracjana Ungra na dziedzińcu pałacu Stanisława 
hr. Potockiego na Krakowskiem Przedmieściu N" 15/17. Od d. 
1-go lipca 1884 r. wystawa Towarzystwa pozostawała w tern 
miejscu aż do ekspiracji” zawartego na lat 12 „kontraktu, a na
wet nieco dłużej, bo do d. 1-go września 1896 r.” Na margine
sie tej informacji warto zaznaczyć, że wybudowany w 1881 r. 
według projektu Leandra Marconiego i rozebrany w związku 
z przebudową pałacu już w 1896 r. warszawski Salon Ungra 
rzeczywiście, jak podaje Henryk Sadowski, był własnością Gra
cjana Ungra (1853-1911), a nie, jak uważa wielu współcze
snych autorów, jego przybranego ojca, znanego drukarza i wy
dawcy „Tygodnika Ilustrowanego” Józefa Ungra (1813-1873). 
Dowodów na to jest wiele, ale wystarczy spojrzeć na datę 
śmierci Józefa, by i bez nich dojść do takiego przekonania.

Wreszcie ostatnie z pomieszczeń tej nieustannej wędrówki: 
budynek Resursy Obywatelskiej przy Krakowskim Przedmieściu 
58, „dokąd też Towarzystwo w miesiącu wrześniu 1896 r. całko
wicie się przeniosło. W tern miejscu Towarzystwo pozostawało 
do d. 1-go października r. b. (1900 - WP), to jest do chwili kie
dy nareszcie po trzydziestodziewięcioletniem życiu tułaczem, 
mogło przenieść się do własnego gmachu, poświęconego, jak na
pis łaciński świadczy «Sztukom» (Artibus) (...). Pałac sztuki, na 
który dziś patrzymy, zaprojektowany został w zarysach architek
tury renesansu włoskiego. Środek gmachu, postawionego na wy
sokich suterenach, zajmuje wielki portal, przyozdobiony z boków 
i na frontonie alegorycznemi grupami oraz ozdobami. Parter 
dźwiga piętro wspaniałej galerji, której szczyt zdobi wielka wypu- 
klorzeźba Zygmunta Ottona, wyobrażająca «Genjusza sztuki». 
Przy budowie pałacu głównym pomocnikiem (Stefana) Szylłera 
był p. Konstanty Relich, zaś prowadzili roboty: mularskie - Jan 
Meyer; ciesielskie - Karol Bevense; kamieniarskie - Józef Nor- 
blin; ślusarskie artystyczne - fabryka (Władysława) Gostyńskie
go; sztukatorskie - Władysław Szylewicz; szklarskie - Ignacy 
Hordliczko; malarskie - Antoni Strzałecki; stolarskie - Józef 
Tworkowski; stolarsko-meblowe - Tomasz Adamiak; bronzowni- 
cze - bracia (Grzegorz i Feliks) Łopieńscy; tapicerskie - Michał 
Rozenkowski; kanalizacyjne - (Piotr) Drzewiecki i (Paweł) Jezio
rański; okucia budowlane - Towarzystwo rosyjsko-belgijskie; 
oświetlenie - fabryka gazowa; blacharskie - Bolesław Gdański; 
asfaltowe - Artur Wahl; garbarskie - Karol Benke; plantowaniem 
placu zajął się inż. Paweł Jeziorański. ”

Wojciech Przybyszewski
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Malo znane malarstwo ścienne w wiejskim kościele jest 
najcenniejszym przykładem gotyckich polichromii na Pomorzu Zachodnim. 

Gotyckie polichromie
JANUSZ L. JURKIEWICZ

rzędzice - to niewielka wieś w gminie Stargard 
Szczeciński na terenie województwa zachodnio

pomorskiego, położona 7 km na północny zachód od Star
gardu, przy linii kolejowej do Szczecina. Jej dzieje sięgają 
pierwszej połowy XIII w., a pierwsza wzmianka pisana po
chodzi z 1248 r., kiedy Grzędzice, wchodzące w skład 
kasztelanii stargardzkiej, stały się własnością biskupa ka
mieńskiego. Od 1364 r., jako wieś radzka, były własnością 
Stargardu. Jest to typowa dla tych terenów wieś-okolnica, 
w której zabudowa otacza centralny plac ze stawem i ko
ściołem. Obecnie układ ten został zachwiany, bowiem no
wa zabudowa zaczyna koncentrować się wzdłuż drogi pro
wadzącej do stacji kolejowej.

Jedynym, za to bardzo cennym zabytkiem, jaki przetrwał 
tu do naszych czasów, jest kamienno-ceglany kościół salo
wy, założony na planie prostokąta z pięciobocznym za
mknięciem od wschodu i kamienno-ceglaną kwadratową 
wieżą, zdobioną na fasadzie ponad portalem zachodnim 
trzema blendami. Poniżej blend znalazł się trójuskokowy, 
ostrołukowy portal prowadzący do kruchty podwieżowej, 
będący dziś jedynym wejściem do świątyni. Drugi portal, 
obecnie zamurowany i zblendowany, znajdował się w połu
dniowej ścianie kościoła. Wnętrze rozświetlają ostrołuczne, 
podzielone laskowaniem okna. Świątynia wzniesiona zosta
ła w pierwszej połowie XV w., wieżę dostawiono po 1450 
r. W 1819 r. przebudowano hełm wieży, ozdabiając go 
z trzech stron (północnej, zachodniej i południowej) ryt
mem ostrołukowych blend, zaś w ścianie wschodniej dwie
ma blendami kolistymi; obecny, czterospadowy namiotowy 
dach wieża otrzymała zapewne w 1895 r. Prawdopodobnie 
po wprowadzeniu na Pomorzu Zachodnim reformacji 
(1534) wewnątrz świątyni, przy jej ścianach bocznych i za
chodniej zbudowano drewniane empory, których pozosta
łości są jeszcze czytelne (uskok muru i ślady na belkach 
stropowych). W latach 1910-1911 przystąpiono do prac 
remontowych kościoła, w ramach których zamierzano od 
północy dobudować do korpusu kaplicę. W trakcie wybu
rzania ściany północnej odkryto pod warstwą tynku późno- 
gotycką polichromię, przedstawiającą scenę Sądu Ostatecz
nego. Dalsze prace prowadzono pod nadzorem przybyłego 
z Hanoweru konserwatora, Augusta Wilda, który odkrył na 
wszystkich ścianach świątyni pod warstwą barokowego 
tynku malowidła figuralne, w tym cykl trzynastu scen pa
syjnych obiegających prezbiterium.

Niestety, nie udało się już uratować sceny Sądu Osta
tecznego, zachowane zostały natomiast i poddane zabie

gom konserwatorskim pozostałe malowidła. Zabiegi te 
jednak wyrządziły więcej szkód niż pożytku, gdyż dokona
ne wówczas przemalowania zeszpeciły polichromie nada
jąc im płaski, sztywny, niemal linearny modelunek. Wild 
„wzbogacił” również dekorację ścian, domalowując w niż
szej partii kotary z udrapowanych tkanin, zaś w partii pod 
stropem na przedłużeniu scen pasyjnych założył kwatery 
z ornamentem roślinnym. W takim stanie grzędzickie po
lichromie przetrwały do 1953 r., kiedy ich konserwację, 
polegającą prawdopodobnie jedynie na odnowieniu, prze
prowadził prof. Hoppen z Torunia. Kolejne prace, polega
jące tym razem na oczyszczeniu z powierzchniowego ku
rzu i brudu, przeprowadził w 1981 r. szczeciński konser
wator Kuligowski. Właściwe prace konserwatorskie, po
przedzone gruntownymi badaniami, nastąpiły w latach 
1983-1986. Wykonał je zespół konserwatorski ze Słupska, 
kierowany przez wybitnego specjalistę w zakresie gotyc
kiego malarstwa ściennego Stefana Wójcika (w 1971 r. ra
tował on rozbity fresk „Chrystus w Tłoczni Mistycznej” 
w zakrystii kościoła NMP w Stargardzie). W trakcie tych 
prac usunięto przemalowania polichromii z 1910 r., a tak
że draperie z podstawy ścian oraz ornament roślinny, za
kładając na jego miejscu nowy, zgodny pod względem ry
sunkowym i kolorystycznym ze stosowanym w okresie po
wstawania polichromii.

Zespół złożony z trzydziestu trzech scen i postaci świę
tych wypełnia wszystkie ściany świątyni i zachował się nie
mal w komplecie, z wyjątkiem sceny Sądu Ostatecznego, 
znajdującej się pierwotnie na północnej (rozebranej 
w 1910 r.) ścianie kościoła. Utrzymany jest w tonacji błę
kitu, brązu i bieli. Malowidła rozmieszczono na dwóch 
poziomach. W połowie wysokości ścian znajduje się gale
ria piętnastu wolno stojących postaci świętych, rozdzielo
nych krzyżami konsekracyjnymi (zacheuszami). Dodatko
wo pojawiają się tu dwa przedstawienia maryjne. I tak od 
północno-zachodniego narożnika świątyni mamy kolejno: 
św. Pawła, św. Andrzeja i św. Macieja, dalej (za zakrystią) 
św. Jana Ewangelistę. Północną ścianę zamknięcia prezbi
terium zdobi scena zabijania smoka przez św. Jerzego, któ
remu towarzyszy postać księżniczki. Na południowej ścia
nie św. Krzysztof dźwiga na ramieniu Dzieciątko Jezus, 
trzymając w lewej ręce pochodnię. Obok stoi Matka Boska 
z Dzieciątkiem. Ścianę południową nawy zdobią kolejno 
wizerunki czterech Świętych Dziewic: Magdaleny, Barba
ry, Doroty (lub Urszuli) oraz Agnieszki. Kolejne postacie 
na tej ścianie - to apostołowie: św. Juda Tadeusz, św. Piotr, 
św. Jakub Starszy, św. Bartłomiej i św. Szymon. Galeria 
apostołów kończy się na ścianie zachodniej (na lewo od
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wejścia) trzema wizerunkami świętych: Filipa, Tomasza 
i Jakuba Młodszego. Po prawej stronie wejścia, na ścianie 
zachodniej znajduje się scena Koronacji Najświętszej Marii 
Panny; na scenę tę składają się dwa oddzielne wizerunki 
siedzących: Marii i Boga Ojca. Wszystkie postacie świę
tych, o charakterystycznych dla gotyckich przedstawień 
ascetycznych rysach i szczupłych figurach, odziane są 
w długie, sfałdowane szaty o bogatym modelunku. Przed
stawiono je z atrybutami pozwalającymi na pełną identyfi
kację, np. św. Pawła autor przedstawił z mieczem, Andrze
ja z charakterystycznym krzyżem w kształcie litery X, św. 
Jana Ewangelistę z księgą (Ewangelią) i kielichem.

Druga kondygnacja malowideł biegnie pod drewnia
nym stropem świątyni. Jest to trzynaście scen Męki Pań
skiej, nawiązujących w większości do Stacji Drogi Krzyżo
wej. Mamy więc kolejno: Modlitwę w Ogrójcu, Pojmanie, 
Chrystusa przed Piłatem, Biczowanie, Koronowanie Cier
niem, Ecce Homo, Niesienie Krzyża, Podnoszenie Krzyża, 
Śmierć na Krzyżu, Zdjęcie z Krzyża, Złożenie do Grobu, 
Chrystusa w Otchłani (niezwykle rzadkie przedstawienie), 
wreszcie Zmartwychwstanie. Sceny te rozmieszczone są na 
ścianach prezbiterium i fragmentach ścian bocznych nawy. 
Pozostałe płaszczyzny ścian zajmuje ornament roślinny 
z wici suchego akantu. Taki sam ornament rozdziela sceny 
Męki Pańskiej w miejscach zwieńczeń okien rozświetlają
cych wnętrze.

Sceny pasyjne, postacie świętych Jerzego i Krzysztofa, 
scena Koronacji NMP, wizerunki apostołów oraz Świętych 
Dziewic wykonano temperą. Najwcześniejsze z polichro
mii - to zacheusze, powstałe zapewne w pierwszej połowie 
XV w. techniką al fresco. Około 1450 r. na świeżo otyn
kowanych ścianach wykonane zostały przedstawienia apo
stołów, Świętych Dziewic oraz scena Koronacji NMP,

1. Kościół
św. Piotra i Pawia 
od północnego 
zachodu
2. Fragment sceny 
Koronacji NMP
- Matka Boska
3. Św. Jan 
Ewangelista
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4. Święte Dziewice i zacheusz
5. Św. Jerzy walczący ze smokiem

(zdjęcia: Janusz L. Jurkiewicz)

a także nieistniejąca dziś scena Sądu Ostatecznego. Są one 
dość dobre pod względem artystycznym, pomimo że 
przedstawiają jedynie poszczególne postacie. Nawet scena 
Koronacji NMP jest jedynie zestawem dwu siedzących na
przeciw siebie postaci Marii w koronie, ze złożonymi 
w modlitewnym geście dłońmi oraz Boga Ojca. Wyraźnie 
brak tu powiązania ze sobą postaci, nie ma obrazu o czy
telnej narracji. Autora tego cyklu przedstawień należałoby 
szukać w którymś z warsztatów malarskich Stralsundu 
(Strzałowa) z XV w. Natomiast kryteria narracyjne speł
niają sceny pasyjne, św. Jerzy oraz św. Krzysztof. Choć 
słabsze artystycznie, bardziej płaskie i schematyczne, cha
rakteryzujące się brakiem proporcji, tworzą już konkretne 
kompozycje, obrazy o dużej i czytelnej dramaturgii. Po
wstały nieco później, być może pod koniec XV w. i noszą 
pewne cechy renesansu; są też dziełem innego artysty.

Grzędzickie polichromie, podobnie jak pochodzące 
z tego samego czasu dekoracje malarskie kaplic obejścia 
w kościele NMP w Stargardzie czy kaplicy potemplariu- 
szowskiej w Chwarszczanach koło Chojny, są wytworzo
nym na terenach północnych odpowiednikiem powstałego 
w Czechach tzw. idealistycznego stylu miękkiego. Przybra

ły jednak cechy indywidualne, odróżniające je od wywo
dzącego się z tego samego nurtu malarstwa ściennego, 
spotykanego w kościołach Pomorza Gdańskiego i na tere
nach marchijsko-meklemburskich. Zespół polichromii 
w kościele św. Piotra i Pawła w Grzędzicach uważany jest 
za jeden z najstarszych i najcenniejszych tego rodzaju 
obiektów na terenie Pomorza Zachodniego. Stanowi przy
kład dobrego malarstwa ściennego o tematyce religijnej 
późnego gotyku i jest bodaj największym zespołem na te
renie dawnego księstwa zachodniopomorskiego.

Janusz L. Jurkiewicz
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

hi rowskie krzyże

0
oczątki Turowa nad Prypecią, 
potężnego i wspaniałego nie
gdyś grodu, sięgają X w. Jako 
stolica księstwa turowsko- 
-pińskiego i siedziba prawosławnego 

biskupstwa, gród ten od XI do XIII w. 
przeżywał okres największego roz
kwitu. Znajdowało się w nim wów
czas około czterdziestu cerkwi i ka
plic oraz trzy monastyry, ośrodki du
chowości i oświaty. Fundamenty mu-

świetności położyli Tatarzy, którzy 
w 1390 r. doszczętnie spustoszyli 
gród. Równie niszczycielski najazd 
nastąpił w 1502 r., gdy ziemią turow- 
ską władał książę Michał Gliński. 
W 1508 r. król Zygmunt Stary oddał 
jego dobra księciu Konstantemu 
Ostrogskiemu, który zapisał Turów 
młodszemu synowi, Konstantemu 
Wasylowi. Po wygaśnięciu rodu 
w 1620 r. miasto w ówczesnym woje

wództwie brzesko-litewskim przejęli 
Sapiehowie, później Sołłohubowie 
i inni.

Pierwszą świątynię katolicką ufun
dować miał w 1414 r. wielki książę 
Witold, ale nic bliższego o niej nie 
wiadomo. W 1630 r. Anna Alojza 
Chodkiewiczowa wzniosła dla misji 
jezuitów z Ostroga kościółek, znisz
czony w 1648 r. przez Kozaków, 
a potem, wraz z zamkiem i całym 
miastem, przez wojska moskiewskie. 
W latach 1701-1773 działała z kolei 
misja jezuicka z Pińska. Kościół, zbu
dowany na ruinach zamku, po kasa
cie zakonu był - do zamknięcia przez 
Rosjan w 1863 r. - filią parafii w Da- 
widgródku. Biskupstwo turowsko-

1. Cerkiew Wszystkich Świętych w Turowie

rowanej zamkowej cerkwi Świętej 
Trójcy z XII w. oraz książęce sarkofa
gi w 1963 r. odkopali archeolodzy. 
Wiatach 1171-1181 biskupem - wła
dyką turowskim był święty Kirył, au
tor wielu pism religijnych, zwany 
Złotoustym, a także Słupnikiem, gdyż 
tę formę medytacji praktykował.

Po 1320 r. Turów wraz z całym Po
lesiem wszedł w skład Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Kres jego
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

-pińskie zaborcy zlikwidowali już 
w 1795 r. Po pierwszej wojnie świa
towej Turów znalazł się w Rosji So
wieckiej, ale dwie cerkwie na stokach 
Góry Zamkowej przetrwały do koń
ca lat trzydziestych. Cerkiew św. liii 
została zamknięta w 1937 r., a ba
tiuszka Piotr Korol po odmowie 
współpracy zamordowany przez en
kawudzistów. Cerkiew Spaso-Pre- 
obrażeńska spłonęła w 1940 r., 
ostrzelana z Prypeci przez sowiecki 
kuter torpedowy.

Dziś jedyną świątynią Turowa (li
czącego 5 tysięcy mieszkańców) jest 
mała, drewniana cerkiew Wszystkich 
Świętych, wzniesiona w 1802 lub 
1810 r. kosztem protojereja Grzego

rza Łojki na skraju miejscowości jako 
kaplica cmentarna. Przed wejściem 
stoi od niedawna symboliczny nagro
bek zasłużonego dla prawosławia 
Konstantego Wasyla Ostrogskiego. 
Wewnątrz na uwagę zasługuje ikono
stas, zwłaszcza misternie rzeźbione, 
ażurowe carskie wrota. Największą 
świętość i osobliwość cerkwi i Turo
wa stanowią jednak dwa prawie dwu
metrowe kamienne krzyże, zapewne 
z XII w., uważane za cudowne. Wedle 
podania przypłynęły one z Kijowa 
pod prąd Prypeci, by chronić miesz
kańców od chorób. Otoczone wciąż 
żywym kultem, traktowane jak ikony, 
przyozdabiane są obrzędowymi tucz
nikami.

2.3. Cudowne krzyże turowskie
4. Pomnik biskupa Kiryla

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

4

Trzeci, mniejszy krzyż znajduje się 
na cmentarzu, zwanym Borysogleb- 
skim. Ponad sto lat temu pewien po
bożny człowiek wydobył go z Prypeci 
i głęboko, niemal w całości, wkopał 
w ziemię pomiędzy mogiłami. Od tej 
pory, jak mówią mieszkańcy, krzyż 
stopniowo „wyrasta” spod ziemi, 
promieniując przy tym wewnętrznym 
ciepłem. Krzyże analogiczne do tu- 
rowskich oglądać można także w cer
kwi Wozdwiżeńskiej w odległym 
o 15 km Pohoście. W 1998 r. kolejny 
krzyż odnaleziono pod podłogą pra
wosławnej kaplicy w pobliskiej wsi 
Siemuradce. Mamy więc do czynienia 
na historycznej ziemi turowskiej 
z niezwykłym kultem kamiennych 
krzyży, broniących przed nieszczę
ściem. Jego współczesnym odzwier
ciedleniem jest pomnik świętego Ki- 
ryła, od kilku lat czuwający nad mia
stem z wierzchołka Góry Zamkowej. 
Tło dla czterometrowego posągu wła
dyki stanowi bowiem właśnie turow- 
ski krzyż, symbol dawnej świetności 
i duchowego odrodzenia.

Jarosław Komorowski
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Kościół w Stawucie
ławuta należała do książąt 
Sanguszków przez dwa wie
ki, do 1917 r. Dzisiaj nie ma 
już w niej pałacu, słynnych 

stajni, dworku księcia Romana „Sy
biraka” ani szpitala św. Romana. Po
został jedynie, położony na skraju 
sławuckiego parku, kościół św. Do
roty. Stoi wyniosły i wydawałoby się 
niewzruszony, choć przez wiele lat 
znajdował się w nim magazyn soli, 

tu organowego. Na ścianach nadal 
widnieją nietknięte tablice epitafijne 
Sanguszków, zaś po prawej stronie 
prezbiterium imponujące wejście do 
podziemnej krypty grobowej. Do lat 
sześćdziesiątych XX w. spoczywały 
tutaj zmumifikowane szczątki książąt 
Sanguszków; dzisiaj rodowa krypta 
jest pusta.

Kościół św. Doroty wzniósł książę 
Eustachy Sanguszko, towarzysz walk

którą wysypywano bezpośrednio na 
posadzkę. Do dzisiaj zachowały się 
wykonane z czarnego dębu ołtarze 
boczne, loże kolatorskie, ambona, 
chór muzyczny i fragmenty prospek-

w 1822 r., a wzorem miał być kościół 
św. Eustachego w Rzymie. Za pa
tronkę obrano św. Dorotę na pamiąt
kę przedwcześnie zmarłej w Rzymie 
w 1821 r. córki księstwa Sanguszków 
Doroty, żony Karola Sanguszki. Wy- 
daje się, że to właśnie jej śmierć była 
powodem wzniesienia przez jej ojca 
tego rodowego mauzoleum. Ponad 
umieszczonym w fasadzie zawoła
niem „Święta Doroto módl się za na
mi” i wieńczącym go tympanonem, 
umieszczono sarkofag mający pod
kreślać przeznaczenie kościoła. Do
rota była pierwszą z rodziny San
guszków, którą pochowano w rodo
wej krypcie. Krypta ta mieści się 
w podziemiach, które znacznie wy
kraczają poza obręb prezbiterium. 
Prowadzi do nich, pochodzące z cza
su budowy świątyni, wejście zamyka
ne dwuskrzydłowymi kutymi drzwia
mi, umieszczonymi w bogatym por
talu z czarnego marmuru, zwieńczo
nym sarkofagiem z wspartym na nim 
obeliskiem. Z przodu sarkofagu 
umieszczono tablicę, ponad którą 
widnieje waza z kremowego kamie
nia.

1. Kościół św. Doroty w Stawucie
2. Wejście do krypty grobowej 
Sanguszków

księcia Józefa Poniatowskiego i bo
hater spod Zieleniec, ożeniony 
z księżniczką Klementyną Czartory
ską z Korca. Kazał postawić ten ko
ściół jako rodzinne mauzoleum
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Następną osobą pochowaną tutaj 
była Natalia z Potockich, ukochana 
żona księcia Romana, syna Eusta- 
chostwa Sanguszków, która zmarła 
w 1830 r., po zaledwie półtora roku 
trwającym małżeństwie. Według re
lacji matki książę Roman sam złożył 
ciało swej żony w rodzinnych gro
bach. Kilkanaście lat potem spoczęły 
w krypcie szczątki starego księcia 
Eustachego zmarłego w listopadzie 
1844 r. Jego żonę, księżną Klemen
tynę, która zmarła w 1852 r. w Tar
nowie pochowano w grobowej ka
plicy na tarnowskim cmentarzu i do
piero w 1878 r. starszy syn, książę 
Roman „Sybirak”, sprowadził jej 
zwłoki do Sławuty. Wówczas po bo
kach prezbiterium, przy łuku tęczo

wym umieszczono ufundowane 
przez księcia Romana dwie analo
giczne tablice epitafijne jego rodzi
ców: z czarnego granitu z łacińskimi 
inskrypcjami zwieńczone odlaną 
w brązie Sanguszkowską „Pogonią” 
z książęcą mitrą i spływającą spod 
niej draperią.

Książę Roman zmarł w 1881 r. 
Pogrzeb tego owianego już za życia 
legendą męczennika narodowej 
sprawy i zesłańca był manifestacją 
patriotyczną. W tym samym roku je
go jedyna córka, ordynatowa Maria 
Potocka z Łańcuta, ufundowała ojcu 
i swej zmarłej przed pięćdziesięcio
ma laty matce epitafia, które umiesz
czono na dwóch filarach oddzielają
cych nawę główną od bocznych.

Dwadzieścia lat potem ówczesny 
właściciel Sławuty, książę Roman 
Damian Sanguszko (syn Władysława 
Sanguszki z Gumnisk, młodszego 
brata księcia Romana „Sybiraka”) 
skierował w 1910 r. do swej stryjecz
nej siostry z Łańcuta list, w którym 
pisał o zamierzonych przez siebie 
pracach remontowych w krypcie: 
„(...) Przychodzę Cię zapytać czy nie 
chcesz należeć do kosztu zrobienia 
postumentów granitowych pod 
trumnami w grobach naszych fami
lijnych pod tutejszym kościołem (...) 
warto by zastąpić słupy dębowe na 
których stoi każda trumna osobno 
postumentem. Kamieniarz Gunter 
z Szepetówki (...) zobowiązał się zro
bić te postumenty do 1 maja br. za

.. , . .......
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555 rubli pod wszystkie pięć 
trumien tam złożonych Dzia
dzi, Bunt, Twoich Rodziców 
i ciotki naszej Doroty. Postu
mentu będą bardzo porządne 
w formie 2 schodów (...)”.

Ostatnie epitafium, jakim 
ozdobiono wnętrze kościoła, 
poświęcone jest hrabiance Pe
lagii Potockiej, wychowanicy 
książąt Eustachostwa, a póź
niej opiekunki księcia Roma
na, zmarłej w 1912 r. Księciu 
Romanowi Damianowi San- 
guszce, ostatniemu dziedzico
wi Sławuty i zarazem ostat
niej pochowanej w krypcie 
osobie, nie poświęcono już 
żadnego epitafium. Jego dra
matyczna śmierć - zginął za
mordowany w 1917 r. przez 
zbuntowane żołdactwo - 
i pogrzeb były ostatnimi wy
darzeniami w historii tej ro
dziny, jakie miały miejsce 
w Sławucie. Ale przy kościele 
w Sławucie zachował się jesz-

3.4. Ptyty epitafijne 
Eustachego (3) i Natalii (4) 
Sanguszków
5. Nagrobek
„Pana Jakubcia”

(zdjęcia: 
Aldona Kruszyńska)

cze jeden nagrobek. Jest to 
mała, żeliwna, prostopadłościenna 
tumba sławuckiego rezydenta, zwa
nego Panem Jakubciem, karła przez 
wiele lat związanego ze sławuckim 
dworem. Jego nagrobek, ufundowa
ny przez Marię z Sanguszków Potoc
ką z Łańcuta, ozdabia napis „JAKU
BOWI / SZPALA / NAZWANEMU / 
DESZPAL / WIERNEMU / TOWA
RZYSZOWI / I PRZYJACIELOWI / 
PIĘCIU POKOLEŃ / XX SAN
GUSZKO / ZMARŁEMU / DNIA 
9 MARCA / 1857”.

Aldona Kruszyńska
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Rubryka ta poświęcona jest 
wszystkim sprawom niezwykłym, nie
pokojącym, dziwnym, tajemniczym, 
związanym z przeszłością. Czekamy 
na opisy i próby wyjaśnienia niezwy
kłych miejsc, zagadkowych zdarzeń, 
tajemniczych obiektów, napisów, ry
sunków, nazw, obrzędów itd. Publiku
jemy teksty o objętości do 1 strony 
maszynopisu, opatrzone dokładną lo
kalizacją TAJEMNICY i - jeśli wymaga 
tego TAJEMNICA - dobrym zdjęciem 
lub rysunkiem. W rubryce AT zamiesz
czamy teksty najciekawsze, ich Auto
rzy otrzymają honorarium i staną się 
członkami KLUBU BADACZY TAJEM
NIC PRZESZŁOŚCI. Na czarnych stro
nach „Spotkań z Zabytkami” tworzy
my razem ARCHIWUM TAJEMNIC!

DIABELSKI CZY ANIELSKI?

W miejscowości Czerna kolo Krzeszowic.
30 km na zachód od centrum Krakowa, 

znajduje się klasztor karmelitów bosych. U stóp 
klasztornego wzgórza, w głębokim jarze szem- 
rze potok Eliaszówka. a nad nim wznosi się za
gadkowa kamienna budowla przypominająca 
nieco rzymskie akwedukty. Jest to tak zwany

Diabelski Most. Ktoś, kto nie zna historii czer- 
neńskiego klasztoru, dziwi się, skąd się tu wziął 
i do czego służył, bo nie ma nawet śladu drogi 
do niego prowadzącej. Aby to wyjaśnić, musi- 
my cofnąć się w czasie o ponad trzysta lat. kie
dy cała okolica wyglądała zupełnie inaczej.

Karmelici bosi nie są wprawdzie zakonem pu
stelniczym, ale reguła zaleca, by w każdej pro
wincji istniał choć jeden erem, służący szcze
gólnemu pogłębianiu życia duchowego. Taki 
charakter miał właśnie ufundowany w latach 
trzydziestych XVII w. karmel w Czernej, gdzie 
część braci mieszkała w pustelniach zbudowa
nych na stromym zboczu po przeciwnej stronie 
rzeczki niż klasztor i kościół. To im potrzebny byt 
więc most, poza tym wiodła nim droga do Siedl
ca - jednego z folwarków należących do boga
to uposażonego konwentu. Cały teren klasztor
ny, zajmujący obszar około 80 ha, otoczony byt 
potężnym, zachowanym w znacznej części do 
dziś, murem klauzurowym o długości ponad 

4 km. Most zbudowano w latach 1671-1691 
i miał 120 m długości oraz prawie 10 m szeroko
ści. Konstrukcja składała się z jedenastu arkad, 
wysokość środkowej wynosiła 18 m. Most 
ozdobiony byt balustradami i figurami świętych. 
W XVIII w., na skutek dziejowych zawieruch, na
stąpił upadek życia zakonnego. W 1805 r. klau
zura została zniesiona, kościół udostępniono 
wiernym, a mnisi opuścili pustelnie i zajęli się 
pracą duszpasterską. Po utracie folwarku przez 
klasztor Most Diabelski przestał być potrzebny, 
popadał w coraz większą ruinę, a w 1843 r. czę
ściowo zawaliła się jego środkowa arkada.

Intrygująca jest nazwa mostu... Bo jakże to - 
Diabelski Most w obrębie klauzury, u stóp tak 
zacnego klasztoru? Leksykon Miejsca święte 
Rzeczypospolitej podaje wprawdzie, że most 
w Czernej nazywano również Anielskim, ale 
najwyraźniej mianem tym posługiwali się wy
łącznie braciszkowie, natomiast w świadomo
ści okolicznych mieszkańców silniej zakorzeni
ła się ta pierwsza, „kompromitująca” nazwa. 
Niestety, zagadka ta musi zagadką pozostać, 
choć istnieją legendy, z których jedna głosi, że 
pod mostem zakopano bezcenne skarby, lecz 
pilnuje ich szatan, i to, jak na razie, skutecznie. 
Inne podanie mówi, że raz do roku na moście 
odbywa się zjazd diabłów pod wodzą Lucyfera. 
Sądzę jednak, że geneza nazwy jest całkiem in
na: pewnie diabeł upodobał sobie ten kamien
ny wiadukt, ukazywał się na nim wracającym 
z wieczornych modłów zmęczonym bracisz
kom i wodził ich na pokuszenie, roztaczając wi
zje łatwego i barwnego życia poza murami su
rowego klasztoru. Inna rzecz, że i aniołowie 
mogli się tam pojawiać, by z kolei podtrzymy
wać wiarę i przeciągać wątpiących na swoją 
stronę...

Tomasz Ch. Fuerst

Jedna z arkad Mostu Diabelskiego



w piaskowcu „ręcznym”, petnym zawijasów pi
smem. Nigdy w całości niepublikowane, zasłu
gują na przytoczenie. Z przodu mamy inskrypcję 
rymowaną: „Heil den Entschlafnen, die ihr Le- 
ben fur Deutsche Freiheit hingegeben; Herr se- 
gne ihre Asche Du und rufę ihnen Friede zu!” 
(Chwata zmartym, którzy swe życie za wolność 
Niemiec oddali; Panie, pobłogosław ich prochy 
i przywołaj im pokój!). Napis z tylu nawiązuje do 
opowieści o Dawidzie i Goliacie: „Du Herrgiebelt 
den Kónigen Sieg und erlósest Dełnen Knecht 
David vom mórderischen Schwert des Hóllen" 
(Ty Panie dałeś królowi zwycięstwo i wybawiłeś 
Twego sługę Dawida od zabójczego miecza pie
kieł). Dwa pozostałe napisy - to sparafrazowane 
fragmenty Psalmu 144. Z prawej: „Gelobet sei 
der Herr, mein Hort, der meine Hande lehret

KLĄTWA NAD MIASTEM

Prudnik - miasto na Górnym Śląsku - po
wstał w XIII w. Jak inne miasta, miał okresy 

wzlotów i upadków. W XV w. mieszczan Prudni
ka spotkało coś zupełnie wyjątkowego, czego 
konsekwencje być może odczuwają do dzisiaj. 
Od 1397 r. Prudnikiem władał książę Konrad 
Oleśnicki, a po nim władzę przejął jego syn - 
Konrad V (1413-1420). Książę ten zyskał god
ność biskupa wrocławskiego, jednak jego rzą
dy nie przebiegały spokojnie. Husyckie zagro
żenie z południa spowodowało, że Konrad mu- 
siat się zbroić, zaciągając pożyczki i sprzedając 
niektóre dobra, a wśród nich Prudnik, który ku
pili w 1420 r. książęta opolscy. Sprzedający zo
bowiązał mieszczan Prudnika do poręczenia 
swego długu wobec kolegiaty otmuchowskiej. 
Po śmierci rozpoczęty się spory między Otmu
chowem i Prudnikiem, gdyż ten nie chciat spła
cić długów biskupa. Według świadków Konrad 
nie zdążył pożyczyć pieniędzy przed śmiercią. 
Powoływano sądy, sprawa trafiła do papieża. 
Wreszcie w 1464 r. miasto obłożono ekskomu
niką, a więc klątwą. Spory o ten dług toczyły się 
do końca XV w. Niemieccy i polscy badacze 
Prudnika nie znają zakończenia tej historii. Nie 
ma dowodów, że nad Prudnikiem do tej pory 
nie ciąży piętnastowieczna klątwa kościelna!

Andrzej Dereń

SZARA DAMA

Do niedawna leżała powalona, a jej części 
poniewierały się w trawie, niespełna rok te

mu została odrestaurowana. Dzięki temu z szo
sy Bolestawiec-Legnica, tuż za domami Kruszy
na, dostrzec można w oddali niewyraźny 
kształt, jakby zarys postaci, szczególnie intry
gujący o zmroku. Szara Dama znowu przemy
ka przez pola...

Z bliska zagadkowa sylwetka okazuje się 
dwumetrowym pomnikiem - kolumną na coko
le, zwieńczoną wazonem z metalowym krzy
żem. Identyfikacja obiektu nie zmniejsza jednak 
jego tajemniczości. Dlaczego tkwi w szczerym 
polu, z dala od głównej drogi, a wyłącznie nie
mieckim napisom towarzyszy krzyż prawosław
ny? Napis na kolumnie, w wieńcu z dębowych 
liści, też nie wyjaśnia wszystkiego: „Dem An- 
denken der in dem Gefecht am 21. August 1813 
in hiesiger Gegend gefallenen Russischen Krie
ger gewidmet, von denen ein Theil hier ruhet” 
(Poświęcony pamięci w boju 21 sierpnia 1813 
w tej okolicy poległych rosyjskich żołnierzy, któ
rych część tu spoczywa). Dopiero znajomość 
działań wojny wyzwoleńczej Prus z Napole
onem pozwala ustalić, że sojuszniczy korpus ro
syjski armii pruskiej stoczył wówczas pod Bole
sławcem zaciętą walkę z nacierającymi Francu
zami. Około czterdziestu poległych Rosjan po
chowano wprost na polu bitwy, a po wygranej 
wojnie uczczono pomnikiem, który wśród oko
licznej ludności rychło zyskał miano Szarej Da
my (mówiono też stereotypowo o Białej Damie).

Bardzo interesujące są napisy na ścianach 
cokołu, trudne do odcyfrowania, bo wyryte
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streiten und meine Finger beiwand” (Niech bę
dzie pochwalony Pan. opoka moja, który moje 
ręce uczy walczyć i mymi palcami kieruje). Z le
wej: „Herr, Du errettest auch uns aus der Hand 
der Kinder der Fremde, dereń Mund Eitles redet” 
(Panie, Ty wyratowałeś nas także z rąk dzieci ob
cych przybyszów, których usta na wiatr mówią).

Jedynym mankamentem ostatniej renowacji 
jest błędne odczytanie i odtworzenie niektórych 
stów (np. „hiesiger” na kolumnie zmieniło się 
w pozbawione sensu „birtiger”), co dodatkowo 
utrudnia gościom Szarej Damy zrozumienie in
skrypcji.

Jarosław Komorowski



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Akcja cmentarze

Refleksje o ewangelickich 
nekropoliach

„Myślę o kładce rzuconej, na której stawiam stopę. 
Czy kładką jest serce drgające od wzruszeń 

jakby od wiązań? 
Czy kładką jest myśl? 

(Myślę właściwie o tym, co sercem tropię 
i nie wiem, czy jestem pełniejszy od wzruszeń, 

czy poznań)”.
(Karol Wojtyła, Narodziny wyznawców) 

adąc na północ od Łodzi w kie
runku Łęczycy, dotrzemy do 
Ozorkowa. Stąd, skręciwszy na 
południowy zachód, natrafimy 

na małą osadę Parzęczew, która jest obec
nie siedzibą wiejskiej gminy. Nie zawsze 
jednak tak było. W sięgającej XII w. histo
rii Parzęczew przez prawie 500 lat był mia
stem, a prawa miejskie utracił dopiero 
w 1867 r. na skutek represji carskich.

Zyjemy w czasach, w których szacunku 
do przeszłości przyszło nam się dopiero 
uczyć. Czasy zapomnienia nie tylko o ta
kich małych miasteczkach, ale przede 
wszystkim o ludziach, którzy ich historię 
tworzyli, są niezwykle bolesne. Odrywa
nie się od kulturowych korzeni jest zagro
żeniem dla tożsamości współczesnego 
człowieka i nieuchronnie prowadzi do 
skarlenia tradycji wspólnoty, w której ży- 
je. Dzisiaj, w dobie mitologizacji prawdy, 
zamiast rzetelnego jej poznawania, skorzy 
jesteśmy do pomijania tego, co istotne, 
a koncentrujemy się jedynie na powiela
nych sądach. Wynika to pewnie z bogac
twa historycznej spuścizny, której inter
pretację z tzw. braku czasu przerzucamy 
na barki innych. Faktem jest jednak to, że 
nasza historia przepełniona jest wydarze
niami wzbudzającymi emocje - i pewnie 
to dobrze. Sytuacja taka stwarza bowiem 
możliwość twórczej polemiki pod warun
kiem jednak, że nie będziemy koncentro
wać się jedynie na sądach, a skupimy na 
kulturotwórczych różnicach.

Zagadnienie, które chcę poruszyć, do
tyczy kwestii niezwykle delikatnej i draż
liwej, a jest nią niewątpliwie zjawisko po
granicza kultur - w tym wypadku polskiej 
i niemieckiej: katolickiej i protestanckiej. 
Jest to więc wędrówka niejako do źródeł 
sukcesu (wbrew pozorom) i przykład 
współdziałania także i na drodze rywali
zacji.

Wygląda na to, że długa podróż do 
„ziemi obiecanej” ewangelików pochodze
nia niemieckiego, którzy osiedlili się 
w środku Polski, jeszcze nie została zakoń
czona. Powróćmy jednak do początków. 
Napływ osadników odbywał się tu 
w dwóch etapach. Pierwszy - to koniec 
drugiej połowy XVIII w. Osadnicy zwani 
„Holendrami” przybyli do nas w poszuki
waniu chleba, czyli z nadzieją na poprawę 
swojego losu. Był to dla nich czas trudny, 
jak z pewnością dla każdego przybysza, 
a zwolnieni praktycznie z obowiązku 
pańszczyzny, wywoływali ze zrozumiałych 
względów niechęć polskich chłopów. Bar
dzo jednak starali się zadomowić w „no
wym” kraju, wykonywali ciężką i wyjątko
wo pożyteczną pracę. Tereny, które otrzy
mywali, były bowiem słabo bądź wcale 
niezagospodarowane. Wznoszono więc 
wały przeciwpowodziowe, przeprowadza
no melioracje, budowano domostwa i za
budowania gospodarskie, przy użyciu zna
nych sobie technik, odzwierciedlając gusty 
i upodobania niechybnie odziedziczone po 
przodkach. Ale najbardziej istotne i, jak się 
w konsekwencji okazuje, cenne bariery 
stanowiły język, kultura i wyznanie. Spo
łeczności zakładane przez kolonistów łą
czyły się, scalały wewnętrznie, dzięki cze
mu utrzymały swą indywidualną tożsa
mość. Na terenie dzisiejszej gminy Parzę
czew założono cztery wsie: Pustkową Gó
rę, Tkaczewską Górę, Mariampol i Wy- 
trzyszczki, zwane do dzisiaj „Szwabami”. 
Najstarszą z nich jest Pustkową Góra zało
żona w 1783 r. Tkaczewska Góra nazywa
na była „Nową Wirtembergią”, co sugeru
je, że osadnicy pochodzili właśnie stam
tąd. Dzisiaj wiemy, że przybyli również 
z Brandenburgii, Badenii, Palatynatu, He
sji, także z Pomorza, Śląska i Kujaw.

Drugi, odmienny w swym charakterze 
i znaczeniu etap napływu osadników 
przypadł na początek XIX w. i trwał do 
1830 r. W związku z sytuacją, jaka po
wstała po Kongresie Wiedeńskim, pojawi
ła się nowa szansa nie tylko dla Europy, 
Królestwa Polskiego, ale przede wszyst
kim dla małych osad i miasteczek Polski 
Środkowej. W tym okresie do osiedlania 
się zachęcani byli przede wszystkim tka
cze i sukiennicy. Kuszono ich przywileja

mi i możliwością szybkiego bogacenia się. 
Osadnicy niemieccy uzyskali w tym czasie 
doskonałą bazę wyjściową do osiągnięcia 
wysokiej pozycji społecznej. I to właśnie 
im, a także przedsiębiorczości polskich 
właścicieli małych miasteczek, zawdzię
czamy jeden z największych cudów go
spodarczych świata. Można więc powie
dzieć, że z zetknięcia się dwóch kultur: 
polskiej i niemieckiej, obcowania dwóch 
wyznań: katolickiego i ewangelickiego 
zrodził się sukces o ogromnym znaczeniu, 
nie tylko dla historii Polski. O wielkości 
tych wydarzeń świadczy fakt, że nie spo
sób, spacerując dziś ulicami Łodzi lub 
okolicznych miast, nie podziwiać secesyj
nych pałaców, wielkich gmachów fabryk 
łódzkich czy ozorkowskich fabrykantów 
i nie zdawać sobie sprawy, z jak donio
słym znakiem przeszłości obcujemy. Prze
cież pomimo różnic i napięć stworzono 
podstawy dla istnienia kultury o wzajem
nie przenikających się powiązaniach. 
Łódzka „wieża Babel” jest symbolem 
i znakiem kultury, jako zjawiska żywego, 
modelującego i oddziałującego na krajo
braz przez konkretne przejawy działalno
ści człowieka, gdzie praca rąk ludzkich, 
formująca otaczający świat, jest tylko 
wtórnym przejawem duchowo uwarun
kowanej myśli.

Oglądając zdewastowane ewangelickie 
czy żydowskie cmentarze, możemy z obawą 
zadawać pytanie o to, czy w dobie obecnej 
poradzimy sobie jako spadkobiercy tej speł
nionej historii. Czy będziemy umieli być jej 
świadkami? Przechować i udźwignąć jej du
chowy testament? Są to pytania skierowane 
przede wszystkim do małych, lokalnych 
i gminnych wspólnot o to, czy uda się nam 
uratować ostatnie materialne ślady naszej 
wspólnej przeszłości?

Ewangelicy, którzy przybyli na naszą 
ziemię, zaczęli budować swój świat według 
wzorców, które znali, i które różniły się od 
naszych, ale na pewno jedna sfera ludzkie
go życia była wspólna - śmierć. I jeżeli dzi
siaj powiemy, że po 1945 r. większość 
ewangelików, potomków tamtych osadni
ków opuściła swą ojczyznę i wyjechała, to 
z pewnością będziemy mieli rację. Ale wy
starczy, że podczas jakiejś niedzielnej wę
drówki spojrzymy na kępy drzew, dębowe 
zagajniki czy śródpolne zadrzewione wy
spy, by po uważnym zastanowieniu powie
dzieć, że są to zakotwiczone w wiejskim 
krajobrazie cmentarze. Cechą znamienną 
tej cmentarnej rzeczywistości jest to, że 
cmentarze „żyją” dla zmarłych, ale dzięki 
żywym. Umierają więc cmentarze z róż
nych powodów: działania czasu, braku pie
lęgnacji, ale również (i to jest chyba naj
smutniejsze) z powodu celowego, brutal
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nego ich niszczenia. Możemy mówić o tra
gicznej śmierci cmentarzy i znikaniu ich 
z naszego krajobrazu. Los taki spotyka 
cmentarze Pustkowej Góry, Tkaczewskiej 
Góry, Mariampola i Wytrzyszczek. Tadeusz 
Sieraj w wierszu Ręka anielska pisał:

„Był cmentarz. Stuletni cmentarz. 
Nie ma cmentarza. Ukradkiem 
Tu przyspieszono zmartwychwstanie; 
Kto chce niech słowo dołoży: 
Pozornie.
Tu życie pokazało swoje ja” 

Parzęczew są przykładem przestrzeni celo
wo kształtowanej. Dziś, po prawie dwustu 
latach zatraciły, a może raczej zmieniło się 
ich piękno, celowość harmonii uzupełniła 
przyroda, dokonując swego rodzaju rena- 
turalizacji. Spacerując po ginących cmen
tarzach, mijamy dęby, których obwody 
dochodzą do 250 cm, podziwiamy trawia
ste połacie świetlistej dąbrowy otoczone 
czterdziestoletnim, sadzonym przez czło
wieka lasem sosnowym. Możemy jeszcze 
napotkać cmentarz, gdzie wśród 72 drzew,

ogrodzenia. Za to na jego terenie i na 
cmentarzu w Wytrzyszczkach znajdują się 
przewrócone pozostałości drewnianych 
krzyży, wyznaczających ich punkt centralny. 
Ogółem na czterech cmentarzach znajdują 
się 34 ocalałe groby ziemne i 75 nagrob
ków murowanych. Jednak obecny ich wy
gląd wywołuje przygnębienie. Potłuczone, 
poprzewracane, porozrzucane pozostałości 
tablic wskazują na działanie z wielką pasją 
niszczenia. A przecież na kilku lepiej zacho
wanych można odczytać napisy, nazwiska, 
daty tak w języku polskim, jak i w niemiec
kim. Są wśród nich przykłady romantycznej 
sztuki cmentarnej XIX w., reprezentowanej 
przez niemiecki gotyk i symbole śmierci 
przedstawione jako więdnące lilie czy zdo
biony pień ściętego dębu.

Wydaje się, że opisane cmentarze 
ewangelickie - to nie tylko przykłady 
ewolucji modelowanego krajobrazu, to 
nie tylko ciągi ekologiczne zagajników, łą
czące duże kompleksy leśne. Nie pełnią 
one tylko funkcji wysp leśnych, ale są 
świadectwem życia i działalności konkret

Te słowa odzwierciedlają sposób, w ja
ki cmentarze ewangelickie zostały potrak
towane. Można próbować tłumaczyć de
wastację jako chęć odwetu w ramach od
powiedzialności zbiorowej po 1945 r. 
i zrzucić winę na tzw. historię. A tak na
prawdę zagłada cmentarzy ewangelickich 
odbywa się do dziś i wynika z ogromnych 
jeszcze uprzedzeń. Dlatego stan zachowa
nia tych cmentarzy jest opłakany i niedłu
go można będzie mówić o nich wyłącznie 
w czasie przeszłym. A przecież o ich szcze
gólnych walorach krajobrazowych świad
czy fakt, że mają cenną, bo kontrastującą 
z otoczeniem szatę roślinną. Są świadec
twem kształtowania krajobrazu przez głę
boko umotywowaną myśl ludzką, mają in
dywidualną wewnętrzną kompozycję 
funkcjonalną - choćby przez widoczny 
jeszcze układ alejek, rozkład i kształt gro
bów ziemnych lub murowanych. W tej 
twórczej przestrzeni świadomie wykorzy
stano i dobrano gatunki drzew i krzewów. 
Obecnie cmentarze ewangelickie gminy 

1. W krajobrazie cmentarze wyróżniają się 
gęstwiną drzew (Wytrzyszczki)
2. Wśród drzew ledwo widoczne są 
poprzewracane nagrobki 
(Tkaczewska Góra)
3.4. Zniszczone nagrobne stele 
(Tkaczewska Góra)

(zdjęcia: Marek Lipiec)

52 - to robinie akacjowe. Na cmentarzu 
we wsi Tkaczewska Góra na powierzchni 
7368 m2 rosną 92 dęby szypułkowe i 140 
krzewów jałowca pospolitego, spotykane 
są grusze, kasztanowce i lipy.

Na straży cmentarzy stoją niczym war
townicy slupy bramne i fragmenty ogro
dzeń. Ocalała tylko jedna ozdobna brama 
na cmentarzu w Pustkowej Górze, cmen
tarz w Mariampolu nie ma śladów żadnego 

nych ludzi oraz ich do dzisiaj tu obecności. 
Ponieważ cmentarze i groby mówią nam 
o ludziach w nich spoczywających, muszą 
być traktowane jako przestrzeń trwała, co 
znaczy - nietykalna. Rzymskie prawo 
dwunastu tablic, sformułowane w latach 
451-459 p.n.e., nakazywało otaczać 
cmentarze szczególną ochroną. Kościół już 
od III w. ochrania! je specjalnym immuni
tetem jako miejsca święte. Świętość, jak 
wiadomo, równa się szacunkowi. Niszcząc 
więc cmentarze, odzieramy się z godności 
i szacunku - również dla samych siebie, 
ponieważ cmentarze, to nie tylko prze
szłość, ale również przyszłość. Jan Paweł II 
powiedział, że „przeszłość jest treścią na
szej tożsamości także i dzisiaj”. Świado
mość istnienia cmentarzy jako przestrzeni 
funkcjonującej w ujęciu całościowym jest 
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kluczem do rozumienia kultury. Najwięcej 
bowiem nieporozumień wynika nie z bra
ku możliwości działania na rzecz ochrony, 
ale raczej ze zbyt wycinkowego podejścia 
przy próbach jej wartościowania. Cmenta
rze ewangelickie stanowią w krajobrazie 
przykład przestrzeni kulturowo (kulto- 
wo)-krajobrazowej. I w takim rozumieniu 
zasługują na szczególne wyróżnienie.

Cmentarze ewangelickie gminy Parzę
czew nie zostały dotychczas objęte jakąkol
wiek ochroną. Możliwe, że jesteśmy 
świadkami jakiegoś przeoczenia ze strony 
organów odpowiedzialnych za ich ochro
nę, ale może jest i tak, że konieczne jest 
wprowadzenie zmiany w jakości rozumie
nia roli takich przestrzeni. Być może rosną
ce tam drzewa nie mają wymaganego do 
ochrony pomnikowej obwodu pnia, 
a większość nagrobków - to betonowe pły
ty i dlatego nie można ich uznać za wyjąt
kowe. Najważniejsze jest więc, aby w naj
bliższej perspektywie stworzyć model po
stępowania wobec umierających cmenta
rzy po to, aby docenić ich kulturowe i kraj
obrazowe znaczenie dla małych i wielkich 
społeczności oraz po prostu ocalić przed

zagładą. Aby to uczynić, trzeba przełamać 
psychologiczną i prawną niemoc oraz 
uświadomić sobie, że cmentarzy nie chro
nimy dla nich samych, ale dla siebie.

Te przestrzenie możemy czynnie wyko
rzystać jako teren do prowadzenia zajęć 
lekcyjnych z historii, geografii, biologii, 
religii lub języka polskiego. Warto rów
nież zastanowić się nad tym, że dzisiaj sta- 
jemy wobec szansy niepowtarzalnej, bo 
oto w dziele ekumenizmu i pojednania 
między wyznaniami i narodami możemy 
dokonać więcej niż dyplomaci uczynili 
przez ostatnie pięćdziesiąt lat. Wiadomo 
bowiem, że w niezwykle delikatnej kwestii 
cmentarzy pojawiają się i będą pojawiały 
problemy. Ważne jest, czy do ich rozwią
zania jesteśmy przygotowani. Chodzi więc 
o to, aby oceniając przeszłość dostrzegać 
nie tylko cmentarze. Profesor Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 
Jan T. Maciuszko, pisze „pamiętajmy, że 
o przeszłości wyznaniowej i naszej wspól
nej (historycznej) świadczą nie tylko cmen
tarze, jeżeli jeszcze i je udało się uchronić 
przed zagładą”.

Marek Lipiec

DZIEDZICTWO WIEKÓW
Spotkanie z książką

IPliska - dziedzictwo wieków- to tytuł kolejnego (po 

albumach: Polska - dwory i dworki, Polska - dwory, 
dworki, palace oraz Polska - barwy mojej ziemi) i zara
zem najnowszego dzieta warszawskiej Oficyny Wydaw
niczej YOU MAR. Książka ta bez wątpienia należy do wy
dawnictw luksusowych, toteż przy jej zakupie musimy 
się liczyć ze sporym wydatkiem. Jeśli jednak pominąć 
tę, bądź co bądź, dolegliwą dla większości potencjal
nych czytelników kwestię, wszystkie pozostałe jej walory 
pozwalają ulokować to dzieło w grupie najwybitniej
szych tego rodzaju edycji, jakie w ciągu ostatnich lat po
jawiły na naszym tynku wydawniczym. Wysoka wartość 
artystyczna prezentowanych w albumie wielobarwnych 
fotografii, ich interesujący i dobrze uzasadniony pod 
względem merytorycznym wybór, a także znakomity po
ziom techniczny i edytorski dzieła - oto najważniejsze ze 
wskazanych cech tego albumu. Autorem zdjęć jest arty
sta fotografik Mirosław Wiśniewski - wielokrotny zdo
bywca nagród i wyróżnień w uprawianej przez siebie 
dziedzinie (m.in. w 1993 r. za wspomniany album Polska 
- barwy mojej ziemi). Ale Mirosław Wiśniewski - to tak
że osiadły od niejakiego czasu w podwarszawskich Po
pielach... lekarz, himalaista, żeglarz i grotołaz, o czym 
warto wiedzieć, gdyż jego zdjęcia są bez wątpienia efek
tem wzajemnego mieszania się i stapiania, niczym 
w wielkim hutniczym tyglu, owych życiowych pasji i do
świadczeń z wrodzonym wyczuciem piękna. Na 228 
stronach omawianego albumu autor pomieścił ich bli
sko 200. Są piękne. Nie nudzą, lecz zachęcają. Czasa
mi intrygują (np. zróżnicowaniem ujęć, zmieniającymi 
się planami, a nawet zadziwiająco swobodnie dobiera
nym formatem). Denerwują zaś tylko sporadycznie. Ale 
nawet wtedy nie samo zdjęcie jest tego przyczyną, lecz 
niewłaściwie dobrany (i przez to słabo czytelny) podpis 
umieszczony na fotografii. Wiśniewski uwielbia rozłoży
ste, powabne pejzaże, ale kocha się też w architekto
nicznym detalu. Lubi mgłę, zapadającą noc oraz pół

wicz, a wstępy do poszczególnych rozdziałów oraz pod
pisy pod zdjęciami przygotował Kazimierz Orłoś. „To 
«nasza ziemia», to “swojska ziemia- W tę ziemię wsiąka 
nasz pot, nasza krew. Pod drzewami drzemią polskie 
anioły, na rozstajach dróg straszą polskie diabły" -po
wiada ksiądz i poeta Józef Tischner. A uwaga ta w naj
mniejszym stopniu nie kłóci się z głosem historyka, prof. 
Henryka Samsonowicza, który w swoim tekście zdecy
dował się odnieść bezpośrednio do przedstawionych 
w albumie fotografii: „Nasze zabytki ukazane zostały 
przez artystę wrażliwego na piękno. Jego dzieło przyno
si nie tylko wiedzę o przeszłości, ale także dostarcza 
wrażeń estetycznych, uczy w pięknej formie, czym były 
dokonania Polski w czasie jej romańskiego dzieciństwa 
i gotyckiej młodości. Jaki był nasz wkład w sztukę po
wszechną na przełomie wieków średnich i czasów no
wych, jak dalece polski barok zdobił Europę. “Dziedzic
two wieków- pokazuje czasy świetności i klęsk, uczy, że 
mimo niewoli «ta co nie zginęła- też pomnażała nasz 
spadek. Uczy najlepiej jak można, piękną formą zachę
cając do poznania naszego dziedzictwa."

Egzemplarzy albumu Polska - dziedzictwo wieków 
w wolnej sprzedaży jest niewiele. Można go jednak za
mówić bezpośrednio w wydawnictwie: Dział Handlowy 
Oficyny Wydawniczej YOUMAR, ul. Ludowa 9/16,00-780 
Warszawa.

Wojciech Przybyszewski

mrok zabytkowych wnętrz, ale 
nie znaczy to, że odrzuca kraj
obrazy o wyraziście zaznaczo
nych cechach, pozwalających 
przyporządkować je określo
nej porze roku. Wszystko to 
znajdziemy w albumie, do któ
rego słowo wprowadzające 
napisali ks. prof. Józef Tisch
ner i prof. Henryk Samsono

ierwsza wzmianka o Rudce, 
której nazwa wywodzi się od 
rudy darniowej wydobywanej 
z podmokłych łąk leżących nad

bezimiennymi dopływami Nurca, po
chodzi z 1434 r. Wtedy właśnie mazo
wiecki szlachcic, Pretor z Korczewa, zo
stał jej właścicielem i zbudował dwór. 
Kolejnych panów na dobrach rudzkich, 
potomków Pretora, nazywano od miej
sca ich pochodzenia Korczewskimi. 
W 1505 r. Zofia Korczewska wniosła
Rudkę w wianie Stanisławowi Hlebowi
czowi herbu Leliwa, możnowładcy z ro
du litewsko-ruskiego. Był on starostą 
mereckim, wojewodą połockim, posłem 
litewskich książąt Aleksandra i Zygmun
ta I do cara Iwana III, nim zmarł w 1513 r. 
W 1522 r. Zofia z Korczewa, primo vo- 
to Hlebowiczowa, secundo voto Czaplo- 
wa, przekazała część majątku rudzkiego 
synowi Mikołajowi Hlebowiczowi, 
a cztery lata później za 1000 kóp groszy 
litewskich oddała mu resztę dóbr należą
cych do Rudki, by w 1538 r. odsprzedać 
inne majętności. W 1554 r. wymienia się 
trzech Hlebowiczów - panów na Rudce: 
Stanisława, bratanka Mikołaja i wnuka 
wojewody polockiego Stanisława, rów
nież Stanisława, zwanego dla odróżnie
nia „Połońskim”, i Arnolfa, syna Mikoła
ja. W wyniku procesów sądowych jedy
nym właścicielem włości stał się Stani
sław Hlebowicz „Poloński” i w 1560 r. 
wymienił je z Mikołajem Kiszką, herbu 
Dąbrowa, na leżące w powiecie oszmiań- 
skim Łużany i Połczany. W 1569 r. Rud
ka, położona dotąd na terytorium Wiel
kiego Księstwa Litewskiego, znalazła się 
w granicach województwa podlaskiego, 
a tym samym weszła w skład Korony. Te
go samego roku Mikołaj Kiszka został 
wojewodą podlaskim.

O tym, w jaki sposób Rudka stała się 
własnością Ossolińskich, źródła podają 
różnie. Według jednej wersji po 1630 r. 
Barbara Chądzyńska, żona starosty nur- 
skiego Wojciecha, z domu Kiszczanka, 
wnuczka wojewody podlaskiego Mikoła
ja Kiszki, otrzymała Rudkę w ramach ro
dzinnych podziałów majątku. Po jej 
śmierci Wojciech Chądzyński ożenił się 
po raz drugi z Barbarą Ossolińską, od 
której później w 1649 r. odkupił majątek 
jej brat Zbigniew. Częściej można spo
tkać informację, że dobra rudzkie 
w 1647 r. wniosła w wianie Zbigniewo
wi Ossolińskiemu, wojewodzie sando
mierskiemu i staroście drohickiemu, Bar
bara Iwanowska, córka Jakuba, podcza
szego podlaskiego i Anny Kiszczanki 
z Ciechanowca, wnuczki Mikołaja Kisz
ki, wojewody podlaskiego.
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Pałac w Rudce
Pierwsi Ossolińscy nic szczególnego 

ani dla swojej siedziby, ani dla majątku 
nie uczynili. Dopiero szósty z kolei wła
ściciel Rudki z rodu Ossolińskich, Alek
sander, starosta drohicki i miecznik li
tewski, rozebrał w 1763 r. stary dwór 
drewniany i na jego miejscu postawił zie
miańską rezydencję. Była to budowla 
parterowa, ale murowana, kryta cztero
spadowym dachem, z narożnymi baszta
mi, z facjatą i czterokolumnowym gan
kiem dźwigającym balkon. Nie przekra
czała zatem kanonów późnobarokowej 
architektury polskich dworów, tym bar
dziej że usytuowano ją pośrodku ogro

W 1798 r. otrzymał od Fryderyka Wil
helma III dziedziczny tytuł hrabiowski, 
a w 1822 r. został senatorem kasztela
nem Królestwa Polskiego. Oprócz dzia
łalności politycznej zajmował się rów
nież sztuką i otworzył w Warszawie 
pierwszą publiczną galerię malarstwa 
w swoim pałacu „Na Tłumackiem”, któ
ry wniosła mu w wianie druga żona, Te
resa z Rafałowiczów, primo voto Mią- 
czyńska.

Nie mniejszym patriotą od Józefa Ka
jetana był jego syn z pierwszego małżeń
stwa, Wiktor Maksymilian, ostatni męski 
przedstawiciel magnackiej linii Ossoliń

podał się do dymisji w stopniu podpuł
kownika w 1819 r., by brać dalej udział 
w życiu politycznym jako członek Towa
rzystwa Patriotycznego. Za utrzymywa
nie kontaktów z dekabrystami został 
aresztowany w 1826 r. i po trzyletnim 
śledztwie skazany na rok twierdzy oraz 
dożywotni nadzór policyjny. Po powsta
niu listopadowym, do którego oczywi
ście przystąpił i dziwnym trafem wywinął 
się po jego upadku od rosyjskich represji, 
osiadł na stałe w Rudce i zajął się hodow
lą koni czystej krwi arabskiej, kolekcjo
nowaniem różnych przedmiotów o war
tości zabytkowej oraz zapisywaniem lo
kalnych podań i legend. Te ostatnie pu
blikował niekiedy na łamach „Biblioteki 
Warszawskiej”. Ożenił się z Zofią Chod- 
kiewiczówną, znaną malarką specjalizu
jącą się w kompozycjach kwiatowych, 
a owocem tego małżeństwa była córka

1.2. Od strony podjazdu pałac wydaje się 
budowlą dość skromną (1),
a jego rozmiary lepiej pokazuje elewacja 
ogrodowa (2)

dów, w otoczeniu kwiatowych parterów, 
obrzeżonych lipowymi alejami. Poza ni
mi dopiero nasadzono grabów, lip, wią
zów i kasztanów, grupując je w boskiety. 
Tam też znalazły się stawy i murowana 
oranżeria nad sadzawką. Część użytkową 
odgrodzono od parku reprezentacyjną 
wozownią i murowanym pawilonem.

W 1790 r. panem na Rudce został syn 
Aleksandra, Józef Kajetan Ossoliński, 
ostatni kasztelan podlaski, ożeniony 
z Marią Zaleską, podkomorzanką nur- 
ską. Był wielkim polskim patriotą, po
słem na Sejm Czteroletni, zwolennikiem 
Konstytucji 3 Maja, kawalerem Orderu 
św. Stanisława. Podczas powstania ko
ściuszkowskiego wystawił wraz z bra
tem, Janem Onufrym, batalion wojska.

skich herbu Topór, który odziedziczył 
Rudkę w 1834 r. Strzelec konny gwardii 
Królestwa Polskiego, a wcześniej Księ
stwa Warszawskiego, adiutant księcia Jó
zefa Poniatowskiego, uczestnik wyprawy 
na Rosję w 1812 r., kawaler Legii Hono
rowej i Złotego Krzyża Virtuti Militari 

Wanda, wydana za mąż po raz pierwszy 
za hrabiego Tomasza Potockiego, herbu 
Złota Pilawa, po raz drugi za księcia Sta
nisława Jabłonowskiego. Kiedy w 1860 
r. zmarł Wiktor Maksymilian Ossoliński, 
Rudkę otrzymała w spadku jedyna jego 
córka - Wanda. Mieszkała ona w Warsza
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wie, a dobrami zarządzał mąż Joanny, 
jednej z dwóch jej córek z pierwszego 
małżeństwa, Konstanty Potocki, herbu 
Srebrna Pilawa, prawnuk słynnego 
Szczęsnego Potockiego. W czerwcu 1902 
r. księżna Wanda Jabłonowska oddała 
majątek córkom w zamian za dożywotnią 
pensję w wysokości 13 500 srebrnych ru
bli rocznie. Kilka miesięcy później Rudka 
stała się własnością Joanny Potockiej na 
podstawie umowy zawartej między nią 
i jej siostrą, Anielą Zamoyską.

W latach 1913-1914 modny wówczas 
w Warszawie architekt Jan Heurich 
(syn), uchodzący za specjalistę od budo-

W takiej formie pałac przetrwał do dru
giej połowy lat trzydziestych, chociaż 
w 1920 r. sowieccy żołdacy zdewastowa
li pomieszczenia, rozgrabili bibliotekę 
i muzealne zbiory. Jednocześnie z prze
budową pałacu postępowała renowacja 
ogrodów. Sprowadzono wiele niepospo
litych roślin i drzew, tworząc z nich nie
regularne kompozycje, wytyczono nowe 
aleje o płynnym przebiegu, stawom 
nadano obłe kształty, a na jednym z nich 
usypano wyspę i ozdobiono ją klombem. 
Przed frontonem pałacu urządzono rosa
rium, a po obu stronach głównej alei po
jawiły się dwa obszerne trawniki otoczo

3. Baszta w narożniku
południowo-zachodnim
4. Budynki gospodarcze imponują 
wielkością i architektonicznym 
wystrojem

(zdjęcia: Katarzyna i Jerzy Samusikowie)

wy pałaców w „stylu narodowym”, do
konał na zlecenie Joanny Potockiej gene
ralnej rekonstrukcji dworu w Rudce. Ca
ła budowla została podwyższona, na ła
manym dachu pojawił się rząd okien 
i kominy o fantastycznych kształtach, 
a nad starymi narożnymi basztami wyro
sły kopuły z lukarnami. Elewacjom nada
no styl neobarokowy, zdobiąc je rzeźba
mi figuralnymi i wazonami, wnętrza zaś 
pokryły secesyjne ornamenty. W ten spo
sób powstał zupełnie nowy pałac, a ze 
starego dworu Ossolińskich pozostał 
właściwie tylko murowany szkielet. 

ne starodrzewem. Ogród zmienił swój 
charakter: stał się parkiem krajobrazo
wym.

W 1921 r. Joanna Potocka rozpoczęła 
parcelację swojego majątku. Po sześciu la
tach, w chwili przekazywania go synowi, 
Franciszkowi Salezemu, za dożywotnią 
pensję w wysokości 50 tysięcy złotych, li
czył on niewiele ponad 6600 ha i obejmo
wał cztery folwarki. Franciszek Salezy dał 
się poznać jako konserwatywny polityk, 
aktywny w latach dwudziestych działacz 
Stronnictwa Prawicy Narodowej, publicy
sta krakowskiego „Czasu”, dyrektor de

partamentu w Ministerstwie Wyznań Re
ligijnych i Oświecenia Publicznego, z któ
rego odszedł w 1938 r. po dziesięciolet
niej pracy, nie zgadzając się z polityką pań
stwa wobec cerkwi prawosławnej. W pa
łacu w Rudce kontynuował dzieło Wikto
ra Ossolińskiego, prowadząc muzeum hi
storii regionalnej. Miał też bogatą biblio
tekę, w której znajdowały się przeniesione 
z podolskiej Peczary resztki spuścizny po 
Szczęsnym Potockim z Tulczyna.

W latach trzydziestych rudzkim ma
jątkiem zarządzał syn Franciszka Saleze- 
go, Ignacy, oficer wojska polskiego. 
W 1936 r. doszło do niezbyt przemyśla
nej przebudowy pałacu. Rozebrano 
część skrzydeł usytuowanych symetrycz
nie w stosunku do centralnego korpusu 
i otrzymano trzy odrębne budowle, po
łączone jedynie piwnicami. Właścicielo
wi chodziło prawdopodobnie o to, żeby 
zaimponować odwiedzającym go go
ściom posiadaniem trzech oddzielnych 
pałaców z dwoma obszernymi tarasami.

Franciszek Salezy kontynuował parce
lację dóbr rozpoczętą przez matkę. 
W 1944 r. liczyły one już tylko 555 hek
tarów i składały się z dwóch folwarków: 
Rudki i Siemion. Po zakończeniu wojny, 
podczas której ucierpiał pałac i park, ma
jątek objęło trzech użytkowników: Pań
stwowe Gospodarstwo Rolne, Szkoła 
Rolnicza i Technikum Rachunkowości 
Rolnej. Każda z tych instytucji wzięła we 
władanie część dawnych zabudowań fol
warcznych, przebudowując je, rozbiera
jąc lub wznosząc zupełnie nowe. Mimo 
tych w gruncie rzeczy dewastacyjnych 
poczynań, zachowało się wiele zabytko
wych budynków gospodarczych oraz pa
wilon ogrodowy, sześciorak, młyn, oficy
na, oranżeria, wozownia i drewniany la
mus, który przeniesiono do Muzeum 
Wsi w Ciechanowcu.

W latach 1965-1970 zrekonstruowano 
pałac, przywracając jego zewnętrzny wy
gląd do stanu z 1914 r. Potem odnawiano 
park, ale poprzestano na uporządkowaniu 
alej i wnętrz parkowych, wyremontowa
niu kolistego gazonu z fontanną oraz wy
cięciu suchych i połamanych drzew; opra
cowano nawet kompleksowy plan reno
wacji całego założenia. Obecnie usychają 
pozbawione właściwej konserwacji wieko
we drzewa, zarastają szuwarami stawy po 
spuszczeniu wody, zanikają trawniki i nie
które drogi zajmowane przez rozpleniają
ce się zarośla. Mimo tych zniszczeń i bra
ku troskliwego gospodarza, założenie pa- 
łacowo-ogrodowe w Rudce zadziwia uro
dą rzadko trafiających tutaj miłośników 
zabytkowych budowli.

Katarzyna i Jerzy Samusikowie
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Dwieście lat muzeów w Polsce

SPOTKANIA Z MUZEAMI
dziedzinie kolekcjonerstwa na terenie Europy od początku XIX w. zaobserwować można zjawisko udostępniania prywat

nych kolekcji w rezydencjach-siedzibach ich właścicieli. Z czasem siedziby te stawały się swoistym typem rezydencjt-mu- 

zeów czy rezydencji-bibliotek-muzeów. Instytucje tego typu pozostawały w ścisłym związku z osobę fundatora-kolekcjo- 

nera i jego mieszkaniem. W trakcie zachodzęcych przemian zaczęły powstawać pałace, zamki, dwory i wille, pełniące funk

cje muzealno-biblioteczne, w których umieszczone zbiory, niegdyś służące jedynie uświetnieniu i podniesieniu splendo

ru rezydencji, zaczęły stanowić uzasadnienie ich powstawania i wpływały na Laki, a me inny kształt architektury. Równocześnie też wła

ściciele wielu istniejących juz rezydencji, świadomi wag posiadanych zbiorów i ich znaczenia dla społeczeństwa czy narodu, stopnio

wo przekształcali swe domostwa, ograniczając ich reprezentacyjno-mieszkalny charakter na rzecz nowych funkcji muzealno-bibliotecz- 

nych. Istotne stawało się me tylko samo przechowywanie zbiorów i dostępność do nich wąskiego grona domowników i przyjaciół, ale 

coraz częściej, co ważniejsze, świadoma potrzeba i chęć ich szerokiego udostępniania. Tym samym zbiory takie nabierały charakteru 

publicznego, pełniąc funkcje społeczne i edukacyjne, a działanie fundatora szło w kierunku idei wyższych ponad rodowe.

„Zbierajmy przeszłości rozsiekane ciało,
Niech się zetknie, porasta, by z grobu powstało, 
Zbierajmy i okruchy, i drobiny małe"

(wpis Józefa Ignacego Kraszewskiego 
do sztambucha Edwarda Rastawieckiego)

Polskie siedziby rodowe - muzea w XIX w.

N
a gruncie europejskim rezydencje-muzea, w których obok 
wnętrz mieszkalnych istotne miejsce zajmowały wnętrza 
przeznaczone do gromadzenia i odpowiedniego ekspono
wania zbiorów, można zaobserwować już w XVIII i na początku XIX 

w. Działo się tak w Anglii w wypadku rezydencji takich kolekcjone
rów, jak Strawberry Hill Horacego Walpole, Abbotsford Waltera 
Scotta, w Fonthill Abbey Williama Beckforda czy też Johna Soane, 
który swój londyński dom przekształcił w zadziwiające muzeum 
sztuki różnych epok. Także we Francji, gdzie Alexandre du Somme- 
rad dla pomieszczenia i wyeksponowania swych stale powiększają
cych się zbiorów przysposobił znajdujący się w centrum Paryża 
i pamiętający czasy średniowiecza Hotel de Cluny, a następnie udo
stępnił swe zbiory publiczności. Na terenie Niemiec spotykamy się 
z wczesnym tego typu rozwiązaniem w należącym do Leopolda 
Friedricha Franza von Anhalt-Dessau Domu Gotyckim w Wórlitz, wy
pełnionym kolekcjami sztuki średniowiecznej i renesansowej. W Au
strii interesujące muzeum sztuki średniowiecznej powstało z inicja
tywy cesarza Franciszka II we Frenzensburgu.

Na ziemiach polskich typ muzeum, który stanowiła siedziba-mu- 
zeum, pełnił szczególną funkcję. W XIX w. w podzielonym rozbiorami 
i pozbawionym własnej państwowości kraju szanse na fundowanie 
przez rządy zaborcze oficjalnych publicznych instytucji naukowych 
w postaci muzeów i bibliotek byty nikłe. Nie stworzone zostały nam 
w tamtych czasach możliwości, jakie miały inne kraje ówczesnej Eu
ropy. W tych specyficznych okolicznościach swobodne działanie na 
niwie kultury i oświaty narodowej podjąć mogły tylko osoby prywatne. 
W Polsce XIX w., siłą rzeczy, podjęli je przedstawiciele arystokracji 
i ziemiaństwa, pozbawieni już politycznych prerogatyw, ale dysponu
jący nadal znacznymi środkami materialnymi z majątków ziemskich 

i udziałów w nowo powstającym kapitale. Świadomi swej historycznej 

roli powoływali i prowadzili w swych rezydencjach prywatne instytucje 
kulturalne. Działalność na rzecz kultury i nauki stała się dla nich nie tyl
ko substytutem działania politycznego, ale przede wszystkim czynem 
patriotycznym, oznaką ich ofiarności na cele narodowe.

Tymczasem długo jeszcze w XIX w. kontynuowano na ziemiach 
polskich sposób kolekcjonerstwa stosowany w XVIII w., kiedy zbio
ry służyły przede wszystkim dekoracji wnętrz rezydencji. Wydaje się, 
że tak właśnie było w wypadku wspaniałych rezydencji i kolekcji Iza
beli z Czartoryskich Lubomirskiej lub Nieborowa i Arkadii Heleny Ra- 
dziwillowej. Zdarzało się jednak, że idąc za przykładem wskazań 
i zamysłów ostatniego monarchy polskiego Stanisława Augusta Po
niatowskiego, wytrawnego kolekcjonera i znawcy sztuki, zbiory for
mowano już z myślą o ich funkcji spofeczno-dydaktycznej. W dzia
łaniach kolekcjonerskich w końcu XVIII i XIX w. odznaczyło się wie
lu przedstawicieli znakomitych rodów polskich: Branickich, Czarto
ryskich, Dzialyńskich, Lanckorońskich, Lubomirskich, Mniszchów, 
Jabłonowskich, Krasińskich, Ossolińskich, Paców, Potockich, Prze- 
żdzieckich, Raczyńskich, Radziwiłłów, Tarnowskich, Zamoyskich.

W kilka lat po ostatnim rozbiorze obserwować można nowe zja
wisko. Przy rodowych siedzibach arystokracji i ziemiaństwa powsta
wać zaczęty pierwsze, specjalnie zaprojektowane i odpowiadające 
swym celom, osobne budynki muzealne lub, co było częstsze, ada
ptowano w zespole rezydencjonalnym sale przeznaczone do peł
nienia nowych funkcji. Powstałe w obrębie rezydencji muzea zazwy
czaj połączone były z bibliotekami-archiwami. Czasem wznoszono 
całe budynki - pałace lub zamki, przybierające formy architektury 
historycznej, zwłaszcza neogotyckiej lub neorenesansowej. Ich 
kształt stanowi! odpowiednie tlo dla zgromadzonych i wystawionych 
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w ich wnętrzach dziel sztuki i pamiątek. Skomplikowane niekiedy 
programy wiążące architekturę budynków-siedzib rodowych z cha
rakterem znajdujących się w nich zbiorów stwarzały nową jakość 
z pogranicza zamku-muzeum i monumentu-pomnika, w których 
centralne miejsca zajmowały sale przybierające formy miejsc trofe- 
alnych, gromadzących relikwie i symbole dawnej, minionej świetno

ści rodowej i narodowej.
W prezentowanym przeglądzie przyjrzymy się wybranym realiza

cjom muzealnym, w których rezydencję i zgromadzone w niej zbio
ry można określić mianem siedziby-muzeum lub siedziby-muzeum- 
-biblioteki-archiwum. Współzależność funkcji muzealnych i miesz
kalnych, prowadzącą niekiedy do tego, że całe rezydencje stawały 
się muzeami, ograniczając funkcje utylitarne siedliska domowego 
do minimum, obserwujemy w naszym kraju od zarania XIX w. Zjawi
sko to zaobserwowali badacze piszący o dziewiętnastowiecznym 
fenomenie siedzib-muzeów na terenie Wielkopolski. Zauważono, że 
w specyficznych warunkach porozbiorowej Polski nastąpiła przebu
dowa porządku wartości składających się na wiele znaczących re
zydencji. Na dalszy plan odsunięte zostały tam takie wartości, jak 
fundator i jego ród, a na ich miejscu pojawiły się nowe - naród, na

1. Dowspuda, zamek Ludwika Paca (litografia A. Misierowicza, 1857 r.)

uka i sztuka. Fundator i właściciel zbiorów działający na ich rzecz 
prezentował nowy stosunek do istotniejszych wartości. Jego rezy
dencja i zgromadzone pod jej dachem zbiory zaczynały pełnić zgo
ła nową funkcję. Spostrzeżenia dotyczące siedzib rodowych z tere
nu Wielkopolski w znacznej mierze odnoszą się do niektórych rezy- 
dencji-muzeów usytuowanych w pozostałych częściach porozbio
rowej Polski.

W większości polskich siedzib rodowych w XIX w., niezależnie 
od statusu majątkowego ich właścicieli, gromadzone były przez po
kolenia rozmaite zbiory. Domostwa bogatego i uboższego ziemiań- 
stwa kryły w sobie nieraz bardzo cenne kolekcje w postaci galerii 
malarstwa portretowego i historycznego, zbiorów grafiki i rzeźby, 
mebli i porcelany, mniej lub bardziej zasobnych bibliotek i archiwów, 
różnego rodzaju pamiątek (zwłaszcza militariów), nierzadko o war
tości muzealnej. W dworach urządzane byty saloniki czy pokoje pa
mięci, galerie portretowe, zbrojownie (np. cenny zbiór broni dawnej 
Szembeków w Siemianicach). Do wyjątków należały jednak kolek
cje specjalistyczne, choć byty takie, jak np. Edwarda Rastawieckie- 
go w Dołhobyczowie czy Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce. Ale 
w większości wypadków zbiorom tym brakowało ustaleń dotyczą
cych koncepcji, zakresu i chronologii, nierówny był ich poziom arty
styczny, wszystkie natomiast łączył wspólny program ideowy. Czyn
nikiem nadrzędnym w tym programie była prezentacja chwaty rodu, 
a tym samym i narodu, chęć przywrócenia wspomnień o utraconej 
ojczyźnie. Arystokracja, ziemiaństwo i właściciele mniejszych dwo

rów w XIX w., reprezentujący na ogół konserwatywne poglądy, sta
rali się wyjaśnić i uzasadnić swą rację bytu za pomocą historyzmu 
w specyficznej rodowo-narodowej redakcji. Ród i koligacje rodowe 
utożsamiali oni z narodem, a siebie uważali za strażników i główny 
nośnik idei narodowych. Zbiory ukazujące świetność i udział rodu 
w historii kraju odsłaniały ich program polityczny z reguły na wskroś 
patriotyczny.

Niezaprzeczalnie genialną i prekursorską inicjatywę w dziedzinie 
nowocześnie rozumianego muzealnictwa podjęli w Puławach Izabe
la z Flemingów i Adam Kazimierz Czartoryscy (zob. dodatek do 
„Spotkań z Zabytkami”, nr 3, 2001). W koncepcji muzeum puław
skiego po raz pierwszy odszukać można nowe idee przyświecające 
kolekcjonerom magnackim. Odtąd u wielu z nich już nie podkreśle
nie roli i ważności własnego rodu stanowiło o istocie ich zbiorów, ale 

zawarte w nich pierwiastki narodowe. To właśnie w Puławach naj
wcześniej, bo już na przełomie XVIII i XIX w., w parku rodowej rezy
dencji, powstały pierwsze na ziemiach polskich wolno stojące bu
dynki muzealne celowo przeznaczone na umieszczenie w nich zbio
rów: Świątynia Sybilli i Dom Gotycki. Muzeum Czartoryskich stano

wiło sanktuarium i miejsce trofealne, do którego pielgrzymowali 
i gdzie składali dary polscy patrioci.

W kolejnych powstających na początku XIX w. muzeach czy mu- 
zeach-bibliotekach-archiwach w siedzibach rodowych dominować 
zaczęta ta sama, co w Puławach, tendencja polityczno-patriotycz- 
na. Przy ich tworzeniu główną rolę odgrywały czynniki emocjonalne: 
miłość ojczyzny, pragnienie wolności, szacunek dla narodowej i ro
dowej przeszłości i tożsamości wraz z jej obyczajem, stylem i twór
czością. W zniewolonym kraju było to co prawda pragnienie ogólne, 
ale jego wyrazicielem na większą skalę stała się część polskiej ary
stokracji i ziemiaństwa.

Do omawianego tu typu siedzib rodowych-muzeów zaliczyć 
można powstałą na terenie małego skrawka dawnego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, włączonego na drodze politycznych decyzji 
w granice Królestwa Kongresowego, rezydencję generała Ludwika 

hrabiego Paca w Dowspudzie. Wybudowany tam w latach 1820- 
-1823 neogotycki „zamek” w angielskim „stylu Tudorów” przetrwał 
zaledwie kilka lat. Kres jego istnieniu położyła klęska powstania li
stopadowego. Jego fundator, gorący patriota i ostatni potomek 
wielkiego litewskiego rodu, oddany całym sercem i służący swym 
majątkiem dobru kraju, za udział w „rewolucji” zmuszony został do 
emigracji, a skonfiskowany w ramach represji popowstaniowych 
przez władze carskie „zamek" szybko popadt w ruinę i zapomnie
nie. Przy realizacji tej budowli generałem powodowały dwie emocje: 
duma rodowa i miłość ojczyzny. Tworząc swą siedzibę, obdarzył ją 
funkcjami pomnikowymi. Dedykując „zamek” wraz ze zbiorami oj
czyźnie, wystawił jednocześnie pomnik chwały swemu imieniu. Po
szczególne sale poświęcone na przemian pamięci o rodzinie Paców 
i pamięci o wspaniałych momentach minionej historii Polski, w któ
rej ród ten godnie zapisał swoje imię, ustylizowane zostały gotycki
mi formami (zbrojownia i sąsiadująca z nią biblioteka dziel militar
nych). Wyimaginowaną starożytność rodu podkreślać miały aranża
cje innych wnętrz zamkowych, tym razem utrzymanych w stylu kla- 
sycystycznym (wśród nich szczycąca się dziełami stawnych szkól 
europejskich galeria malarstwa oraz pokój zwany Korynckim. prze
znaczony na galerię rzeźby klasycystycznej i klasycznej). Neogotyc
ka Dowspuda do końca zachowała charakter wiejskiej rezydencji, 
gdzie kultywowano tradycje rodowo-narodowe.

Z kolei pałac Paca w Warszawie, do którego zwiózł główną 
część swojej kolekcji malarstwa i dzieł sztuki starożytnej, w swych 
eleganckich i monumentalnych klasycystycznych murach pełnić 
miał funkcje reprezentacyjne. Brak jednak wystarczających danych 
na ustalenie, jak wnętrza te wyglądały w czasach Paca i czy ze 
względu na trwające prace budowlane zgromadzone zbiory były
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2. Wilanów, Galeria Gotycka ok. 1805 r.

w ogóle eksponowane. Zresztą kilka lat po wybudowaniu pałacu 
cały majątek nieruchomy i ruchomy z Dowspudy i Warszawy, wraz 
ze zbiorami, został przejęty przez władze carskie, częściowo zlicy
towany bądź też w tajemnicy wywieziony, ulegając tym samym roz
proszeniu.

Przyjrzyjmy się innym rezydencjom rodowym na terenie Warsza
wy, które można zaliczyć do omawianego tu typu siedzib-muzeów. 

Powszechnie znany przykład stanowi podwarszawski Wilanów. 
W końcu XVIII i na początku XIX w. dawny pałac króla Jana III Sobie
skiego należał do wybitnego erudyty i męża stanu, kolekcjonera, 
pierwszego w naszym kraju archeologa zwanego „Winckelmannem 
polskim” i historyka sztuki, Stanisława Kostki hrabiego Potockiego. 
Zbiory Potockiego formowały się głównie w wyniku jego zagranicz
nych podróży. Hrabia zdołał zgromadzić nieprzeciętną kolekcję ma
larstwa polskiego i obcego, nie tylko szkól dawnych, ale i dziel gło
śnych malarzy współczesnych. Jednocześnie stworzył wyśmienity 
zbiór rysunków i rycin artystów włoskich, francuskich, angielskich, 
niemieckich, holenderskich i flamandzkich od XVI do XVIII w. Ze 
swych podróży do Francji przywiózł do Wilanowa wyjątkowej warto
ści kilkanaście bogato ilustrowanych rękopisów iluminowanych z XV 
i XVI w. Potocki, najwybitniejszy w swoim czasie znawca antyku 
w Polsce, sam brał udział w wykopaliskach w okolicach Neapolu, 
utrzymywał kontakty z uczonymi i antykwariuszami rzymskimi, doko
nywał licznych zakupów. W efekcie powstała w Wilanowie cenna ko
lekcja „waz greckich i etruskich”, rzeźb antycznych oraz gemm. In
teresował się też sztuką chińską i japońską. Dla prezentacji zbiorów 
portretów osobistości polskich wykorzystał dawną Wielką Salę Ja
dalną Augusta II w skrzydle południowym i apartamenty królewskie 
w korpusie głównym pałacu. Malarstwo obce i sztuka antyczna eks
ponowane były w galerii i skrzydle północnym. Już w latach osiem
dziesiątych XVIII w. planował wzniesienie odpowiedniego dla swych 
celów budynku muzealnego. Realizacją tych zamierzeń stała się 
wystawiona w 1802 r. według projektu architekta Piotra Aignera ga
leria muzealna. Neogotycki pawilon dobudowany do północnego 
skrzydła pałacu wilanowskiego zapełniła część zgromadzonych ze 
znawstwem i dużym nakładem sil i środków kolekcji. Od 1805 r. Po
tocki udostępnił swe zbiory publiczności. Z magnackiej rezydencji 
Wilanów przekształcać się zaczął w pomnik kultury narodowej - jed
no z pierwszych w kraju prywatnych muzeów. Celem Potockiego by
ło stworzenie w swej rezydencji muzeum, instytucji kulturalnej i edu
kacyjnej, opartej na oświeceniowych zasadach racjonalizmu i na
ukowości, mającej służyć wychowaniu i doskonaleniu młodzieży. 
Co prawda Potockiemu w Wilanowie i Czartoryskiej w Puławach 
przyświecały podobne patriotyczne cele, jednakże sposób ich reali
zacji byt inny. Wilanowskie muzeum zawierało przede wszystkim 
przegląd dzieł sztuki światowej, nie było w nim miejsca na roman

tyczną wizję muzeum składającego się z pamiątek narodowych, ja
ką zrealizowała w Puławach Czartoryska. Kolejni właściciele Wilano
wa, syn Aleksander i wnuk August, pomni przestania ojca i dziada, 
dbali o stale powiększanie zbiorów i przystosowywanie kolejnych 
wnętrz pałacowych do celów ekspozycyjnych, godnie tym samym 
kontynuując świetną tradycję tej rezydencji-muzeum. Łaskawy dla 
tych zbiorów okazał się los i dziś znaczną ich część można podzi
wiać w pięknie odrestaurowanym dla celów muzealnych pałacu 
w Wilanowie. Dodajmy jeszcze, że specjalnie gromadzone i często 
eksponowane na warszawskich wystawach starożytności drugiej 
potowy XIX w. zbiory znajdowały się również w warszawskim pałacu 
Augusta Potockiego przy Krakowskim Przedmieściu 32.

W Warszawie w XIX w. trzy ordynackie rezydencje rodowe miały 

charakter siedzib-muzeów-bibliotek Zamoyskich. Krasińskich 
i Przeżdzieckich. Najstarsza z nich i najbogatsza znajdowała się 
przy ul. Senatorskiej w należącym od 1811 r. do Zamoyskich Pała
cu Błękitnym. Twórca jej zbiorów, Stanisław Kostka hrabia Zamoy
ski, zięć Izabeli Czartoryskiej, nie tylko wiernie naśladował teściów, 
ale podjął szlachetną z nimi rywalizację zarówno w dziedzinie sze
roko pojętych zainteresowań naukowych, historycznych i artystycz-

3. Warszawa, Muzeum Ordynacji Zamoyskiej (fotografia z początku XX w.)

nych, jak też zbierania i ochrony pamiątek narodowych. W trakcie 
przebudowy Pałacu Błękitnego w pewnej mierze zrealizował swój 
zamysł, jeszcze z Zamościa, gdzie wcześniej rezydował, wystawie
nia gmachu bibliotecznego i muzealnego. Na całokształt zbiorów 
w jego warszawskiej rezydencji złożyło się kilka elementów. Central
ne znaczenie miała zajmująca przyległy do pałacu budynek Biblio
teka Ordynacji Zamoyskiej, ze zgromadzonymi w niej bezcennymi 
zbiorami iluminowanych rękopisów, inkunabułów, ksiąg, map i atla
sów, rycin i rysunków oraz numizmatów. (W latach 1866-1868 nastą
piła kolejna przebudowa gmachu bibliotecznego). Główny motyw 
dekoracyjny neorenesansowego wnętrza biblioteki stanowiły zawie
szone na górnej kondygnacji szaf zdobyczne sztandary, biusty 
stawnych mężów oraz ustawione na centralnym miejscu brązowe 
popiersie hetmana Jana Zamoyskiego. Kolejny to przykład realiza
cji koncepcji miejsca trofealnego, tym razem we wnętrzu bibliotecz
nym. Książnica ogniskowała wokół siebie pozostałe kolekcje zgro
madzone przez ordynata. Integralnie z nią złączona była sala zwa
na Galerią Muzealną. Stanowiła ona łącznik z głównym budynkiem 
pałacowym. Tutaj zgromadzone zostały zbiory pamiątkowe i arty
styczne z bogatą kolekcją militariów, miniatur, porcelany, fajansu 
i szkła, minerałów, narzędzi naukowych i wielu innych. W zaaran
żowanych w stylu empire salach korpusu pałacowego znaczna 
część zbiorów sztuki - galeria portretów przodków i stawnych oso
bistości, malarstwo polskie i obce, rzeźba, zabytkowe meble, por
celana, srebra - pełniła funkcję nie tylko dekoracyjną, ale też użyt
kową. Trzy połączone z sobą elementy rezydencji ordynackiej za- 
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pewniaty ciągły kontakt fundatora i twórcy zarówno z samą instytu
cją, jak i pracującymi tam ludźmi nauki. Jednocześnie w tego typu 
rozwiązaniu obserwujemy ważny krok w kierunku usamodzielnienia 
się tych instytucji i oddania ich służbie publicznej. Takie podejście 
i zrozumienie wagi posiadanych zbiorów stanowiło dobitny przykład 
mecenatu naukowego i artystycznego ordynatów Zamoyskich, skie
rowanego na utrzymanie ducha narodowego i zachowanie kultury 
polskiej. Rezydencja Zamoyskich przy ul. Senatorskiej w Warszawie

4. Warszawa, Biblioteka i Muzeum Ordynacji Krasińskich 

stanowiła dobry przykład nowego, wy
kształconego w okresie romantyzmu ty
pu prywatnej siedziby arystokratycznej, 
pełniącej zadania kulturowe.

Na gruncie kolekcjonerstwa pamiątek 
historycznych i narodowych, w tym głów
nie militariów, szczególną aktywność 
przejawiał generał Wincenty hrabia Kra
siński, dowódca Pułku Lekkokonnego 
Polskiego Gwardii Napoleona I. Już 
przed 1815 r. w urządzonym przez siebie 
muzeum-Zbrojowni w Sali Gotyckiej 
w dawnym Pałacu Czapskich w Warsza
wie, przy Krakowskim Przedmieściu 5, 
gdzie rezydował, wystawił Krasiński cen
ne okazy dawnego i współczesnego orę
ża. Tę mającą cechy trofealne ekspozycję 
uzupełniała rodowa galeria portretów 
przodków, bogaty skarbiec, dzieła sztuki 
zdobniczej, kolekcja ubiorów, numizma
tów i pamiątek historycznych. W pałacu 
znajdowała się też biblioteka z cenną ko
lekcją grafiki i rysunków oraz archiwum 
rodowe. W1860 r. włączono do zbiorów ordynackich biblioteczno-ar- 
chiwalno-muzealne zbiory Konstantego Świdzińskiego z Sulgostowa. 

Intencją tego wybitnego bibliofila, starożytnika i kolekcjonera było 
upublicznienie posiadanych przez siebie zbiorów. Pośmiertnie jego 
wola została spełniona w ramach Biblioteki i Muzeum Ordynacji Kra
sińskich, mających już charakter publiczny i funkcjonujących od te
go czasu samodzielnie z funduszy płynących z dóbr ordynackich. 
Wszystkie zbiory z dawnego pałacu Czapskich, gdzie przez wiele lat 
były składowane w niezbyt odpowiednich warunkach, w 1913 r. prze
niesione zostały do własnej siedziby w nowoczesnym budynku bi- 
blioteczno-muzealnym przy ul. Okólnik 9. Ostatecznie, dzięki ofiarno
ści i pracy ordynata Edwarda Krasińskiego, otwarcie Biblioteki i Mu
zeum nastąpiło dopiero w 1930 r.

Trzeci z warszawskich ordynackich zbiorów biblioteczno-muze- 
alnych należał do Przeździeckich i powstał najpóźniej. Co prawda 
zbiór ten przeniesiono do Warszawy około potowy XIX w., ale dopie
ro w 1870 r. wybudowano dla niego specjalny gmach przy ul. Fok

sal 6/8. Pałac oraz biblioteka, dostatnio urządzone przez Konstan
tego Przeździeckiego, mieściły znaczące zbiory artystyczne oraz 
cenny i bogaty księgozbiór wraz z archiwum, zbiorem kartograficz
nym i graficznym. W swoich wspomnieniach prof. Aleksander 
Gieysztor napisał o nich: „Długie przyćmione wnętrze zastawiały 
szafy, regaty, stoły, wygodne fotele obite skórą, stosowne krzesła. 
Dzieła sztuki i zbroja znajdowały tu miejsce: bodaj tu widniał jeden 
z klejnotów zbiorów sztuki, Zofii Jagiellonki, ołtarzyk domowy, tryp

tyk z 1456 r." To „scalone dzieło sztuk i ksiąg", jakim była ulokowa
na w jednej z pałacowych sal biblioteka i muzeum Przeździeckich, 
dzięki gościnności właściciela, zawsze byty dostępne dla prowa
dzących studia naukowe uczonych.

Wszystkie te trzy prywatne instytucje ordynackie prowadziły 
działalność wydawniczą. Szersza publiczność mogła zapoznać się 
z ich zbiorami na kolejnych wystawach, urządzanych w Warszawie 
począwszy od lat pięćdziesiątych XIX w. Wojna przyniosła kres ich 
istnienia. We wrześniu 1939 r. uległy całkowitemu zniszczeniu zbio
ry Przeździeckich. Biblioteka, muzeum i pałac Zamoyskich burzone 
byty dwukrotnie - w 1939 i 1944 r., a przeniesione do pięknej i no
woczesnej siedziby zbiory Krasińskich zginęły w płomieniach wznie
conych przez Niemców po upadku powstania warszawskiego.

Siedziby rodowe-muzea w najczystszej formie znajdowały się na 
terenie zaboru pruskiego. W większości wypadków inspiracją dla 

nich było puławskie muzeum Izabeli Czarto
ryskiej. Wyraźne ślady puławskiej koncepcji 
widoczne są w poczynaniach Edwarda hra
biego Raczyńskiego. Kiedy w klasycystycz- 

nym pałacu w Rogalinie przebudował 
w 1815 r. zajmującą dotąd naczelne miejsce 
w koncepcji budowli dawną salę balową 
i nadał jej nową szatę neogotycką, umieścił 
tam swoje muzeum - tzw. Zbrojownię. W jej 
murach zgromadził nie tylko dawne militaria, 
ale i inne pamiątki minionej chwaty Rzeczy
pospolitej. W sąsiednich salach założona 
została galeria obrazów i portretów rodzin
nych. Wkrótce też dawna kaplica i sala ja
dalna przekształciły się w piękne wnętrze bi
blioteczne. W wyniku tych poczynań dawny 
pałac magnacki zamienił się w przybytek 
nauki i muzeum o charakterze trofealnym. 
Spadkobiercy kontynuowali dzieło Raczyń
skiego. Począwszy od lat siedemdziesiątych 

XIX w, zakupiono i sprowadzono do Rogali- 
na kilkaset płócien malarzy francuskich, bel
gijskich i polskich. W celu pomieszczenia 

stale powiększających się zbiorów malarstwa przed pierwszą wojną 
światową dobudowano do pałacu galerię. W czasie ostatniej wojny 
Niemcy wywieźli z Rogalina zarówno zbiory biblioteki, jak i Zbrojow
ni. Te ostatnie zaginęły, zaś resztki zbiorów bibliotecznych wcielono 
do biblioteki w Poznaniu; galeria malarstwa istnieje tam do dziś.

O ile rogalińskie muzeum Raczyńskiego miało jeszcze charakter 
elitarny i dostępne było jedynie dla nielicznych, o tyle kolejna funda
cja hrabiego miała już charakter całkowicie demokratyczny. Otwar

ta dla publiczności w 1829 r Biblioteka Raczyńskich umieszczona 
została we własnym pałacu miejskim w Poznaniu. Realizacja ta sta
nowiła przykład pogodzenia potrzeb mieszkalnych w siedzibie fun
datora z charakterem zbiorów i zamierzeniami co do ich społeczne
go funkcjonowania. Pod wspólnym dachem rezydencji społecznie 
świadomego i patriotycznie nastawionego właściciela, w budynku 
zawsze zwanym biblioteką, a nie pałacem, funkcje mieszkalne fun
datora zostały ograniczone na rzecz potrzeb publicznych. Intencją 
Edwarda hrabiego Raczyńskiego było stworzenie w swej siedzibie 

5. Warszawa, Biblioteka Ordynacji Przeżdziec- 
kich (fotografia z okresu międzywojennego)
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nie tylko publicznej biblioteki, ale i galerii-muzeum. Stanowić one 
miały oparcie intelektualne dla planowanego w prywatnej części 
gmachu salonu intelektualno-artystycznego. Wszystko razem sta
nowiło nową jakość i tworzyło nowocześnie pojętą wersję palacu-bi- 
blioteki-muzeum.

Choć z innych płynące przestanek i pozbawione narodowego 
charakteru, ale istotne dla omawianego tu typu założeń rezydencjo- 

nalno-muzealnych, było powstanie w 1847 r. w centrum Berlina 
pięknego pałacu, połączonego z otwartą dla publiczności galerią 
malarstwa. Kreatorem tego przedsięwzięcia był wybitny erudyta 
i znawca sztuki, ale też dyplomata w służbie Prus, brat Edwarda, 
Atanazy hrabia Raczyński. Realizacja ta stanowiła doskonały przy
kład umieszczenia w rezydencji idealnego muzeum sztuki, rozumia
nego jako świątynia dobrego smaku. Tym razem funkcje mieszkalne 
zostały celowo ukryte, a centralny człon architektoniczny budowli 
stanowiło muzeum. Zbiory Atanazego Raczyńskiego, podobnie jak 
w wypadku Stanisława Kostki Potockiego, złożone głównie z groma
dzonych planowo i ze znawstwem dziel dawnego malarstwa euro
pejskiego szkól włoskich i hiszpańskich, współczesnego niemiec
kiego i zaledwie kilku rysunków artystów polskich, miały charakter 
dydaktyczny i estetyczny. Nie zawierały one, tak powszechnych w in
nych rodowych muzeach czy kolekcjach, pierwiastków historyczno- 
-pamiątkowo-patriotycznych. Co prawda nie z woli założyciela, ale 
w 1903 r. galeria Raczyńskiego przeniesiona została do Kaiser-Frie- 

6. Rogalin, pałac Raczyńskich

drich-Museum w Poznaniu, a w czasach nam już współczesnych 
weszła w skład Muzeum Narodowego w Poznaniu

Na ziemi wielkopolskiej kolekcjonerskie tradycje Puław zapra

gnęli wskrzesić w rodowej siedzibie w neogotyckim zamku w Kór
niku Tytus i jego syn Jan, hrabiowie Dzialyńscy. Dla gromadzo
nych zbiorów biblioteczno-muzealnych, zamiast tradycyjnej sali 
balowej, przewidziano w zamku dwukondygnacyjną salę biblio
teczną, z którą sąsiadować miały dwie inne, przeznaczone na po
mieszczenie zbiorów muzealnych. W wypadku Kórnika mamy do 
czynienia z rozmyślnie przeprowadzonym urzeczywistnieniem idei 
zamku-biblioteki-muzeum, pełniącego nowe funkcje kulturowe 
z wyraźnym uwypukleniem pierwiastków historyczno-narodowych 
i patriotycznych. Założyciel tych zbiorów Tytus hrabia Dziatyński 
napisał kiedyś „nie dla mego imienia, ale dla kraju zbierałem". 
Myśl tę wprowadzał w życie także jego syn Jan. W kórnickim zam
ku funkcję otoczonego miłością i czcią miejsca trofealnego pełni
ła specjalnie w tym celu zaaranżowana sala muzealna w stylu 
mauretańskim. Tam też od 1826 r. zaczęto składać zbiory narodo
we, dzieła sztuki, księgi i rękopisy, zabytki przeszłości wraz ze 
wspaniałą kolekcją militariów. W czasach późniejszych Kórnik zna
lazł się w rękach rodziny Zamoyskich i muzealno-naukowe trady
cje tego miejsca były kontynuowane. Aby stworzyć materialne wa
runki bytowania tej instytucji, powołano fundację narodową pod 
nazwą „Zakłady Kórnickie". Dziś zamek jest prężnym ośrodkiem 
naukowym Polskiej Akademii Nauk.

7. Kórnik, zamek Dziatyńskich

Z Puławami kojarzony jest również patac-muzeum w Golucho
wie. należący do żony Jana Dziatyńskiego, Izabeli z Czartoryskich. 
Jak jej prababka, Izabela z Flemingów Czartoryska, także i ona dla 
prezentacji swych bogatych zbiorów artystycznych stworzyła mu
zeum. W Gołuchowie, na miejscu zdewastowanego zamku Lesz
czyńskich z XVI i XVII w., w latach 1872-1885 powstała nowa rezy
dencja, tym razem w historycznym stylu renesansu francuskiego 
Franciszka I. Do ozdoby murów i wnętrz pałacowych umyślnie spro
wadzono z Włoch i Francji oryginalne, od czasów średniowiecza aż 
po XVII w, fragmenty lapidarne detali architektonicznych i rzeźby. 
Od 1880 r. przewożono do Goluchowa, dotąd przez wiele lat groma
dzone w paryskim Hotelu Lambert, bogate i różnorodne zbiory. Do 
najcenniejszych i głośnych w kraju i za jego granicami należała ko
lekcja waz starożytnych. Nie mniej wartościowy był też zbiór biżute
rii antycznej. Ściany pałacu zdobiły reprezentujące wysoki poziom 

artystyczny dzieła malarstwa wybitnych mistrzów włoskich, niemiec
kich, francuskich, hiszpańskich i niderlandzkich z okresu średnio
wiecza i renesansu. Nie zabrakło galerii portretów rodzinnych i wize
runków stawnych ludzi z XVIII i XIX w. Bogate były zbiory rysunkowe

8.9. Gołuchów, 
pałac (8) i sala 
waz greckich, 
ok. 1905 r (9)
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i graficzne (XV-XVIII w.), szczególnie polonika. Zaprezentowane zo
stały wspaniale kolekcje sztuki starożytnej, średniowiecznego i re
nesansowego rzemiosła artystycznego, zbiór wyrobów złotniczych 
z różnych epok, pamiątki historyczne i wiele innych. Cały pałac 
w Goluchowie podporządkowany został zbiorom muzealnym, kom
ponującym wnętrza. Zabytkowe eksponaty stwarzały w nim już tyl
ko iluzję użytkowości pomieszczeń. Neorenesansowy pałac Czarto
ryskiej od samego początku, już z założenia fundatorki, był urządzo
ny jako rezydencja-muzeum, stal się muzeum specjalistycznym, 
ukierunkowanym na dalszy rozwój i pracę naukową. O naukowym 
podejściu do zbiorów świadczą drukowane w Paryżu katalogi. Dzia- 
tyńska zatrudniała też kustosza-konserwatora. Zarówno zbiory kór
nickie, jak i goluchowskie prezentowane byty nie tylko na wysta
wach krajowych, ale w latach sześćdziesiątych XIX w. także za gra
nicą, co pozwoliło na zaistnienie obu kolekcji w świadomości spo
łecznej również poza krajem.

Innym przykładem z terenu Wielkopolski jest Winnogóra, od 
1807 r. rodzinne gniazdo generała Henryka Dąbrowskiego, wybitne
go znawcy i kolekcjonera broni. Przez lata zgromadził on imponują
ce zbiory militariów i trofeów, rycin i map, bogatą bibliotekę specja
listyczną. Wszystko z myślą o tym, aby kiedyś zbiory te służyły spo
łeczeństwu. Życzenie generała zostało spełnione i po jego śmierci, 

w 1818 r, większość jego zbiorów przekazana została Warszaw
skiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk w Pałacu Staszica. Jeszcze za 
życia w rodowej siedzibie stworzył Dąbrowski rodzaj panteonu na- 
rodowego-mauzoleum, w którym element muzealny pełnił nader 
istotną funkcję. Centralny punkt dworu stanowił pokój-gabinet wo
dza Legionów. Na wystrój tego wnętrza, będącego realizacją wła
snego projektu generała, składało się wiele elementów dekoracyj
nych, w których zawarty został przejrzysty program ideologiczny. 
Program ten, na wskroś patriotyczny i narodowy, miał pokazać, że 
do wolności ojczyzny dojść można jedynie na drodze walki zbrojnej. 
Wystrój uzupełniała wspaniała kolekcja broni i trofeów.

Najbardziej sprzyjające warunki tworzenia polskich instytucji kul
turalnych istniały na terenie Galicji. W ciągu XIX stulecia w głównych 

miastach tej prowincji, we Lwowie i w Krakowie, powstało wiele 
znaczących instytucji muzealno-bibliotecznych. Na terenie Lwowa 
wspomnieć trzeba o organizowanym już od początku wieku Zakła
dzie Narodowym im. Ossolińskich, w skład którego oprócz Bibliote
ki weszły jako odrębne zbiory muzealne Henryka Lubomirskiego 
przewiezione z Przeworska. Powstanie Muzeum Lubomirskich datu
je się na 1827 r, ale dla szerokiego kręgu publiczności zostało udo
stępnione dopiero w 1870 r. Najbogatszą jego część stanowiła 
zbrojownia, ale równie imponujące były zbiory obrazów i rzeźb, ry
cin i numizmatów, pamiątek historycznych. Od około 1850 r. istnia
ła we Lwowie zasobna w zbiory rękopiśmienno-książkowe Bibliote
ka Baworowskich, a przy niej Muzeum Baworowskich, bogate 
w dzieła malarstwa szkól włoskiej, niemieckiej, holenderskiej i pol
skiej od XVI do XIX w., dzieła grafiki i sztuki zdobniczej. Podstawę tej 
instytucji stanowiły zbiory zgromadzone przez Wiktora hrabiego Ba- 
worowskiego w jego rezydencji w Myszkowicach pod Tarnopolem. 
Od 1857 r. działała przeniesiona do Lwowa z Poturzycy Biblioteka 
Dzieduszyckich, z cennym zbiorem rycin i gabinetem numizmatycz
nym, oraz oddane do użytku publicznego w 1880 r. Muzeum Dzie
duszyckich, z jednymi z poważniejszych w Polsce zbiorami starożyt- 
niczo-etnograficzno-przyrodniczymi. Z kolekcjonerskiej pasji i miło
ści ojczyzny powstały inne imponujące zbiory lwowskie. Tym razem 
stworzył je nie magnat, ale pochodzący z drobnej szlachty historyk 
kultury i sztuki, dziennikarz i powieściopisarz, ale też wyśmienity 
znawca i kolekcjoner Władysław Łoziński. Zbiory te, początkowo 
umieszczone w jego pałacu w Kuńkowicach, a następnie w pałacu 
we Lwowie, zaliczane były do wyjątkowo cennych zbiorów w zabo
rze austriackim. Składała się na nie wspaniała kolekcja broni i opo

rządzenia wojskowego, ryngrafów, portretów, miniatur i rzeźb, tka
nin, mebli i wyrobów artystycznych. Były dostępne dla chętnych, 
a ich twórca zadbał o należyte i atrakcyjne ich wyeksponowanie 
oraz postarał się o wydanie katalogów. Pośmiertnie zbiory Łoziń
skiego przekazane zostały Muzeum Narodowemu im. Króla Jana III 
we Lwowie.

Kraków, pradawna stolica Polski, miała wiele wspaniałych kolek
cji artystycznych gromadzonych od wieków na Wawelu, w katedrze 
wawelskiej, w kościołach i pałacach, w murach Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. W XIX w. najznaczniejsze zbiory powstałe na bazie fun
dacji prywatnych należały do Muzeum książąt Czartoryskich (zob. 
dodatek do „Spotkań z Zabytkami”, marzec 2001) oraz do Muzeum 
im. Hutten-Czapskich. Emeryk hrabia Hutten-Czapski po przenie
sieniu swych zbiorów do Krakowa zakupił tam dom, przy którym wy
stawił przeznaczony dla powszechnych celów muzealnych gmach 
i opatrzył go napisem „Monumentis Patriae naufragio ereptis". 
Umieszczone w nim zbiory, przede wszystkim numizmatyczne, zo
stały w 1903 r. włączone do Muzeum Narodowego w Krakowie. 
Wszystkie te wspaniale instytucje powstały na fundamencie zbiorów 
stworzonych w domostwach oddanych swej pasji zbieraczy, których 
celem nadrzędnym było zgromadzenie i ochrona przed rozprosze
niem pamiątek narodowych i dziel sztuki, a następnie przekazanie 
ich społeczeństwu.

Przykładem realizacji koncepcji muzeum-skarbnicy narodowej 
w prywatnych rezydencjach ziemiaństwa i arystokracji na terenie 
Galicji był zamekw Podhorcach. Tu, we wspaniałej, jednej z niewie
lu w kraju ocalałej rezydencji barokowej, w oryginalnych wnętrzach 
przetworzonych dla celów ekspozycyjnych znalazły się wyśmienite 
kolekcje rynsztunków husarii, w tym trofea spod Wiednia - najwięk

10. Podhorce, 
Pokój Zielony 
w zamku 
(fotografia 
z ok. 1880 r.)

szy tego typu zbiór w Europie, a na ścianach zawisły oryginały i ko
pie mistrzów pędzla szkól włoskich, flamandzkich i polskich (m.in. 
liczne dzieła Szymona Czechowicza). Zbiory te zgromadził jeszcze 
w XVIII w. Wacław Rzewuski i uzupełniali je jego następcy. Po 1865 r. 
zamek w Podhorcach wraz ze zbiorami przeszedł w ręce Sangusz
ków. Umowa z nowymi właścicielami obwarowana została koniecz
nością wieczystego utrzymywania zgromadzonych w nim pamiątek 
i skarbów sztuki. Zbiory podhoreckie uszczuplone zostały znacznie 
w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej, i ostatecznie znalazły 
się w różnych muzeach Ukrainy i Rosji.

Mianem siedzib-muzeów określić można dwie inne rezydencje, 
należące tym razem do Potockich pałace w Zatorze i Krzeszowi
cach. Aranżując ich wnętrza, odwołano się ponownie do Puław. Po
dobnie jak tam, w obu pałacach Potockich zastosowano ekspozycję 
lapidarną, wmontowując w ściany zabytkowe elementy architekto- 
niczno-rzeźbiarskie. Sale recepcyjne tych pałaców miały charakter 
wybitnie muzealny. W Krzeszowicach wmontowano w jedną z sal 
specjalnie sprowadzoną z Gdańska, monumentalną klatkę schodo
wą z XVII w. z kręconymi schodami, a inne pomieszczenie, zwane 
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galerią werandową, przeznaczono na ekspozycję rzeźby starożytnej 
i lapidarium, kreując tym samym stricte muzealne wnętrze, Potoccy 
z Krzeszowic mieli też bogatą kolekcję malarstwa, część z niej znaj
dowała się w krakowskim pałacu „Pod Baranami".

Pod względem jakości cenne byty zbiory Karola z Brzezia 
hrabiego Lanckorońskiego. Część z nich znajdowała się w pałacu 

w Rozdole, przebudowanym z rokokowej rezydencji Rzewuskich 
w ostatniej ćwierci XIX w, w stylu francuskiego neorenesansu. Wielki 
hol, jak nakazywała tradycja urządzania wnętrz rezydencji rodowych, 
stanowił galerię portretów znamienitszych przodków. Istotnymi kom
ponentami tego wnętrza byty: rozwieszony nad schodami zdobycz

na Feliksa hrabiego Tarnowskiego i jego żonę Walerię ze Strojnow- 
skich znakomite zbiory wymagały umieszczenia w godnych siebie 
wnętrzach. W tym celu Tarnowscy zaangażowali znanego architek
ta Franciszka Marię Lanciego, który w 1834 r, przedstawił plany 
całkowitej przebudowy rezydencji w Dzikowie. Zamek uzyskał 
neogotycką szatę, a funkcje jego wnętrz podporządkowane zosta
ły celom ekspozycyjno-muzealnym, odsuwając na plan dalszy 
funkcje reprezentacyjne. Pomieszczenia rezydencji zdobity obra
zy, rzeźby, rysunki, stynny zespól miniatur, a także rzeźby marmu
rowe oraz ich kopie w odlewach przywiezione z podróży do Wioch 
na początku XIX w. (m.in. Perseusz dłuta Canovy). Tradycyjnie

11.12. Krzeszowice, pałac Potockich (11) i galeria rzeźb starożyt
nych (12) (fotografie z początku XX w.)

ny namiot turecki oraz dekoracja klatki schodowej elementami daw
nego oręża w formie panopliów. Takie rozwiązanie stanowiło kolejny

13. Rozdót, schody pa
łacu Lanckorońskich 
z galerią portretów 
(akwarela Ludwiga Han
sa Fischera z początku 
XX w.)

przykład stworzenia we wnętrzach patacowo-muzealnych miejsca 
trofealnego. Licząca kilkaset obrazów galeria malarstwa zapełniała 
ściany sal reprezentacyjnych, ale najlepsze płótna zawisły w specjal
nie wybudowanej dla tego celu ćwierćkolistej galerii. Zastosowano tu 
również romantyczną koncepcję ekspozycji rzeźb, wmontowując 
fragmenty kopii wczesnorenesansowych płaskorzeźb w ściany ma
łego holu pałacowego. Wnętrza pałacu rozdolskiego nie były otwar
te dla szerokiego grona zwiedzających, dostęp do zbiorów mieli jed
nak za zgodą hrabiego badacze sztuki, często też były one prezen
towane na organizowanych w XIX i na początku XX w. wystawach. Po 
wybuchu pierwszej wojny światowej najcenniejszą część zbiorów 
wywiózł Lanckoroński do swojego wiedeńskiego pałacu. To, co po
zostało w Rozdole, zostało rozgrabione jeszcze w 1914 r.

Godną oprawę bogatych zbiorów Lanckorońskich w Wiedniu 
miał stanowić wybudowany tam w latach 1894-1895 pałac. W pro
jektach gmachu uwzględniano połączenie funkcji muzealnych 
i mieszkalnych. Lanckoroński uważał bowiem, że zabytki sztuki po
winny pozostawać w miejscach, do których zostały przeznaczone, 
a zatem np. w kościołach czy pałacach. Trzon wiedeńskiej kolekcji 
Lanckorońskich stanowiła dużej klasy kolekcja malarstwa włoskie
go od XIV do XVI w. Zbiory artystyczne uzupełniała bogata bibliote
ka, w tym wypadku nastawiona głównie na dzieła z dziedziny histo
rii sztuki. Ocalała z pogromu w czasie ostatniej wojny światowej 
część znakomitej kolekcji malarstwa została w 1994 r. przekazana 

14. Łańcut, galeria rzeźb

przez prof. Karolinę Lanckorońską do zbiorów zamków królewskich
w Krakowie i w Warszawie.

Do rezydencji magnackich, które jako jedne z niewielu w na
szym kraju zachowały do dziś w swej dawnej formie mury i wnętrza 

kryjące wspaniale zbiory artystyczne, należy zamek w Łańcucie. 
W XIX w. zamek był dwukrotnie przebudowywany z myślą o nada
niu mu muzealnego charakteru. Wystarczy wspomnieć o galerii po
łudniowej przeznaczonej na ekspozycję rzeźby antycznej.

Swoje miejsce w historii siedzib-muzeów ma też zamek Tar

nowskich w Dzikowie. Zgromadzone na początku XIX w. przez Ja-

klatka schodowa posłużyła za galerię portretów rodowych z XVII 
i XVIII w. oraz kopii portretów królów z Zamku Królewskiego w War
szawie. Nie zabrakło też pomieszczenia z trofeami myśliwskimi, 
niezwykle popularnymi od potowy XIX w. w rezydencjach rodo
wych. Imponująco przedstawiał się dzikowski księgozbiór i rodo
we archiwum.

Z rodem Tarnowskich i Branickich związany jest zamek w Su
chej kolo Żywca. W gruntownie odrestaurowanym renesansowym 

zamku z XVI w. znajdowały się założone przez Aleksandra hrabiego 
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Branickiego w 1866 r. cenne zbiory biblioteczne i muzealne. Chlubę 
zbiorów suskich stanowiła kolekcja rycin i rysunków, głównie pol
skich, wzbogacona zwłaszcza w 1869 r., kiedy Władysław Branicki 
nabył duży zbiór graficzny poloników po zmarłym na obczyźnie Jó
zefie Ignacym Kraszewskim. Znajdowały się także w Suchej: galeria 
malarstwa obcego od XVI do XIX w., kolekcja dawnej broni białej 
i palnej, duży zbiór numizmatów i masoników oraz cenny dział wy
kopalisk złożony z eksponatów przywiezionych przez Branickiego 
z Egiptu. Bogate były zbiory rękopiśmienne i biblioteczne. Zbiory 
w Suchej były dostępne dla pracowników naukowych.

szych w dawnej Rzeczypospolitej. Nieśwież - dumna kresowa stoli
ca Radziwiłłów - niejeden raz był niszczony i dewastowany, a zbio
ry wielokrotnie rabowane i rozpraszane. Już w 1772 r. Rosjanie zlu- 
pili tamtejsze archiwum i bibliotekę, wywożąc je do Petersburga. Po
nownie w 1812 r. wyjechały nieświeskie skarby w głąb Rosji, tym ra
zem jako lup wojenny zwycięskiej armii Aleksandra I. Kolejny raz 
zbiory spustoszone zostały podczas pierwszej wojny światowej i na
jazdu bolszewickiego. A było co grabić: przed pogromem Nieśwież 
miał bowiem największe w Polsce prywatne archiwum i bibliotekę, 
bogatą galerię portretów i rzeźb oraz liczne dzieła rzemiosła arty

stycznego, numizma
ty, pamiątki rodzinne 
i historyczne. Najsław
niejsza była jednak 
Zbrojownia Radziwił
łów wraz z kolekcją 
unikatowych w skali 
światowej armat z XVI 
i XVII w., złożonych 
w zamkowym cekhau
zie. Dziś w Nieświeżu 
nie ma już dawnych 
zbiorów, rozproszyły 
się po muzeach od 
Nowego Jorku po Mo-

15. Dzików, zamek Tarnowskich 
(fotografia z początku XX w.)

16. Sucha, zamek Branic kich

Na zakończenie wspomnijmy jeszcze o tragicznych losach 
dwóch historycznych rezydencji kresowych Wiśniowca i Nieświeża. 
Obie miały wspaniale kolekcje dzieł sztuki o charakterze muzeal
nym. Zbiory znajdujące się na zamku w Wiśniowcu należały do naj
bogatszych w kraju zbiorów artystycznych i naukowych. Zgroma
dzone jeszcze w XVII i XVIII w. przez kanclerza Michała Serwacego 
Wiśniowieckiego drogą sukcesji przeszły w 1744 r. w posiadanie ro
dziny Mniszchów, która aż do 1852 r. godnie kultywowała kolekcjo
nerskie tradycje wiśniowieckiego zamku. Do rozbudowy zbiorów 
szczególnie przyczynił się marszałek wielki koronny Jerzy Michał 
oraz jego syn Karol Franciszek Mniszech. W okresie swej najwięk
szej świetności w latach czterdziestych XIX w. miało znajdować się 
w wiśniowieckim zamku aż 1800 płócien (m.in. wielka galeria portre
tów). W osobnej sali mieściło się majątkowe archiwum rodzinne,

skwę, uległy zniszczeniu, w większości niewykorzystane przez na
ukę zostały zapomniane.

Czy zbiory wielu polskich rezydencji rodowych pełniły funkcje 
publiczne, stając się tym samym siedzibami-muzeami? Chcąc 
dać odpowiedź na to pytanie, posłużę się słowami profesora Ta
deusza Chrzanowskiego, który stwierdził, że „nie da się rozdzie

lić muzeów od nie-muzeów, a szczególną trudność sprawiają 
w Polsce dwa czynniki historyczne: po pierwsze brak własnych 
dynastii, które położyłyby podwaliny pod wielkie ogólnonarodowe 
kolekcje, a w jeszcze większym stopniu status narodu bez pań

stwa, który nieustannie natrafiał na opory i przeszkody ze strony 
okupantów". Niech zatem przedstawione tu przykłady, a przecież 
można je mnożyć, posłużą na zobrazowanie potencjału, jaki mia-

bogate zbiory książkowe oraz mineralogiczne. W drugiej połowie 
XIX w. zamek w Wśniowcu często zmieniał właścicieli, a bogate 
zbiory w przeważającej części uległy rozproszeniu. Skarby wiśnio
wieckiego zamku wywieziono częściowo w 1851 r. do Paryża, gdzie

wiele z nich sprzedano na aukcji w 1902 r. Pozostałe zbiory (w tym 
biblioteka), wyprzedawane przez kolejnych właścicieli, uległy dal
szemu rozbiciu. Ostateczny kres wspaniałemu zamkowi i resztkom 
jego zbiorów przyniosła pierwsza wojna światowa i rewolucja.

W zamku w Nieświeżu, od 1513 r. rodowej siedzibie książąt Ra
dziwiłłów, przez stulecia nagromadzono zbiory należące do najwięk

ly prywatne zbiory w naszym kraju. Wystarczy wziąć do ręki pra
ce o zbiorach i rezydencjach polskich Edwarda Chwalewika lub 
Romana Aftanazego i porównać je z listą polskich strat kulturo
wych w czasie ostatniej wojny zestawioną przez Karola Estreiche

ra, aby zdać sobie sprawę, 
jak wiele jest jeszcze do zro
bienia w przywróceniu wie
dzy o polskim kolekcjoner
stwie. I jeśli z różnych powo
dów nie dane było wielu, 
zgromadzonym z taką pasją 
i miłością, zbiorom stanąć 
w służbie publicznej i pozo
stało po nich jedynie wspo
mnienie, to tym bardziej trze
ba to wspomnienie nieustan
nie ożywiać, aby choć ono 
świadczyło o ogromie strat, 
jakie poniósł nasz kraj. Pa

mięć bowiem jest już często jedyną miarą dorobku naszego dzie
dzictwa kulturowego. W naszym wypadku jest to pamięć o kolek
cjonerach i zbiorach zgromadzonych w ich prywatnych domo
wych siedzibach-muzeach.

dr Konrad Ajewski

17. Wiśniowiec, zamek Wiśniowieckich 
(litografia według rysunku Napoleona Ordy) 

18. Nieśwież, Zbrojownia
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rującym nad doliną Żabnicy, prawie 
ukończony w 1939 r., ale nieobsadzony 
i niebiorący udziału w walkach.

Załoga schronów - 151. kompania 
forteczna „Węgierska Górka” złożona 
z 69 osób (dowódca kpt. Tadeusz Se
mik) wspierana przez oddziały KOP - 
otrzymała zadanie opóźnienia marszu 
niemieckiej 7. Dywizji Piechoty od gra

nicy doliną Soły, w stronę Żywca. Już 
pierwszego dnia wojny schrony ostrzeli
wało niemieckie lotnictwo. 2 września 
po południu rozpoczęły się ataki nie
mieckiej piechoty, która przy wsparciu 
dział przeciwpancernych i miotaczy 
ognia usiłowała zdobyć polskie pozycje. 
Ten pierwszy, jak również kolejne noc
ne ataki zostały przez Polaków odparte, 
jednak rano walczyły dalej już tylko 
dwa schrony („Wędrowiec” i „Włóczę
ga”). Załogi dwóch pozostałych na roz
kaz dowódcy armii wycofały się. 
3 września około ósmej rano Niemcom 
udało się wyeliminować z walki „Włó-

1. Tradytor artyleryjski 
„Waligóra”, widoczne 
otwory strzelnicze dla dział 
75 mm
2. Schron dowodzenia 
„Wędrowiec” - po lewej 
stronie strzelnica działka 
ppanc 37 mm, po prawej
- strzelnica ckm
3. Schron „Wędrowiec”
- strzelnica ckm
z podstawą karabinu
4. Schron „Włóczęga”
- widok od wschodu

Węgierska Górka
agodne wzgórza, pokryte krat
ką pól i łąk, w oddali zalesione 
góry, gdzieś w dole czysta, gór
ska rzeka. Od czasu do czasu 

ciszę przerywa stukot pociągu toczące
go się powoli w dolinie. Na niewielkiej 
stacji wysypuje się z niego barwna gru
pa turystów, którzy szybko, nie tracąc 
czasu, ruszają zdobywać nowe szczyty. 
Mało kto zatrzymuje się tu dłużej. Nie
którzy, idąc do lasu na grzyby czy bo
rówki, przez przypadek odnajdują ta
jemniczą betonową budowlę, obrośnię
tą zielonym mchem, ziejącą pustymi 
oczodołami strzelnic. Wbudowany 
w stok wzgórza bunkier straszy wystają
cymi na wszystkie strony poplątanymi 
drutami zbrojenia i zardzewiałymi rura
mi, a pokruszony strop w każdej chwili 
grozi zawaleniem.

Decyzja o budowie fortyfikacji w re
jonie Węgierskiej Górki zapadła pod 
koniec czerwca 1939 r. Prace rozpoczę
ły się w lipcu, jednak już wkrótce prze
rwała je wojna. Z przewidywanych 
szesnastu schronów zdołano ukończyć, 
uzbroić i obsadzić załogą jedynie cztery: 
tradytor artyleryjski „Waligóra”, wbu
dowany w zbocze doliny Soły, uzbrojo
ny w dwa działa 75 mm i ckm, mniejszy 
schron „Wąwóz”, położony obok po
przedniego, również na lewym brzegu 
rzeki, z działkiem ppanc i bronią maszy
nową (ckm i rkm), schron dowodzenia 
„Wędrowiec”, usytuowany na płaskim 
dnie doliny, obok zabudowań wsi Wę
gierska Górka, uzbrojony podobnie jak 
poprzedni w działko ppanc, ckm i rkm, 
schron „Włóczęga” na zboczu doliny 
Żabnicy z uzbrojeniem: działko ppanc 
i broń maszynowa oraz piąty bezimien
ny obiekt położony na wzniesieniu gó-
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5. Schron „Włóczęga” - zniszczona 
zachodnia część obiektu z widocznym 
systemem wentylacyjnym
6. Schron bezimienny - znacznie 
zniszczona bryta obiektu
7. Płyta pancerna strzelnicy ciężkiego 
karabinu maszynowego w schronie 
bezimiennym

(zdjęcia: Hadrian Jakóbczak)

częgę” - bezpośredni ogień z armat 
ppanc zniszczył strzelnice, a do bez
bronnego obiektu saperzy wrzucili ła
dunki wybuchowe. Teraz nieprzyjaciel 
wszystkie siły skupił na „Wędrowcu”. Po 
długiej walce i wyczerpaniu się amuni
cji, zważywszy na fatalny stan załogi, 
dowódca, kpt. Semik podjął decyzję 
o kapitulacji; była godzina 17.00.

Dzisiaj o bohaterskich obrońcach 
przypomina pamiątkowa tablica i ślady 
kul na schronach. Położony w lesie „Wa
ligóra” zachował się stosunkowo do
brze, tylko trochę obrósł mchem i przez 
to z szarego stał się zielonkawy. Otwory 
do wtaczania dział zasłonięte są blachą, 
otwór w stropie - pamiątka po pancer
nej kopule, której nigdy nie zamonto
wano — przykryty blaszanym daszkiem. 
Na schronie „Wąwóz” ktoś podobno 
postawił jakiś budynek (informacja za
słyszana w tutejszym muzeum). „Wędro
wiec” - to obecnie skromna ekspozycja 
poświęcona walkom o Węgierską Gór
kę. Można tu obejrzeć trochę archiwal
nych zdjęć, plany schronów i makietę 
pozycji oraz nieco zdekompletowane 
elementy wyposażenia obiektów. Zasta
nawia natomiast pomysł „rekonstruk
cji” kopuły pancernej jako struktury 

żelbetowej i do tego dziwnie kanciastej, 
co oczywiście nie ma nic wspólnego 
z prawdziwymi kopułami, w jakie mia
ły zostać wyposażone wszystkie schrony 
w Węgierskiej Górce. Znacznie znisz
czony „Włóczęga”, z jedną ścianą roze
rwaną wybuchem, prezentuje system 
wentylacji stosowany w polskich schro
nach - wszystkie jego części znalazły się 
właściwie na wierzchu. Ten ostatni 
obiekt - to przede wszystkim świetny 
punkt widokowy. Również bardzo 
zniszczony, zachował dość ciekawy ele
ment wyposażenia, mianowicie piono
wą płytę pancerną osłaniającą ongiś 
ciężki karabin maszynowy. Także w tym 
schronie przewidziano montaż kopuły 
pancernej. Opuszczamy powoli ostatni 
schron, jeszcze raz podziwiamy piękne 
beskidzkie krajobrazy...

Hadrian Jakóbczak
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Spotkanie z książką

WYDAWNICTWA 
ODDZIAŁÓW TOnZ

W ubiegłym roku z inicjatywy oddziałów 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 

ukazały się interesujące publikacje książko
we. Zabytkowy Stupsk autorstwa Stanisława 
Szpilewskiego, wydany przez słupski od
dział TOnZ, przedstawia zarówno rys histo
ryczny tego najważniejszego ośrodka miej
skiego na Pomorzu, jak i współczesne pro
blemy miasta. Wędrując wraz z autorem uli
cami Stupska, odkrywamy zachowane ślady 
wczesnośredniowiecznych osad, poznaje- 
my fortyfikacje miasta, budowle sakralne 
i najbardziej reprezentacyjny obiekt Stupska 
- Zamek Książąt Pomorskich, kilkakrotnie 
przebudowywany, łączący czasy średnio
wieczne z nowożytnymi.

Oddział TOnZ w Czersku zaproponował 
Wycieczkę do Czerska, przewodnik autor
stwa Marii Barbasiewicz, ułatwiający dotarcie 
do tej atrakcyjnej turystycznie miejscowości 
przez opisane miasteczka, m.in. Piaseczno, 
Natolin, Powsin, Konstancin, Obory, Brześce, 
Górę Kalwarię. Wszystkim tekstom towarzy
szą tłumaczenia na język angielski, mapy 
i ilustracje.

Dwie kolejne książki skierowane zostały 
do bardziej zaawansowanych w znajomości 
historii Czytelników. Oddział TOnZ w Bytomiu 
wydal Europejskie inspiracje w sztuce ro
mańskiej województwa śląskiego pod red. 
Ariany Gano-Kotuli. Część pierwsza książki 
przedstawia obiekty architektury romańskiej, 
część druga - relikty architektury romańskiej. 
Prezentowane w publikacji zabytki (z wyjąt
kiem rotundy cieszyńskiej i zespołu pocyster- 
skiego w Rudach) nie są powszechnie zna
ne. Wymienić tu warto m.in. kamienny ko
ściół na cmentarzu w Siewierzu, tympanon 
fundacyjny Jaksy z kościoła św. Michała na 
Otbinie we Wrocławiu czy kościół parafialny 
św. Jakuba w Gieble.

Autorką Powiatu radomszczańskiego za 
panowania Andegawenów i pierwszych Ja
giellonów jest Anna Pichit. Książka wydana 
przez oddział TOnZ w Radomsku przedsta
wia dzieje powiatu radomszczańskiego 
w końcu XIV i w XV w. Poznajemy wydarzenia 
polityczne i polityków związanych z Radom
skiem, śledzimy rozwój społeczno-gospo
darczy i kulturalny, a także dzieje szkolnictwa 
na tym obszarze. Liczne ilustracje i mapy 
wzbogacają materiał, a tłoczona oprawa do- 
daje walorów estetycznych.

Wszystkie publikacje można nabyć w od
działach TOnZ oraz siedzibie Zarządu Głów
nego (00-672 Warszawa, ul. Piękna 44a, 
tel. 629-62-26). (A)

Góra św. Wawrzyńca
ilka kilometrów od Chełmna

I leży wieś Kaldus. U schyłku 
XX w. dokonano tu jednego 
z najciekawszych i najważ

niejszych odkryć archeologicznych 
z początku państwa polskiego. Teren 
zwany dziś Górą św. Wawrzyńca od 
dawna intrygował naukowców. Pod 
koniec XIX w. badania prowadzili 
Niemcy, a w latach pięćdziesiątych 
XX w. naukowcy łódzcy. W latach 
1967-1973 pracami archeologów

no fundamenty trójnawowej świątyni 
chrześcijańskiej w układzie prze
strzennym typowym dla bazyliki, 
z trzema półokrągłymi absydami oł
tarzowymi od wschodu. Uznano to 
za relikty pierwszej znanej z terenów 
Pomorza bazyliki wczesnoromań- 
skiej, datowanej na pierwszą połowę 
XI w. Usytuowana została na linii 
wschód-zachód, ma długość 40 m, 
szerokość 19 m, a grubość murów 
dochodzi do 2 m. Zbudowana była 

z kamienia łama-

1. Widok na wczesnośredniowieczne grodzisko od wschodu

z UMK w Toruniu kierował Andrzej 
Kola. Na obrzeżu majdanu grodowe
go odkrył na głębokości 1 m frag
ment rozwaliska fundamentu ka
miennego, spajanego zaprawą wa
pienną. Uznał to za relikt kościoła 
grodowego, oceniając jego powstanie 
na początek XI w., a zniszczenie na 
około 1216 r. w wyniku najazdu Pru
sów. Prace związane z całkowitym 
odsłonięciem odkrytego fragmenta
rycznie obiektu, zweryfikowaniem 
jego chronologii, funkcji, jaką pełnił, 
podjęła ekspedycja naukowa pod kie
runkiem Wojciecha Chudziaka z In
stytutu Archeologii i Etnologii UMK 
w Toruniu. Badania prowadzone 
w latach 1996-1998 doprowadziły 
do rewelacyjnego odkrycia. Odkopa

nego (granit, wa
pień, piaskowiec), 
spojonego zapra
wą wapienną i gli
nianą.

Pozostałości tej 
wczesnoromańskiej 
bazyliki - rozmia
rami, zastosowaną 
techniką budowla
ną, użytymi mate
riałami - odpowia
dają założeniom 
katedr w Poznaniu 
czy w Gnieźnie. 
Zagadką pozostaje 
osoba fundatora, 
cel budowy świąty
ni w tym miejscu, 
przyczyny prze
rwania budowy czy 
też jej zniszczenia. 
Wojciech Chudziak 
przypuszcza, że 

wzniesienie świątyni stanowiło efekt 
ekspansji politycznej i militarnej pań
stwa piastowskiego na ziemię chełmiń
ską, połączonej z próbą stworzenia na 
tym terenie organizacji kościelnej. Fun
dację kościoła najprawdopodobniej łą
czyć można z Mieszkiem II. Znajdować 
się mógł również tutaj, jak sądzą inni 
badacze, ośrodek misyjny św. Brunona 
z Kwerfurtu, kontynuatora poczynań 
św. Wojciecha.

Wczesnośredniowieczny zespół 
osadniczy w Kałdusie przyjmuje się 
jako pierwszą lokalizację przedkrzy- 
żackiego Chełmna. Największy obok 
Gdańska zespół osadniczy na Pomo
rzu Wschodnim składał się z grodu, 
gródka wewnętrznego, osady pod- 
grodowej, cmentarza oraz osady.
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2. Badania fundamentów bazyliki
(zdjęcia: Piotr Walczak)

Wcześniej osiedle to zamieszkiwała 
ludność kultury łużyckiej z okresu 
halsztackiego, a od X w. plemiona 
słowiańskie. Osada usytuowana zo
stała na ściętym wierzchołku wzgórza 
morenowego o stromych stokach, 
przy krawędzi wysoczyzny, w dolinie

Wisły. Wał obronny odcinał osadę od 
zasadniczego trzonu wysoczyzny, na
dając jej walory obronne. Na części 
osady około połowy XIII w. Krzyżacy 
założyli strażnicę, która później prze
niesiona została do Gniewu. Liczne 
i bogate znaleziska archeologiczne 
z terenu grodu i cmentarzyska świad
czą o wytwórczości rzemieślniczej 
mieszkańców, działalności hutniczo- 
-kowalskiej, kontaktach handlowych, 
wysokiej pozycji gospodarczej i poli
tycznej osiedla, leżącego na szlaku

handlowym Ruś Kijowska - Pomorze. 
Przykładem mogą być odkopane 
przedmioty z Rusi, skandynawskie 
monety i amulety, fragmenty wagi 
brązowej, liczne ozdoby, jak np. kolia 
ze srebrnymi kaptorgami zdobiona fi
ligranem i granulacją, bransolety, na
ramienniki z brązu. Znajdowane po
jedyncze militaria świadczą o obecno
ści w grodzie drużyny wojskowej. Ba
dania grodziska w ubiegłym roku 
koncentrowały się na podgrodziu, 
wczesnoromańskiej bazylice i cmenta
rzysku z XI-XII w., jednym z najwięk
szych na Pomorzu. Na cmentarzysku 
wśród wielu pochówków znaleziono 
tajemnicze pochówki „wampirów”, 
przysypane kamieniami z wbitym koł
kiem w otwór oczny. Zagadką jest od
kryta w pobliżu fundamentów bazyli
ki niecka, wyłożona kamieniami ze 
śladami wody, konstrukcją przypomi
nająca baptysterium - miejsce chrztów.

Jakie jeszcze tajemnice kryje Góra 
św. Wawrzyńca, pokażą dalsze bada
nia archeologiczne. Może dadzą od
powiedź na pytania o losy osady, jej 
miejsce w strukturze młodego pań
stwa piastowskiego. Marzeniem na
ukowców jest utworzenie na tym te
renie skansenu archeologicznego. 
Miejsce ze względu na walory histo
ryczne i krajobrazowe nadaje się do 
tego znakomicie.

Piotr Walczak

Spotkanie z książką

PEJZAŻ FRASOBLIWY

^Vlbum fotografików Andrzeja Różyckiego i Pio

tra Szczegtówa pt. Pejzaż frasobliwy- to już czwar
ta, obficie ilustrowana książka poświęcona polskiej 
sztuce ludowej wydawnictwa Krupski i s-ka. Po 
Sztuce zwanej naiwną, albumach o ludowym ma
larstwie i rzeźbie, otrzymaliśmy teraz równie 
wspaniałą publikację poświęconą kapliczkom 
i krzyżom przydrożnym. Jak poprzednich, tak i tej 
autorem tekstu jest Aleksander Jackowski, wybit
ny etnograf, wieloletni redaktor czasopisma „Pol
ska Sztuka Ludowa". Omawiając ten rodzaj archi
tektury sakralnej, „rozprowadzającej” świętość po 
polach i miedzach polskiej wsi, ale także obecnej 
w podwórzach-studniach wielkich miast, autor 
przywołuje słowa starszego kolegi, etnografa Ta
deusza Seweryna, który twierdził, że „żaden z na
rodów nie stworzył w tej dziedzinie nic piękniej
szego, co by rozmaitością i urodą formy harmoni
zowało lepiej z otaczającą przyrodą. Te wznoszo
ne przy drogach, w polach i na bezludziu arcy

dzieła sztuki ludowej sprzęgły się z charakterem 
wsi polskiej niepodzielnie". W swym wprowadza
jącym szkicu A. Jackowski prezentuje ów polski 
fenomen malej sztuki sakralnej na europejskim tle 
dowodząc, że jest on specyficznym wytworem 
sztuki ludowej Europy Środkowej, związanej z ka
tolicyzmem. Wytycza terytorium ciągnące się od 
austriackiej Styrii przez Czechy, Słowację, Polskę, 
aż po Litwę, gdzie przy drogach, na rozstajach, 
przy źródłach i na placach miast królują krzyże 
i kapliczki z figurami św. Rocha, św. Jana Nepo
mucena, św. Mikołaja, Chrystusa Frasobliwego, 
Matki Boskiej, Świętej Rodziny. A ponieważ tema
ty te i przedstawienia często już gościły na ta
mach „Spotkań z Zabytkami”, można przypusz
czać, że takie całościowe, pięknie ilustrowane ich 
ujęcie również wzbudzi zainteresowanie Czytelni
ków naszego pisma.

Zdzisław Skrok 
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Meble
z drewna giętego

łów i etażerek. Wszystkie przedmio
ty wykonano opracowanymi przez 
Thoneta metodami gięcia drewna. 
Propozycja została zauważona za
równo przez publiczność, jak i kryty
kę. Meble Thoneta nagrodzono brą
zowym medalem.

Kolejne patenty pozwoliły Thone- 
towi zabezpieczać się, w miarę sku
tecznie, przed poczynaniami konku-

rzemiośle artystycznym 
końca XVIII w. zanikła do
minacja ściśle określonego 
stylu. Pojawiały się i szyb

ko znikały efemeryczne mody, co 
skłoniło wytwórców do poszukiwa
nia rozmaitości form tworzonych 
przedmiotów. Rozmaitość zaczęła te
raz kształtować rynek zbytu. Formy 
gięte, tworzone metodami rzemieśl
niczymi, zaczęły znajdować wzrasta
jące zainteresowanie nabywców. Ele
menty gięte wytwarzano jednak du
żym nakładem cennego materiału 
i przy udziale uzdolnionych rzemieśl
ników, co wpływało na wysoką cenę 
jednostkowo wypracowanego mebla. 
Eksperymenty w zakresie gięcia 
drewna prowadzono przez niemal ca
ły XVIII w., głównie w Anglii, jednak 
dopiero metody wypracowane przez 
Michaela Thoneta pozwoliły produk
cji meblarskiej uwolnić się z ograni
czeń rzemiosła i sprostać wyzwaniom 
epoki przemysłowej.

Michael Thonet (1796-1871) był 
wyuczonym stolarzem, który w 1819 
r. założył w miejscowości Boppard 
własny warsztat. Tam, około 1830 r., 
rozpoczął swoje eksperymenty w za
kresie gięcia drewna. Pierwsza faza 
tych działań polegała na warstwo
wym lepieniu fornirów. Thonet goto
wał w kleju pakiety czterech bądź 
pięciu warstw fornirów, które następ
nie wkładał do form giętarskich, uzy
skując docelowo elementy potrzeb
nego kształtu. Pozwoliło mu to pro
dukować meble do siedzenia (krzesła, 
fotele i kanapy) znacznie szybciej i ta
niej w porównaniu z metodami sto
sowanymi dotychczas. Technologia ta 
uzyskała patent ochronny w 1841 r. 
i wzbudziła pewne zainteresowanie 
pracami boppardzkiego stolarza. 
Udział w dużych wystawach (Koblen
cja i Moguncja) zachęcił Thoneta do 
przeprowadzenia się wraz z rodziną 
do Wiednia. Był rok 1842. W Wied
niu współpracował przez kilka pierw
szych lat ze znanymi w tym mieście 
producentami mebli (Clemens List 

W i Carl Leistler), wypracowując kilka 
cenionych modeli krzeseł. W 1849 r. 
powstał samodzielny warsztat Tho
neta przy Hauptstrasse 396, gdzie 
zrealizowano pierwsze duże zlecenie 
na krzesła dla kawiarni Dauma 
w centrum miasta. Był to bardzo 
ważny moment, bowiem wyznaczył 
początek zainteresowania meblami 
giętymi u odbiorcy publicznego. Re
alizacja tego rodzaju zamówień była 
możliwa i opłacalna wyłącznie przy 
zastosowaniu przemysłowej formy 
produkcji mebli.

rencji. Stawał się teraz niekwestiono
wanym liderem na tworzącym się 
rynku mebli z drewna giętego. W tak 
korzystnej dla siebie sytuacji Michael 
Thonet zdecydował się na kroki re
organizacyjne w swojej firmie. 
W 1853 r. przekazał wszelkie nabyte 
prawa swoim pięciu synom i stwo
rzył przedsiębiorstwo „Gebriider 
Thonet”. Zdecydował się również na 
ryzyko postawienia fabryki. Na miej
sce budowy wybrano morawską 
miejscowość Koryczany, gdzie pobli
skie lasy bukowe mogły dostarczyć

1. Meble Thoneta: 
a - fotel 
na biegunach 
z 1880 r., 
b - fotel z lat 
1890-1900, 
c - krzesło z lat 
1890-1900

Thonet przygotował ofertę na 
londyńską wystawę światową 
w 1851 r. Była to pierwsza wystawa 
tego typu, która pokazywała w spo
sób wszechstronny możliwości tech
niczne ówczesnego świata. Crystal 
Palace w czasie sześciu miesięcy od
wiedziło prawie sześć milionów 
zwiedzających. Otwierało to dla pro
ducentów niespotykane dotychczas 
możliwości. Oferta Thoneta zawie
rała: sześć modeli krzeseł, po dwa 
modele foteli i kanap, model stolika 
do szycia oraz po dwa modele sto-

dobrej jakości surowca. Nie bez zna
czenia były też dla tego przedsię
wzięcia możliwości, jakie dawał lo
kalny rynek pracy. Uruchomiona 
w 1857 r. fabryka w krótkim czasie 
produkowała około 10 tysięcy sztuk 
mebli giętych rocznie. Tu właśnie na
rodził się legendarny już model krze
sła nr 14 - symbol masowego pro
duktu przemysłowego.

Po niewątpliwym sukcesie, jakim 
okazała się inwestycja w Korycza- 
nach, przedsiębiorstwo Thonetów 
buduje kolejne fabryki w: Bystrzycy
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wojny okazały się jednak dla Thone- 
tów katastrofalne: utrata dużych ryn
ków zbytu (Rosja i Ameryka) i gwał
towna recesja spowodowały obniżenie 
produkcji do jednej czwartej sprzed

w. przedsiębiorstwo ma tak bogatą 
ofertę handlową, że zmuszone jest 
wydawać wielostronicowe katalogi, 
poszerzane co pewien czas nowymi 
propozycjami. Katalog z 1902 r. li
czył ponad sto stron przedstawiają
cych 1200 modeli mebli. Firma była 
najstarszą, największą i najlepszą fir
mą na światowym rynku mebli 
z drewna giętego.

Do czasu pierwszej wojny świato
wej przedsiębiorstwo rozwijało się do

skonale, a konkurencja („Kohn” 
i „Mundus”) nie była w stanie 
poważnie mu zaszkodzić. Skutki 

okresu wiedeńskiego sygnowane za 
pomocą stempli wytłaczanych na ra
mie siedziska, papierowych etykiet 
fabrycznych, tabliczek i innych zna
ków. Najstarsze oznakowania pocho
dzą najprawdopodobniej z czasów 
współpracy Thoneta z Leistlerem 
(około 1849 r.), natomiast pierwsza 
zachowana sygnatura, w formie wy
tłaczanego pod ramą siedziska stem
pla, pochodzi z 1859 r. Oznakowa
nie tego typu nie spełniało wymo
gów produkcji fabrycznej, dlatego 
około 1869 r. firma wprowadziła 
etykietę papierową. Jej szatę graficz
ną zmodyfikowano w 1881 r. i w tej 
wersji stosowano do 1921 r. Meble 
produkowane na rynek rosyjski zna
kowano cyrylicą. Powszechną prak
tyką w zakładach Thoneta było po-

2. Fotel do biurka 
z 1921 r.
3. Ekran siedziska
- sklejka buczynowa
z reliefowo wytłaczanym 
ornamentem roślinnym 
o secesyjnym 
rodowodzie
4.5. Etykieta papierowa
- oznakowanie firmowe 
w wersji z 1921 r. (4)
i stempel firmowy 
wytłaczany 
na wewnętrznej stronie 
ramy siedziska (5)

(zdjęcia: Jacek Zajdel)

(1862, Słowacja), Nagy Ugrócz 
(1865, Węgry), Hellenków (1868, 
Morawy), Radomsku (1880, Polska) 
i we Frankenbergu (1889, Hesja). 
Powstają również liczne na terenach 
całej niemal Europy sklepy i składy 
firmowe. Popyt na meble gięte ro
śnie systematycznie, by osiągnąć 

2

apogeum w pierwszych latach XX 
w. Głównym dostawcą tych mebli 
jest przedsiębiorstwo rodziny Tho- 
netów.

Wszystkie podejmowane przez fir
mę działania miały w sobie coś nowa
torskiego. Taki charakter miał spo
sób, w jaki firma starała się promo
wać swój towar: ulotki firmowe, ka
talogi, ogłoszenia w prasie, udział 
w przeglądach i wystawach. Pierwsza 
firmowa ulotka pochodzi z 1859 r. 
i zawiera w swojej ofercie 26 modeli 
mebli. Od lat osiemdziesiątych XIX 

1914 r. Chcąc wzmocnić przedsiębior
stwo kapitałowo, przekształcono je 
w 1921 r. w spółkę akcyjną, co nie 
przyniosło oczekiwanych rezultatów. 
Działania Leopolda Pilzera, prezesa 
spółki „Mundus-Kohn”, doprowadziły 
do fuzji konkurujących dotąd firm. Po
wstał koncern o nazwie „Mundus - 
Powszechne Towarzystwo Handlowo- 
-Przemysłowe”, w którym stopiły się 
w jedną całość odrębne dotąd przed
siębiorstwa.

Meble produkowane w warszta
tach i fabrykach Thonetów były od 

dwójne znakowanie mebli, tzn. obok 
firmowej etykiety papierowej bito 
stempel z napisem „THONET” lub 
„THONET AUSTRIA”. W obiegu 
handlowym stosowano często dodat
kowe oznakowania w celu wyróżnie
nia od jakże często podobnej pro
dukcji konkurentów. Dlatego nie
rzadkie są dodatkowe etykiety czy 
mosiężne tabliczki.

Fotel z 1921 r. katalogi firmowe 
Thoneta prezentują w dziale „Fotele 
do biurek”. Mebel jest wykonany 
z drewna bukowego (wszystkie ele
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menty konstrukcyjne) i sklejki buczy
nowej (ekran siedziska). Sposób roz
wiązania oparcia tylnego (zapiecka) 
nie występuje w innych, poza biuro
wymi, fotelach Thoneta. Jest to wa
riant oparcia, gdzie ponadsiedzisko- 
wa część tylnych nóg została połą
czona poprzeczną łączyną w kształcie 
podkowy z przytwierdzoną do niej 
kształtką z litego drewna. Łączyna 
spełnia tu równocześnie funkcję 
oparcia bocznego (podłokietnika) 
i jest zintegrowana z ramą siedziska 
za pomocą pałąków zbieżnych do 
niej stylistycznie. Takie rozwiązanie 
spotykamy u Thoneta po raz pierw
szy w modelu numer trzy z katalogu 
1902 r. Wytłaczany na ekranie siedzi
ska wzór w postaci ornamentu ro
ślinnego (stylizowane liście kaszta
nowca i kwiaty słonecznika) był bar
dzo popularnym motywem dekora
cyjnym o secesyjnym rodowodzie. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne 
fotela były łączone ze sobą wkrętami 
i śrubami metalowymi, bez stosowa
nia kleju. Fotel zgodnie z praktyką 
firmową został oznakowany podwój
nie. Przylepiona do spodniej strony 
ekranu siedziska etykieta papierowa 
przedstawia wariant z 1921 r. Wów
czas firma wprowadziła prosty napis 
„THONET” w środku, a po obu 
stronach literę „T” (białą na czarnym 
tle). Zrezygnowano ze słowa „Wien” 
w dolnej części etykiety. Na we
wnętrznej stronie ramy siedziska wy
bito stempel firmowy. Przed wybi
ciem stempla wyżłobiono pole 
w drewnie ramy. Kształt wyżłobione
go pola nie jest okrągły, co również 
wskazuje na rok 1921. Do bicia 
stempli firmowych fabryki Thone- 
tów używały specjalnych maszyn 
produkowanych przez wiedeńskie 
przedsiębiorstwo „Topham”.

Działalność firmy „Gebriider Tho- 
net” miała kapitalne znaczenie w hi
storii meblarstwa. Do połowy XIX 
w. produkcja mebli podlegała bo
wiem zasadom i regułom rzemiosła 
bądź rękodzieła. Prace Michaela 
Thoneta i jego następców nadały 
produkcji mebli typowo przemysło
wy charakter. Meble gięte stały się 
produktem masowym, a to spowo
dowało uprzemysłowienie produkcji 
innych typów mebli. Meblarstwo sta
ło się intratną gałęzią przemysłowej 
produkcji w epoce industrializacji.

Kazimierz Konsek

Fabryka w Radomsku

0
adomsko położone w połu
dniowo-zachodniej części 
Królestwa Polskiego, na szla
ku kolei warszawsko-wiedeń- 
skiej, w pobliżu Galicji i Zagłębia - 

przyciągało w XIX w. międzynarodo
wy kapitał. Nie było więc przypad
kiem, że gdy rozwijająca się firma 
„Braci Thonet”, synów Michaela 
Thoneta, w końcu XIX w. rozpoczęła 
ekspansję na tereny Austro-Węgier 
i Rosji, wybór padł właśnie na to mia
sto, zwane wówczas Nowo-Radomsk. 
W 1880 r. powstała tu fabryka - 
czwarta na ziemiach polskich pod za

1. Plan sytuacyjny fabryki Thoneta z 1889 r.
2. Budynek stolarni z 1874 r.

borem rosyjskim. Surowiec - drewno 
bukowe i inne - sprowadzano z pobli
skiej Galicji, węgiel z Zagłębia, a oko
lica zasobna była w tanią siłę roboczą.

Według akt hipotecznych Radom
ska dom handlowy pod firmą „Braci 
Thonet” w Wiedniu nabył w sierpniu 
1881 r. od poprzedniego właściciela 
Jakuba Ginsburga nieruchomość 
z młynem parowym. W grudniu tegoż 
roku firma kupiła następne nierucho
mości od R. Gilberna i A. Łapińskie
go. Budynek młyna szybko zaadapto
wano do potrzeb produkcji mebli gię
tych. Korzystne warunki gospodarcze 
sprawiły, że firma rozszerzyła pro
dukcję i w tym celu w 1884 r. zakupi
ła od Ch. Silbersteina duży plac poło-

żony na wschód od stacji kolejowej 
(do niedawna działał tam Zakład nr 
2 Radomskiej Fabryki Mebli), a kolej
ny teren - wl887 r. W ciągu siedmiu 
lat firma znacznie się rozbudowała 
i wkrótce stała się jedną z najwięk
szych wytwórni mebli giętych w Eu
ropie.

Przez ponad wiek budynki fabrycz
ne ulegały różnym przebudowom, ale 
wiele z nich zachowało się do dzisiaj, 
m.in. najstarszy murowany dwupię
trowy budynek, w którym ongiś mie-
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3. Budynek maszynowni z końca XIX w.
4. Wnętrze budynku kotłowni z końca XX w.
5. Budynki magazynów mebli gotowych 
z przełomu XIX i XX w.
6. Budynek główny z końca XIX w.: część 
środkowa od zachodu

ścił się młyn. Na placu obok stacji ko
lejowej, ograniczonym ulicami Rey
monta (dawna Kaliska) od zachodu 
i Kolejową od południa, przetrwało 
sporo obiektów z końca XIX w. Nale
ży do nich budynek stolarni, usytu
owany przy ul. Kolejowej, który po
wstał prawdopodobnie w 1874 r.; po 
wojnie dobudowano na zewnątrz 
dźwig towarowy. Budynek z nietyn- 
kowanej cegły utrzymany jest w stylu 
historyzującym. Ma plan zbliżony do 
kwadratu, nakryty jest dwuspado
wym dachem, z wyodrębnioną czę
ścią wschodnią, nakrytą dachem 
w przeciwnym kierunku, oraz z do
stawionym szybem windowym. Ścia
ny zostały podzielone lizenami i za
mknięte gzymsem kostkowym. Pozio
me podziały tworzą rzędy okien 
z podokiennikami. Na dwóch gór
nych kondygnacjach okna są prosto

kątne, zamknięte łukiem koszowym. 
Ozdobne elementy ceglane - to np. 
podokienniki zdobione pasmami ce
gieł ustawionych skośnie. Na każdym 
piętrze znajduje się jednoprzestrzenna 
hala podzielona trzema rzędami słu
pów na trzy nawy wzdłuż budynku, 
z wydzieloną klatką schodową. Na 
poddaszu i trzecim piętrze słupy są 
drewniane, na niższych kondygna
cjach - okrągłe żeliwne.

Od wschodu do stolarni przylega 
ciąg niskich, dwukondygnacyjnych 
budynków: maszynownia ze stacją 
pomp i filtrów oraz kotłownia z koń
ca XIX w., komin i nowa kotłownia 
(po 1945 r.). Ceglana elewacja starej 
kotłowni jest bardzo interesująca: po
dzielono ją lizenami z ozdobnymi 
gzymsikami, podokiennikami i usko
kami w murze; u góry na osi znajduje 
się duże okno prostokątne zamknięte 

łukiem pełnym, po bokach trzy smu
kłe okienka podobnie zamknięte, a na 
dole duże okno prostokątne wstawio
ne w dawny otwór bramny zamknię
ty łukiem; liczne są dekoracyjne ele
menty uzyskane przez układ cegieł. 
Na północ od tego zespołu do nie
dawna znajdowały się powiązane ze 
sobą budynki: obróbki zasadniczej 
i sezonowania (oba prawdopodobnie 
z 1898 r.), warsztaty naprawcze; 
obiekty te spłonęły i pozostałości zo
stały rozebrane.

Na wschód od tych budynków stoi 
budynek główny w kształcie litery L, 
który wybudowano w końcu XIX w. 
(wcześniej powstało skrzydło dłuż
sze). Znajdowały się w nim różne po
mieszczenia produkcyjne: montownia 
oparć, śrubownia, magazyn, szlifier- 
nia, politurnia, bejcownia itd. Budy
nek jest dwupiętrowy, tynkowany, 
w części dobudowanej po drugiej 
wojnie - parterowy, kryty dachem 
dwuspadowym. Zachował się układ 
konstrukcyjny - w dłuższym skrzydle 
stropy (odcinkowe Kleina lub drew
niane) opierają się na zewnętrznych 
ścianach ceglanych i dwóch podcią-

28



gach niesionych przez dwa rzędy słu
pów (drewnianych lub żeliwnych). 
Krótsze skrzydło jest analogiczne, 
z tym że stropy opierają się na ze
wnętrznych ścianach i jednym pod
ciągu, wspieranym przez rząd słupów 
drewnianych. Budynek utrzymany 
jest w stylu historyzującym. Elewacje 
podłużne mają charakter horyzontal
ny, podkreślony przez gzymsy i rzędy 
okien z podokiennikami. Lizeny wy
znaczają pola, u góry wypełnione pa

rami okien zamkniętych łukiem peł
nym. Klatki schodowe dzielą elewację 
zachodnią na trzy części. W elewacji 
wschodniej wyróżnia się szczyt krót
szego boku.

Z tej samej strony, równolegle do 
budynku głównego, widzimy zespół 
trzech budynków. Najstarszy z 1896 r. 
mieścił straż pożarną, w środkowym 
z końca XIX w. znajdowała się natry- 
skownia, zaś trzeci pochodzi z 1942 r. 
W budynku straży pożarnej zachowa

ła się jego konstrukcja - strop odcin
kowy o podciągach stalowych wspar
tych na słupach żeliwnych i dach 
dwuspadowy o konstrukcji drewnia
nej. Prawdopodobnie z przełomu 
XIX i XX w. pochodzi zespół rów
noległych budynków: pakownia, ma
gazyn wyrobów gotowych oraz od
dział obróbki wstępnej, później tapi- 
cernia. Pierwsze trzy budynki, miesz
czące pakownię i magazyny wyro
bów gotowych, były połączone ze <

SIEDZIBA THONETOW

Na rogu ulic Reymonta i Kolejowej w Radomsku, 

niedaleko dworca, stoi na niewielkiej posesji fabry- 
kancka willa-palacyk. Plac został wydzielony z tere
nu należącego do fabryki „Braci Thonet". Czy rze
czywiście mieszkali tu synowie słynnego Michaela 
Thoneta? Willa powstała na przełomie XIX i XX w. 
w stylu historyzującym. Budynek ma plan nieregular
nego prostokąta, jest jednopiętrowy, z poddaszem 
użytkowym, kryty dachem łamanym. Od zachodu 
urozmaica bryłę wieżyczka z ozdobnym dachem na
miotowym. Wilia ma dobre proporcje, cechuje ją 
elegancja formy i detalu. Ściany są ceglane, z wyjąt
kiem gzymsów i obramień. Wszystkie elewacje ma
ją ujednolicony charakter. Trzy gzymsy kordonowe 
i silnie wysadzony gzyms wieńczący opasują budy
nek dookoła.

We wnętrzu znajduje się dwubiegowa klatka 
schodowa o ozdobnej, kutej balustradzie. Układ po

mieszczeń jest korytarzowy. Z dawnej dekoracji za
chowało się niewiele: tylko w jednej sali ozdoba stiu- 
kowa przy lampie na suficie, a z wyposażenia - je
den piec kaflowy. Parter i pierwsze piętro nakrywają 
drewniane stropy belkowe z podsufitką, zaś część 
piwnic i przy klatce schodowej - strop odcinkowy 
Kleina na belkach stalowych. Najciekawsza jest 
więźba dachowa, charakterystyczna dla czterospa
dowego dachu łamanego: para prostych słupków 
z zastrzałami, podtrzymujących płatew kalenicową 
i krawężnice oraz słupki pochyle na obrzeżu budyn
ku, podtrzymujące płatwie, tworzą układ nośny. Na 
platwiach i krawężnicach oparte są krokwie.

Budynek jest dobrze utrzymany, szkoda tylko, że 
dobudowany garaż zastania część elewacji połu
dniowej i że zniszczono balkonik elewacji wschod
niej. Trzeba jednak przyznać, że kolejni powojenni 
użytkownicy - po upaństwowieniu fabryki „Braci

Thonet” żłobek i obecny właściciel PPKS w Ra
domsku, który urządził tam swoje biura - dbają 
o budynek, przeprowadzają okresowe remonty. 
Miejmy nadzieję, że willa Thonetów w Radomsku 
nie podzieli smutnego losu innych pofabrykanckich 
siedzib.

Ewa Gwóźdź
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7. Budynek główny z końca XIX w.: część 
środkowa od wschodu

(zdjęcia: Ewa Gwóźdź)

sobą, ale budynek od zachodu nie
dawno zburzono, za to pozostałe wy
remontowano. Konstrukcja budynku 
jest podobna - układ nośny stanowią 
filary murowane w ścianach ze
wnętrznych i dwa rzędy słupów 
drewnianych, na których opierają się 

drewniane podciągi, podtrzymujące 
belki stropowe. W końcu XIX w. po
wstał budynek dyrekcji, obecnie poza 
terenem zakładów, gdzie mieści się 
administracja PKS. Oryginalna w for
mie eklektyczna willa zasługuje na 
osobne opracowanie.

Dawna fabryka Thoneta, opuszczo
na w 1993-1994 r. przez Zakład Me
bli Giętych „Fameg”, przez cztery lata 
straszyła pustką. Teren podzielono na 
części i wystawiono na przetarg. W je
go wyniku poszczególne działki zaku
piły trzy różne przedsiębiorstwa pro
dukcyjne oraz bank (usytuowany na

przeciwko dworca w dawnym budyn
ku ambulatorium). Nieliczne budynki 
wyburzono, a budynek główny obni
żono, likwidując poddasze, planuje się 
też zburzenie krótszego skrzydła. Wie
lu budynkom zmiany ekonomiczne 
wyszły na dobre - wyremontowano je, 
wzmocniono mury i fundamenty 
(choć niekiedy nieznacznie zmieniając 
elewację). Trzeba podkreślić, że przy 
remoncie pozostawiono stare podzia
ły, zachowano kształt otworów okien
nych i drzwiowych. Nowi właściciele 
sporo zainwestowali w prace remon
towe i adaptacyjne, które wciąż jesz
cze trwają.

Na naszych oczach przekształcają 
się stare zakłady przemysłowe - 
świadkowie dynamicznego rozwoju 
gospodarczego XIX w. Fabryka Tho
neta mimo wszystko miała szczęście - 
jej zabytkowa tkanka budowlana 
w większej części zachowała się. Ale 
po wielu dawnych fabrykach nie po
zostanie nawet ślad w formie zapi
sków czy dokumentacji. Wciąż jeszcze 
nie ma w społeczeństwie świadomości 
potrzeby ochrony dóbr kultury tech
nicznej. Wyrazem tego może być 
choćby decyzja NIK, który przy okre
sowej kontroli zamknął program do
kumentacji zabytków techniki oraz 
nastąpiło ograniczenie środków na 
dokumentację i ratowanie innych za
bytków.

Ewa Gwóźdź

MEBLE KOWALSKICH

W polskim meblarstwie okoto 1960 r. rozpoczął 
się rozwój mebli przemysłowych, zwanych wówczas 
nowoczesnymi. Projektowali je plastycy, wytwarzały 
rodzime fabryki na szeroką skalę, zaspokajając wiel
kie społeczne zapotrzebowanie, uchodziły bowiem 
za funkcjonalne i praktyczne w małych wnętrzach ty
pu „M”. Skąd twórcy tych mebli czerpali wzory?

Irena Huml w książce Polska sztuka stosowana 
XX wieku podaje, że źródłem inspiracji stało się me
blarstwo skandynawskie - szlachetne sprzęty drew
niane słynące w świecie z lekkich konstrukcji, dużych 
walorów użytkowych, jakościowych i plastycznych. 
Ten typ konstrukcji rodzimych stal się jednak meblem 
drewnopodobnym, powstałym z elementów prefa
brykowanych przy zastosowaniu nowych materiałów 
i technologii, zaś głównym tworzywem były płyty paź
dzierzowe, wiórowe, spilśnione, wszelkie unilamy czy 
malaminy, zastępujące zarazem i drewno, i szlachet
ne okładziny, czyli forniry. Z mebli zniknęły wówczas 
wszelkie zdobienia i zaokrąglenia, nastały wyraźne 
tendencje do geometryzowania form, za ideał ucho

dziły segmenty, które można było dowolnie zesta
wiać i spiętrzać, obudowując ściany aż po sufit. Po
nadto modne okazało się łączenie funkcji mebli nie
gdyś przeznaczonych do rozmaitych celów w tzw. 
zespoły wielofunkcyjne. Segmenty projektowane 
przez Bogusławę i Czesława Kowalskich zawierały 
wszelkie niezbędne sprzęty, wraz ze składanymi sto
lami i rozkładanymi leżankami. W rezultacie wystar
czyło kupić taki regal, żeby całkowicie umeblować 
mieszkanie; wkrótce zaczęto je żartobliwie nazywać 
kombajnami.

W Warszawie w 1963 r. otwarty został słynny pawi
lon „Przeskok”, gdzie urządzono pokaz pt. „Meble 
do małych mieszkań”. Po obejrzeniu klienci mogli 
tam również dokonać zakupów, nabywając zarówno 
pojedyncze regaty, jak i cale zespoły. Ich projektanta
mi byli m.in. Bogusława i Czesław Kowalscy, Mieczy
sław Puchała, Olgierd Szlekys, Halina Skibniewska, 
Longin Okoto-Kulak.

Do historii przeszły tzw. regaty Kowalskich, jako 
popularne meble segmentowe z lat sześćdziesiątych

Meble Kowalskich (proj. B. i Cz. Kowalscy, 
prod. Bytomskie Fabryki Mebli w Bytomiu)

(fot. Wiestaw Wudzki)

i siedemdziesiątych, przeznaczone dla przeciętnych 
obywateli, którzy zdołali wprowadzić się do swych 
długo oczekiwanych mieszkań w blokach. W tam
tych czasach pracowała już pełną parą gigantyczna 
machina budownictwa mieszkaniowego, w stolicy 
powstawały osiedla z wielkiej płyty: „Za Żelazną Bra
mą”, Ursynów, Stegny, w których każde „M” zasta
wiano przeważnie regalami Kowalskich.

Hanna Markert
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Centrala
transatlantycka

1920 r. Ministerstwo Poczt 
i Telegrafów przystąpiło do 
tworzenia ogólnopolskiej, 
państwowej sieci radiotele

graficznej. Zaplanowano wzniesienie 
czterech radiostacji: w Grudziądzu, 
Krakowie, Poznaniu i Warszawie. 
Trzy pierwsze obejmowały swym za
sięgiem Europę, ostatnia - nazwana 
Transatlantycką Centralą Radiotele
graficzną - miała zasięg międzykonty- 

biegnący z południowego zachodu na 
północny wschód, oraz kilkaset hek
tarów wokół Fortu „Babice”. Stację 
Odbiorczą ulokowano w Grodzisku 
Mazowieckim, niedaleko od trasy 
Warszawskiej Kolejki Dojazdowej.

Prace przy Transatlantyckiej Cen
trali Radiotelegraficznej ruszyły wio
sną 1922 r. Na plac budowy wkroczy
ła warszawska firma „Towarzystwo 
Przemysłu Metalowego K. Rudzki

1. Położenie Transatlantyckiej Centrali 
Radiotelegraficznej na mapie wojskowej 
z 1934 r.
2. Maszty Stacji Nadawczej
3. Budynek radionadawczy i cewki antenowe

torach. Wzdłuż obszaru radiostacji 
wytyczono drogę, której strzegły be
tonowe budki wartownicze z napisa
mi „Czuwaj”. Pomiędzy piątym i szó
stym masztem stanęły murowane za
budowania techniczne. W budynku 
radionadawczym, wyróżniającym się 
wystrojem elewacji, znajdowały się 
dwa nadajniki maszynowe (o łącznej 
mocy 400 kW) i warsztat mechanicz
ny. Drugi obiekt - to tzw. elektrownia 
wyposażona w generator o mocy 500 
kW, silnik dieslowski z prądnicą oraz 
baterię akumulatorów. Oba budynki 
miały własne kotłownie, zasilające in
stalację wodną i grzewczą.

Na masztach rozpięte zostały dwie 
niezależne anteny nadawcze, a pod 
ziemią rozciągnięto miedziane uzie-

nentalny. Wielkość planowanej inwe
stycji zmusiła projektantów do po
dzielenia Centrali na dwie odrębne 
stacje: nadawczą i odbiorczą. Ekipę, 
która poszukiwała miejsca pod budo
wę Stacji Nadawczej, zainteresowały 
bagniste nieużytki poligonu artylerii 
i wojsk saperskich, rozciągające się 
między wsiami Babice Stare, Gać, 
Klaudyn i Wawrzyszew (około 12 km 
na północny zachód od centrum War
szawy). Lokalizacja ta okazała się bar
dzo korzystna - podmokłe podłoże 
zmniejszało oporność promieniowa
nia anten, co zapewniało znaczną po
prawę warunków nadawczych. Po
nadto uregulowany był stan prawny 
terenu należącego w całości do skar
bu państwa. Grunty przyszłej Stacji 
Nadawczej stanowiły pas o długości 
blisko 4 km i szerokości 0,5-1,2 km,

i Ska”, która rozpoczęła montaż dzie
sięciu stalowych masztów anteno
wych. Każdy z nich - wsparty na so
lidnych, betonowych fundamentach - 
miał 126,5 m wysokości. Obok nich 
ustawiono cewki antenowe na izola- 

mienie. Zarówno anteny, jak i urzą
dzenia nadawcze systemu Alexander- 
sona sprowadzono ze Stanów Zjed
noczonych, a ich montażem zajął się 
producent - firma „Radio Corpora
tion of America”. Pozostałe prace in- 
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stalacyjne przeprowadziły przedsię
biorstwa polskie. Materiały budowla
ne dowożone były kolejką wąskoto
rową, kursującą od bocznicy przy 
Forcie „Bema” na Powązkach.

Na zapleczu Fortu „Babice” wznie
siono niewielkie osiedle dla pracow
ników: dwa piętrowe budynki muro
wane oraz cztery drewniane baraki. 
Budynek na północ od fortu przezna
czony był dla dyrektora, inżynierów, 
radiomechaników oraz ich rodzin. 
W drugim - o znacznie uboższym 
standardzie - zamieszkał niższy per
sonel techniczny. W drewniakach 
znajdował się m.in. sklep, świetlica 
i stajnia. Bez porównania skromniej- 

Dziesięciolecie Polski Odrodzonej 
1918-1928: „Centrala owa [to] wspa
niałe dzieło techniki amerykańskiej, 
pokaźny czyn Ministerstwa Poczt i Te
legrafów na polu radiotechniki”.

Personel techniczny Stacji Nadaw
czej stanowiły dwie (później trzy) 
zmiany obsługujące radiostację, ob
sługa elektrowni i kotłowni, brygada 
antenowa oraz majster warsztatowy 
i elektromonter (razem 18-20 osób). 
Analogiczny, mniejszy zespół zatrud
niony był w Stacji Odbiorczej. Pracę 
Centrali nadzorował Urząd Radiote
legraficzny Transatlantycki, który pod 
koniec 1933 r. wszedł wraz z warszaw
skim Biurem Operacyjnym w skład 

awaryjnych. W 1932 r. rozpoczęto in
stalowanie kolejnych nadajników - 
już lampowych — wyprodukowanych 
przez Państwowe Zakłady Tele- i Ra
diotechniczne. Od połowy 1938 r. 
dwa z nich znajdowały się w kosza
rach Fortu „Babice”, na którego tere
nie stanęły również nowe maszty an
tenowe. Stąd transmitowano audycje 
Polskiego Radia, których odbiorcą 
była Polonia.

W 1932 r., z inicjatywy Ministra 
Poczt i Telegrafów Ignacego Boerne- 
ra, na wschodniej części gruntów Sta
cji Nadawczej ruszyła budowa zespo
łu resortowych domów mieszkalnych. 
Szybko rozwijająca się kolonia nazwa-

sza była Stacja Odbiorcza w Grodzi
sku Mazowieckim, której siedzibę sta
nowiła (prywatna do niedawna) willa 
„Czerwony Dwór”. Urządzenia ra
diostacji zasilane były - podobnie jak 
w Babicach - silnikiem dieslowskim 
z prądnicą. Obok budynku wzniesio
no trzy drewniane maszty z anteną 
odbiorczą.

Centrala Transatlantycka została 
uruchomiona 1 października 1923 r. 
Łączne koszty inwestycji prasa osza
cowała na dwa miliony dolarów. Sta
cja Nadawcza — wówczas największa 
w Europie - emitowała sygnały na fa
lach bardzo długich (od 17.200 do 
21.000 m), co umożliwiło nawiązanie 
łączności m.in. ze Stanami Zjedno
czonymi i Japonią. W oficjalnym 
otwarciu, które miało miejsce 17 li
stopada 1923 r., uczestniczyli goście 
honorowi: Prezydent RP Stanisław 
Wojciechowski oraz Minister Poczt 
i Telegrafów Jan Moszczyński. Ów
czesne władze traktowały ten obiekt 
priorytetowo. Jak pisał Tadeusz Ma
larski w księdze pamiątkowej pt. 

nowo utworzonego Urzędu Teleko
munikacyjnego. Ód 1935 r. znów 
działał samodzielnie jako Urząd Ra
diotelegraficzny Babice (od 1936 r. 
U.R. Boernerowo). W jego skład 
wchodził Sekretariat oraz Óddziały: 
Techniczny, Administracji Nierucho
mości i Wartowniczy (w sumie 40 
osób). W latach 1923-1930 Urzędem 
kierował inż. Piotr Modrak, a później 
inż. Edward Liberadzki (na stałe od 
września 1932 r. do wybuchu wojny). 
Pracownikom Stacji Nadawczej za
pewniono opiekę socjalną i kultural
ną: funkcjonowała prywatna szkoła 
początkowa, czytelnia pracownicza 
oraz klub tenisowy. Odbywały się im
prezy, organizowane przez miejscowe 
koło Ligi Obrony Powietrznej i Prze
ciwgazowej. Komunikację z odległym 
centrum Warszawy zapewniła linia 
autobusowa, uruchomiona w 1927 r.

W 1926 r. zasilanie obiektu w Ba
bicach przejęła podstacja energetycz
na Elektrowni Okręgowej w Pruszko
wie. Od tej chwili własne źródło prą
du włączane było tylko w sytuacjach

4. Zachowany fundament masztu Stacji 
Nadawczej
5. Zachowana budka wartownicza

(zdjęcia: 4,5- Przemysław Boguszewski)

na została Osiedlem Łączności - Babi
ce, w 1936 r. przemianowanym na 
Boernerowo. Już od października 
1934 r. do osiedla można było doje
chać tramwajem, który zastąpił ko
munikację autobusową Urzędu Ra
diotelegraficznego. Wiosną 1939 r. 
w sąsiedztwie Boernerowa powstało 
też kilka bloków dla kadry 1. Zmoto
ryzowanego Pułku Przeciwlotniczego, 
stacjonującego w pobliskich kosza
rach.

Wybuch wojny nie przerwał dzia
łania radiostacji; nadawanie stało się 
niemożliwe dopiero 8 września 1939 
r. Osiem dni później okolice Fortu 
„Babice” obsadził 3. batalion 26. Puł
ku Piechoty, uzbrojony w trzy działka 
przeciwpancerne, oraz 5. bateria 54. 
Pułku Artylerii. Dowódcą tego pod- 
odcinka obrony Warszawy został mjr 
Jacek Decowski. 27 września w go- 
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dżinach porannych na Boernerowo 
uderzyły oddziały niemieckiej 19. 
Dywizji Piechoty. Mimo dramatycz
nej obrony polski ośrodek oporu zo
stał całkowicie rozbity. W okresie 
okupacji Centrala stała się pilnie 
strzeżonym obiektem wojskowym. 
Chociaż urządzenia były już tech
nicznie przestarzałe, ich parametry 
umożliwiały Niemcom utrzymywa
nie łączności z łodziami podwodny
mi na Atlantyku. Obsługa wraz z ro
dzinami została wysiedlona, a jej 
miejsce zajął personel niemiecki. Na 
jesieni 1944 r. teren Stacji Nadaw
czej włączony został do zewnętrzne
go pierścienia umocnień niemieckiej 
Twierdzy Warszawa. Na jednym 
z masztów zamontowano opancerzo
ne stanowisko, z którego dyżurni ob
serwatorzy przekazywali meldunki 
o ruchach wojsk polskich na prawym 
brzegu Wisły.

16 stycznia 1945 r. seria potęż
nych eksplozji przewróciła wszystkie 
maszty Stacji Nadawczej oraz znisz
czyła zabudowania techniczne. Inny 
oddział niemieckich saperów wysa
dził maszty Stacji Odbiorczej. Po za
kończeniu działań wojennych babic- 
kie maszty pocięto i wraz z uszkodzo
nymi generatorami wywieziono. Stan 
techniczny urządzeń w Grodzisku 
pozwolił na uruchomienie tutaj Stacji 
Nadawczo-Odbiorczej, która funk
cjonowała do 1956 r.

Obecnie na terenie Parku Leśnego 
„Bemowo” można odnaleźć funda
menty zabudowań, masztów i cewek, 
wartownie oraz używaną do dziś dro
gę między masztami. Ocalały też blo
ki mieszkalne dla personelu, w ostat
nich latach dość niefortunnie przebu
dowane. W Grodzisku zachował się 
jedynie budynek portierni oraz za
drzewienie wzdłuż granicy parceli. 
Szczególnym śladem jest lokalne na
zewnictwo: po wojnie Fort „Babice” 
przemianowano na „Radiowo”, 
a drogę zarówno w jego sąsiedztwie, 
jak i w pobliżu nieistniejącej już willi 
„Czerwony Dwór” w Grodzisku, na
zwano ulicą Radiową.

Przemysław Boguszewski

W artykule wykorzystałem informacje zawarte 
w Kronice ważniejszych wypadków Urzędu Ra
diotelegraficznego Boernerowo, napisanej przez 
dyr. Edwarda Liberadzkiego, a udostępnionej mi 
przez pana Edwarda Liberadzkiego — syna.

Z dllSZtJ i bez duszy
rahistoryczne narzędzia uży
wane do prostowania tkanin 
składały się z dwóch części - 
gładkiej podstawy, na której 

układano materiał (czy nie kojarzy 
się to z dzisiejszymi deskami do pra
sowania?) oraz przodka później
szych żelazek - wygodnej do pod
noszenia części górnej, którą prze
suwano po materiale, likwidując 
najbardziej kłopotliwe zagniecenia. 
Początkowo wykonywano je z ka
mienia, później z twardego drewna,

wypalonej gliny, a nawet ze szkła. 
Trudno powiedzieć, kiedy tego ro
dzaju przyrządy do „prasowania na 
zimno” zastąpiono gorącym meta
lem. Wiadomo jedynie, że już około 
1500 r. p.n.e. Egipcjanie prasowali 
za pomocą rozgrzewanych w pie
cach, dużych, ważących około 
18 kg i zaopatrzonych w prawie 
metrowej długości rączki płyt z brą
zu. Podobne narzędzia znane były 
również w starożytnych Chinach 
i w Rzymie.
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5. Żeliwne żelazko 
węglowe z ozdobną 
rączką zoomorficzną
6. Typowe przykłady 
żeliwnych żelazek 
na węgiel drzewny
z kominami 
umieszczonymi z przodu
7. Żeliwne żelazko 
na węgiel drzewny
z kominem w kształcie 
głowy smoka
8. Krawieckie żelazko 
węglowe z kominem 
skierowanym do tylu

zentach ślubnych), nazwiska kraw
ców lub w wypadku egzemplarzy za
mawianych przez klasztory, symbole 
religijne oraz imiona zakonnic, które 
ich używały.

W drugiej połowie XIX w. dużą 
popularność, szczególnie w zakładach 
krawieckich i pralniach, zyskały że
lazka na węgiel drzewny.

Zależnie od sposobu odprowadza
nia powstającego przy spalaniu węgla 
dymu, miały one otwory po bokach 
pokrywy lub komin, początkowo 
umieszczany z przodu żelazka, póź
niej przesunięty na jego tył. Dekoro
wano je przedstawieniami fantastycz
nych stworów, kojarzących się z ży
wiołem ognia - ziejących smoków, 
ognistych ptaków, bazyliszków. Wiek 
XIX - to również okres pierwszych 
opatentowanych wynalazków związa
nych z prasowaniem. Ich autorami 
byli m.in. James J. Johnston (patent 
nr 10 408 z 10 stycznia 1854 r.) i R.

niając ich kształty. Niektóre modele 
wyposażano w ruchome rączki, 
umożliwiające ich odłączanie od pły
ty na czas podgrzewania. Próby usu
nięcia pozostałych mankamentów 
doprowadziły do powstania nowych 
typów żelazek.

Jako pierwsze pojawiły się żelazka 
rozgrzewane wkładanym do środka 
kawałkiem gorącego metalu, tzw. du

szą. Najczęściej miały one wydłu
żony i zaokrąglony kształt 
(określany w literaturze za
chodniej jako język czy raczej 

ozór wolu) lub płaską stopę 
w kształcie łódki, zamykaną 
wertykalnymi (tzw. giloty
nowymi) drzwiczkami. Były 
wykonane z żeliwa, niekiedy 
niklowanego lub z bardziej 
kosztownego mosiądzu.

W bogatszych domach 
można było niekiedy natrafić 
na egzemplarze pozłacane. 
Ich dodatkową ozdobę sta
nowiły podpory, podtrzymu
jące drewnianą część rączki,

Jak podają źródła archiwalne, 
pierwsze żelazka pojawiły się w Ho
landii w XII w. Były dosyć niezgrab
ne, wykonane z kutego żelaza, miały 
płaską stopę, najczęściej w kształcie 
łódki i wygiętą nad nią - przymoco

waną z obu stron lub tylko z tyłu pły
ty - rączkę. Podobnie wyglądały pierw
sze żelazka żeliwne, których wytwa
rzanie umożliwił rozwój odlewnic
twa w Europie u schyłku XIV w. Po
czątkowo rozgrzewano je bezpośred
nio nad ogniem, później stawiano na 
blacie kuchni lub na bardzo dziś po
szukiwanych przez kolekcjonerów 
specjalnych piecykach krawieckich. 
Żelazka akumulacyjne nie były bez
pieczne - żeliwną, łatwo nagrzewają
cą się rączkę owijano skórą lub gru
bymi materiałami, wówczas jednak 
dłoń znajdowała się zbyt blisko dol
nej części żelazka. Ich słabą stroną 
była również okopcona część prasu
jąca oraz to, że bardzo szybko traciły 
właściwą temperaturę. Pierwszy pro
blem rozwiązano, zastępując metalo
we uchwyty drewnianymi oraz zmie

przybierające kształty architektonicz
nych kolumn i tralek, liter „S”, a na
wet delfinów oraz grawerowane mo
tywy roślinne, herby, daty (podobno 
często widniejące na dawnych pre

Drake (nr 99 541 - 8 lutego 1870 r.), 
którzy zatwierdzili wymyślone przez 
siebie udoskonalenia w budowie żela
zek oraz Joseph Dały (patent nr 116 
164 z 20 czerwca 1871 r.) i John R. 
Jackson (nr 175 106-21 marca 1876 r.) 
ulepszający deski do prasowania.

Przełom wieków i pierwsze lata 
XX w. przyniosły kilka nowych ty
pów żelazek oraz wiele drobnych 
zmian w ich konstrukcji. Z tego czasu 
pochodzą wyposażone w mały zbior
nik na paliwo i regulator przepływu 
żelazka spirytusowe (a także bardzo 
do nich podobne żelazka naftowe 
i benzynowe) oraz dwa rodzaje żela
zek gazowych, mających wewnętrzny 
palnik lub rozgrzewanych w pozycji 
pionowej na specjalnym palniku- 
-podstawce. Te ostatnie, ze względu 
na zbliżony kształt, są czasem mylone 
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z modelami na dusze, łatwo je jednak 
odróżnić dzięki dwom otworom do 
odprowadzania dymu, umieszczonym 
z przodu stopy. Do prasowania wyjąt
kowo delikatnych tkanin używano że
lazek napełnianych gorącą wodą, 
a w podróż zabierano specjalne mo
dele turystyczne, rozgrzewane pali
wem stałym o nazwie „Meta”.

Wieloletnie poszukiwania najlep
szego sposobu podgrzewania stopy 
zakończyło pojawienie się około

ścią”, z jasnym i lśniącym żelazkiem 
elektrycznym, przedstawionym na tle 
ogromnego, czarnego, wyrzucającego 
kłęby dymu żelazka z kominem oraz 
praca Stanisława Luszczkiewicza Że
lazno elektryczne niezbędne w domu 
z 1937 r., na którym za pozostawio
nym na desce żelazkiem, z wtyczką 
triumfalnie wetkniętą w umieszczony 
na ścianie kontakt, piętrzy się sterta 
wyprasowanej, białej bielizny. Plakat 
ten jest niewątpliwie efektowny, choć

nych elektryczny sprzęt gospodarstwa 
domowego był coraz częściej wypie
rany przez rodzimą, europejską pro
dukcję. Tu również rywalizujące ze 
sobą firmy korzystały z usług wybit
nych specjalistów od wzornictwa 
przemysłowego, a najciekawsze, pro
jektowane przez nich żelazka, np. 
charakterystyczny dla lat czterdzie
stych XX w. model Petit point zapro
jektowany przez Brooka Stevensa dla 
Waverly Tod Company, praca dyplo

9. Niklowane żelazka 
spirytusowe
10. Bardzo rzadki model 
żelazka gazowego
z wewnętrznym palnikiem 
i dwustronną, obrotową 
stopą
11. Niklowane żelazko 
gazowe
na palniku-podstawce
12. Porcelanowe żelazko 
elektryczne

(zdjęcia: Matylda Prus)

1910 r. pierwszych żelazek elektrycz
nych. Piętnaście lat później wprowa
dzono modele wyposażone w zbiorni
ki na wodę i niewielkie otwory na 
spodzie stopy, przez które wydoby
wała się para.

Nowoczesne żelazka nie zastąpiły 
natychmiast tradycyjnych, wytwarza
nych aż do wybuchu drugiej wojny 
światowej. Aby przekonać opornych 
klientów, zwrócono się więc o pomoc 
do reklamy. W Polsce zadanie to miał 
spełniać m.in. bardzo udany plakat 
Jana Mucharskiego z 1932 r. „Minęły 
czasy prababek, prasujcie elektryczno

nie jestem pewna, czy wizerunek nie- 
wyłączonego żelazka „bez opieki” 
rzeczywiście zachęcał do jego kup
na... Jednocześnie amerykańscy prze
mysłowcy, kierując się dewizą znane
go projektanta Raymonda Loewy 
„brzydota sprzedaje się źle”, coraz 
częściej zatrudniali w swych przedsię
biorstwach artystów i architektów, 
starających się nadać oferowanym 
przedmiotom jak najbardziej atrakcyj
ne wizualnie i kojarzące się z nowo
czesnością formy. Efektem ich współ
pracy są m.in. żelazka z lat trzydzie
stych XX w. wykonane z bakelitu 
i chromowanej stali, o niezwykle 
modnych w tym czasie, opływowych 
(tzw. streamline), aerodynamicznych 
kształtach.

Po zakończeniu wojny, importowa
ny dotychczas ze Stanów Zjednoczo

mowa Reinholda Weissa w Hoch- 
schule fur Gestaltung w Ulm (1958- 
-1959) czy żelazko Michela de Lucchi 
z niezwykle kolorowej serii Girmi 
(1979) - mają zapewnione stałe miej
sce w historii wzornictwa.

Stare żelazka należą dziś do naj
chętniej zbieranych zabytków kultury 
materialnej. Na zachodzie Europy 
sprzedaje się je na osobnych, specjali
stycznych aukcjach, którym towarzy
szą bogato ilustrowane katalogi. Jed
nocześnie nadal są niezastąpione 
wszędzie tam, gdzie brakuje prądu. 
Podczas zeszłorocznej podróży po 
Gwatemali wielokrotnie spotykałam 
Indianki prasujące żelazkami na wę
giel drzewny - takimi samymi, jak te, 
które stanowią ozdobę mojej kolekcji.

Matylda Prus
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Nagrobek w Venzone
enzone - to niewielkie mia
steczko malowniczo położone 
u podnóża Alp. W średniowie
czu byl to ważny ośrodek han

dlowy, bowiem tędy przebiegał szlak łą
czący Europę Środkową z Półwyspem 
Apenińskim. Często podróżowały nim 
poselstwa zdążające do Rzymu. W cen
trum miasteczka, opasanego jak przed 
wiekami murem obronnym, wznosi się 
romańsko-gotycka katedra św. Andrzeja 
Apostoła, wybudowana na przełomie 
XIII i XIV w., konsekrowana w 1338 r. 
przez patriarchę aquilejskiego. We

na Anna, Piastówna świdnicka i kuzynka 
Bolesława. W drodze powrotnej do kra
ju, która wiodła przez przełęcze alpej
skie, dwudziestokilkuletni książę niespo
dziewanie zmarł w Venzone. Ze względu 
na długą, trudną do przebycia drogę nie 
przewieziono jego zwłok do kraju, lecz 
pochowano na miejscu, w podziemiach 
niedawno ukończonej katedry. Płyta na
grobna jest najpewniej dziełem miejsco
wego kamieniarza.

W połowie XVII w. biskup bawiący 
w Venzone z wizytą duszpasterską posta
nowił odrestaurować kościół. Przedtem 

mią całe miasteczko. Legła w gruzach 
zabytkowa katedra i baptysterium. 
Spod stosu gruzów wydobyto mumie 
i tymczasowo umieszczono je w prowi
zorycznym namiocie obok ruin kościo
ła. Natomiast los płyty nagrobnej księ
cia Bolesława był przez długi czas nie
znany. Sądzono, że została rozbita przez 
spadające sklepienie katedry, ale po 
usunięciu gruzów ze zdumieniem od
kryto, że ocalała, jakkolwiek została 
mocno porysowana i wyszczerbiona. 
Poddana gruntownym zabiegom kon
serwatorskim odzyskała dawny wygląd.

Władze państwowe i lokalne posta
nowiły odbudować zabytkowe miastecz
ko w jego pierwotnym kształcie. Prace 
renowacyjne trwały kilkanaście lat. 
W 1998 r. do odbudowanej katedry po-

wnątrz, w posadzkę i ściany świątyni, 
wmurowanych zostało kilkanaście płyt 
nagrobnych z różnych epok upamiętnia
jących spoczywających w jej podzie
miach zmarłych. Najstarszą z nich jest 
niewielka płyta z piaskowca o wymia
rach 77x112 cm w posadzce na wprost 
głównego ołtarza. Częściowo zatarty 
napis wykonany majuskułą gotycką 
brzmi: „HEC EST SEPULT/VRA DNI 
BOLESLA/DUCIS COSILIE (N)/SIS ET 
(BYTHUM)/SIS O (biit)”. Poniżej wid
nieje ujęty z profilu orzeł z wysoko unie
sionymi skrzydłami, stojący na wierz
chołku hełmu garnkowego, nakrytego 
zwisającą z tyłu chustą, tzw. labrami.

Książę Bolesław był jednym z kilku 
Piastów śląskich towarzyszących wiosną 
1354 r. królowi czeskiemu Karolowi IV 
Luksemburgowi jadącemu na uroczysto
ści koronacyjne do Rzymu. Dla ubogiego 
władcy niewielkiego, peryferyjnego księ
stewka bytomskiego było to wielkie 
przeżycie, tym bardziej że wraz z Karo
lem miała zostać ukoronowana jego żo-

1. Baptysterium i katedra w Venzone (reprod. 
z przewodnika Venzone arte e storia, 1977)
2. Muzeum mumii przed 1976 r., krzyżykiem 
oznaczona mumia księcia Bolesława (reprod.
z przewodnika Venzone arte e storia, 1977)
3. Płyta nagrobna Bolesława (zdjęcie wykonane 
przez p. Jerzego Filipka w 2000 r.)

jednak polecił otworzyć wszystkie na
grobki w celu ich dokładnego zbadania. 
Okazało się, że ciała zmarłych, nawet naj
starsze, zachowały się w wyjątkowo do
brym stanie, co było zasługą lokalnego 
mikroklimatu. Mumie, wśród których 
była też mumia Bolka bytomskiego, do
kładnie opisano i przeniesiono do sąsia
dującego z kościołem baptysterium, gdzie 
utworzono niewielkie muzeum. Nato
miast płyty nagrobne zostały umieszczo
ne na dawnych miejscach. Muzeum zwie
dzali m.in. Napoleon I w 1807 r., cesarze 
austriaccy Franciszek I w 1816 r. i jego 
syn Ferdynand w 1834 r.

Tragiczne trzęsienie ziemi, które 
w czerwcu 1976 r. nawiedziło północ
no-wschodnie Włochy, zrównało z zie-

wróciły płyty nagrobne, m.in. płyta 
księcia Bolka, natomiast do tej pory nie 
wiadomo, gdzie znajdują się mumie. 
Prawdopodobnie zostały one poddane 
zabiegom konserwatorskim i z czasem 
powrócą na dawne miejsce.

Małgorzata Kaganiec
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Pula-
edle legendy miasto założyli 
Kolchowie ścigający Jazona, 
który uchodził z Medeą i wy
kradzionym z Kolchidy zło

tym runem. Pliniusz podał, że za Okta
wiana Augusta nazywało się Pietas lulia-, 
później występuje nazwa /m/zzz Pola Pol- 
lentia Herculanea. Adriatycka zatoka 
o znacznej głębokości, osłonięta przed 
niebezpiecznymi wiatrami przez wzgórza 
wysokie do 80 m, stworzyła tu świetne 
warunki dla funkcjonowania portu. Pula 
nie była wielką metropolią, lecz jako bo- 

1. Czotowy narożnik poludniowo- 
-zachodniego bastionu cytadeli z XVII w. 
z zachowaną podstawą kawaliery
2. Austriacki fort - wieża artyleryjska „San 
Giorgio”; widok od czota poprzez ziemny 
stok zewnętrzny budowli

miasto obronne
zwierzchności, a i następne wieki nie 
okazały się łaskawsze: w 1243 r. zburzo
no fortyfikacje, w 1380 r. Pula w trakcie 
wojny między Genuą i Wenecją została 
spustoszona i spalona. Miasto nie mogło 
się podźwignąć, wyludniało się nie tylko 
w wyniku klęsk, ale i ze względu na nie
zdrowy klimat. Zasięg zabudowy cofnął 
się w stronę portu na tyle, że arena z cza
sów Wespazjana pozostała na zewnątrz. 
Traktowano ją jako kamieniołom, ponie
waż jednak zapotrzebowanie na kamień 
było niewielkie, toteż należy ona do naj
lepiej zachowanych dzieł swej klasy. Jed
na tylko funkcja miejscowości pozosta
wała trwała i ważna - funkcja obronna. 
W 1401 r. przystąpiono do realizacji no

ców, w połowie zrujnowane, otoczone 
starymi, uszkodzonymi murami obron
nymi, ale mające załogę wojskową w cy
tadeli i w forcie na zatoce.

Z chwilą upadku Republiki Wenec
kiej w 1797 r. miasto wraz z półwyspem 
Istria przeszło w ręce Habsburgów, ale 
wnet wkroczyli tu Francuzi. Oni to 
w 1805 r. rozpoczęli rozbiórkę ruin mu
rów obronnych w porcie (do dziś prze
trwały tylko fragmenty). Istria z Pulą 
wróciła w ręce austriackie w 1813 r. Za
niepokojenie po rewolucji lipcowej we 
Francji sprawiło, że w latach 1831-1835 
powstały cztery baterie nabrzeżne i fort 
na wyspie Uljanik (Isola Grande), uzbro
jone ogółem w 23 działa wraz z nieco 
przebudowaną cytadelą. W następnym 
dziesięcioleciu zaliczono Pulę do po
mocniczych portów wojennych floty ce
sarskiej; w 1846 r. rozpoczęto budowę 
składów marynarki. Funkcję baz głów
nych pełniły Wenecja i Triest. Ale naj

gate miasto miała imponującą amfite
atralną arenę i reprezentacyjne bramy. 
W VI w. stała się siedzibą biskupstwa - 
wzniesiono wówczas katedrę. Przez kilka 
wieków należała do Bizancjum; wtedy 
nastąpił napływ Słowian. U poprzednie
go przełomu tysiącleci władało tu nieza
leżne słowiańskie Królestwo Chorwacji, 
państwo to jednak upadło w XII w., 
a ówczesną Połę zniszczyła i zajęła 
w 1145 r. Wenecja. Przez pół wieku wy
buchały powstania przeciw weneckiej

wych murów miejskich z basztami i sze
ścioma bramami, z których cztery znaj
dowały się od strony portu. W 1411 r. 
cesarz Zygmunt Luksemburski udzielił 
zgody na budowę zamku, który powstał 
na wzgórzu ponad miastem. Mniejsze 
obiekty obronno-strażnicze znajdowały 
się na wyspach w zatoce. Z czasem Wene- 
cjanie przebudowywali je i unowocze
śniali. Na miejscu średniowiecznego zam
ku w 1639 r. wyrosła bastionowa cytade
la, lecz rozwój miasta pozostał w tyle za 
militarnymi modernizacjami. Mieszkań
ców stale nękała malaria z powodu oko
licznych mokradeł, jednak dogodny port 
sprawiał, że utrzymywano tam garnizon 
i fortyfikacje. Biskup Tomasini w połowie 
XVII w. przedstawił Pulę jako miasteczko 
zasiedlone zaledwie przez 300 mieszkań - 

większa europejska rewolucja, powiąza
na tam z procesem jednoczenia Włoch, 
uświadomiła, że owe wielkie miasta nie 
są dość lojalne wobec władzy jako zdo
minowane przez ludność włoską, nadto 
baza wenecka leżała zbyt blisko granicy. 
Zarazem obejmujący właśnie tron nowy 
cesarz zdecydował o konieczności za
sadniczej rozbudowy sił morskich, gwa
rantującej zabezpieczenie stanu posiada
nia nad Adriatykiem. W 1850 r. Pula 
awansowała do roli głównej bazy mary
narki wojennej Austrii. Port wojenny tej 
rangi wymagał zabezpieczenia fortyfika
cjami i dużego zaplecza, więc w 1851 r. 
przystąpiono do wznoszenia twierdzy, 
następnie do osuszania bagien, a w 1856 r. 
położono kamień węgielny pod Arsenał 
marynarki. Flota nie stanowiła jeszcze 
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siły zdolnej przeciwstawić się połączo
nym siłom francusko-sardyńskim w woj
nie 1859 r., lecz rosła w siłę pod ręką ar- 
cyksięcia Ferdynanda Maksymiliana 
(brata Franciszka Józefa I i późniejszego 
cesarza Meksyku) oraz jego zdolnych 
współpracowników, np. Wilhelma Te- 
getthoffa i Antona Bourguignon; oni to 
wszczęli akcję budowy okrętów pancer
nych. W 1866 r. eskadra kontradmirała 
Tegetthoffa, wyruszywszy z redy portu 
Poła z odsieczą atakowanej Lissie (Vis), 
odniosła zwycięstwo nad przeważający
mi siłami włoskimi.

W tym czasie miasto i zatokę otaczał 
łańcuch fortyfikacji w postaci dziesięciu 
wież kazamatowych dla dział, charakte
rystycznych dla fortyfikacji górskiej i na- 
brzeżnej, wraz z dwoma silniej rozbudo- 

3. Skrzydłowa partia fortu obrony wybrzeża 
„Punta Christo” z rozbudowy w latach 
osiemdziesiątych XIX w.
4. Widok od tylu na fragment wczesnego 
fortu pancernego „Verudella” - mur ze 
strzelnicami i z bramą, w gfębi blok koszar 
schronowych

(zdjęcia: 1 - Piotr Czech, 
2-4 - Waldemar Brzoskwinia)

wanymi fortami wieżowymi, z których 
jeden wysunięto dla osłony owej redy na 
wyspę Brijun. Ten właśnie obiekt na 
cześć zwycięzcy otrzymał nazwę „Tegett- 
hoff”, jedną z wież kazamatowych na
zwano „Bourguignon”, a sąsiednią „Fer
dinand Max”. Rozwój okrętów wojen
nych i artylerii spowodował rozbudowę 
umocnień. Od 1881 r. wznoszono nowe 
baterie nabrzeżne, uzbrojone m.in. w ar
maty kalibru 280 mm, jak również forty 
artyleryjskie na froncie lądowym. 
W kompleksowej modernizacji fortu 
„Punta Christo” u wejścia do zatoki 
oraz w budowie na surowym korzeniu 
dwóch fortów obrony wybrzeża zasto
sowano pancerne wieże obrotowe. 
W 1885 r. dzieła obronne tego rodzaju 
stanowiły margines europejskich reali
zacji i dopiero zapowiadały kilka lat 

późniejszą „epokę fortyfikacji pancer
nej”. Na przełomie wieków nastał czas 
modernizacji: wymiany uzbrojenia, roz
budowy obrony wybrzeża na północ od 
26-kilometrowego obwodu właściwej 
twierdzy, w której powstawało już mniej 
nowych obiektów. Z początku wieku 
pochodziły m.in. trzy najpotężniejsze 
z tutejszych fortów obrony wybrzeża 
o betonowych konstrukcjach. Do ich 
uzbrojenia głównego należały dalekono- 
śne armaty 305 mm z zakładów Skody, 
ukryte w wieżach obrotowych pod lek
kim pancerzem. Z tejże fabryki w 1914 
r. wyszły przeznaczone dla Puli haubice 
nabrzeżne (420 mm). Arsenał stał się 
z czasem wielofunkcyjnym zespołem 
stoczniowo-składowym: przed Wielką 
Wojną budowano tam austriackie pan- 

magazyny bądź w ogóle porzucono - 
tylko „Bourguignon” służy dziś funk
cjom kulturalnym; Arsenał stał się stocz
nią cywilną. Do czasu rozpadu Jugosła
wii Pulę zamieszkiwało około 45 000 osób. 
Kluczowym czynnikiem miastotwór- 
czym były tu szeroko rozumiane funk
cje militarne. Zabudowa miejska i for- 
teczna ma własną indywidualność - to 
miasto starożytne, portowe i twierdza 
morska. Ale na ścianach kamienic nie 
brak detalu żywo przypominającego 
Kraków czy Przemyśl. Łatwo też do
strzec analogię, acz nie tożsamość, mię
dzy krakowskim fortem „Skała” i owy
mi wczesnymi fortami pancernymi Puli 
- analogię czasu, form i losów, bo 
i „Skała” nie ma już wieży pancernej. 
Krakowski fort „św. Benedykt” zbudo-

cerniki. Miasto liczyło wtedy 60 000 
mieszkańców, w tym 17 000 wojsko
wych, gdyż przeniesiono tu organy do
wódcze marynarki wojennej, zbudowa
no zespoły koszarowe floty i garnizonu 
twierdzy.

Kres świetności umocnień Puli wy
znaczył 1918 r. W listopadzie zajęła je 
armia włoska; Istria, Triest i Rijeka sta
ły się przedmiotem sporu z Jugosławią 
- to państwo uzyskało Pulę po drugiej 
wojnie światowej. Obu państwom duża 
baza floty w tym miejscu nie była po
trzebna: zbyt bliska spornej granicy, 
w mieście zamieszkanym przez ludność 
chorwackiej i włoskiej narodowości. 
Nie była więc potrzebna i twierdza: for
tyfikacje stopniowo rozbrajano, znikły 
drobniejsze dzieła obronne, pancerze 
poszły na złom, obiekty adaptowano na 

wano z cegły, jest większy od kamienne
go dzieła „San Giorgio” w Puli, ale oba 
reprezentują tę samą formułę kazama
towej wieży artyleryjskiej, uwarunko
waną w obu wypadkach podobień
stwem skalistego terenu lokalizacji 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 11, 
2000). Oba eksponują panoramy swych 
miast, oba też są dziś nieużytkowane. 
Zatem obok owej różnorodności i od
mienności czytelna pozostaje wielo
stronna wspólnota. Wspólnotę pieczę
tują losy ludzi z poprzedniego przełomu 
stuleci. Kapitan Domaszewski, Polak, 
projektował fortyfikacje i obiekty za
plecza ówczesnej Twierdzy Pola, zaś 
pułkownik Stipanovic, Chorwat, robił 
to samo w Twierdzy Kraków...

Waldemar Brzoskwinia 
Piotr Czech
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Wyrok 
na synagogę

Wyrok zapadl z chwilą ukazania 
się ustawy z 20 lutego 1997 r. 
o stosunku państwa do gmin wyzna

niowych żydowskich w RP (Dz. U. 41, 
poz. 251). Do 1997 r. miasto Byd
goszcz - właściciel obiektu - plano
wało przeprowadzić jego generalną 
rewaloryzację z przeznaczeniem na 
cele kulturalno-oświatowe dla rozle
glej, nadwiślańskiej bydgoskiej dziel
nicy. Cudem ocalała z wojennej za
wieruchy, jedna z nielicznych i najstar
szych w tej części kraju, synagoga 
z XVIII w. w Starym Fordonie rozpada 
się jako niemy, ale rozpaczliwy świa
dek historii. Pozostawiona na lasce 
losu interesująca architektonicznie 
budowla ulega z dnia na dzień coraz 
większej destrukcji. W dachu pojawiły 
się dziury, niszczeje więżba i strop, 
kruszeją gzymsy, odpadają cale piaty 
muru. Istnieje groźba zawalenia da
chu i zwielokrotnienia kosztów remon
tu. Prowizoryczne zabezpieczenie fo
lią szczytu dachowego wydaje się 
wielkim nonsensem wobec niesku
teczności i postępującej degradacji 
całego obiektu.

Ratunek tkwi w dobrych chęciach 
władz miasta, a z drugiej strony Gmi
ny Żydowskiej w Gdańsku, która 
zgodnie z postanowieniami wspo
mnianej ustawy może ubiegać się 
o zwrot mienia lub oficjalnie zrzec się

praw na rzecz miasta. Warto dodać, 
że na terenie Bydgoszczy nie ma wy
znawców judaizmu, którzy mogliby 
zachować i utrzymać ten obiekt do 
celów kultowych.

Miasteczko Fordon do drugiej woj
ny stanowiło swoisty konglomerat na
rodowościowy, charakterystyczny dla 
środkowego Pomorza. Obok ludności 
polskiej i niemieckiej, znaczną część 
stanowili Żydzi, którzy masowo osie
dlali się tutaj od XVIII do połowy XIX w. 
w związku z zakazem osiedlania się 
w samej Bydgoszczy. W1774 r. wśród 
około 1000 mieszkańców Fordonu 528 
było Żydami. Od połowy XIX w. rosła 
liczba mieszkańców wyznania ewan
gelickiego (w większości byli to Niem
cy), a malała liczba mieszkańców wy
znania mojżeszowego. Przed wojną 
na 5 tysięcy mieszkańców tylko 29 by
ło wyznania mojżeszowego. Te zmiany 
wynikały z odpływu ludności żydow
skiej do Bydgoszczy. Tutaj w 1834 r. 
wybudowano pierwszą synagogę, jed
nak zbyt małą i w 1884 r. wzniesiono 
drugą, monumentalną świątynię, która 
przetrwała do 1939 r.; od października 
1939 r. do stycznia 1940 r. została ro
zebrana rękami zmaltretowanych, oca
lałych jeszcze Żydów.

W Fordonie synagoga uratowała 
się. Wtłoczona w gęstą zabudowę 
miasteczka, potem przedmieścia, 
swoją spokojną klasycystyczną archi
tekturą nie rzucała się w oczy. Budy
nek został przez Niemców przezna
czony na magazyn, a po wojnie syna
gogę adaptowano na kino, które pod 
nazwą „Robotnik" dotrwało do końca 
lat siedemdziesiątych XX w. Ostatnia 
dekada - to prowizoryczne zabezpie
czenie i planowana rewaloryzacja bu
dowli. Byłoby wielką szkodą, aby 
w małomiasteczkowej zabudowie 
Fordonu zabrakło charakterystycznej 
bryły synagogi, dostojnej i interesują
cej architektonicznie nawet teraz, gdy 
niszczeje. Wśród małych kamieniczek 
typowego polskiego miasteczka tkwi 
ruina ponad dwustuletniej synagogi 
jako symbol współczesnego świata, 
w którym dominuje pieniądz nad war
tościami niematerialnymi. Ten wyrok 
na synagogę jest zbyt okrutny i nie
zrozumiały.

Józef Kędzierski

Słupski krzyż

W sieni Zamku Książąt Pomor
skich w Stupsku od niedawna 
eksponowany jest niezwykle interesu

jący obiekt - stela kamienna z przed
stawieniem Chrystusa Ukrzyżowane
go, wykonana z wapienia o wymia
rach: wysokość około 220 cm, szero
kość (od dołu) - 55,5, 43, 37 cm, gru
bość (od dołu) -24-21 cm. Pierwotnie 
kamień znajdował się przy szpitalu 
św. Ducha w Słupsku, założonym 
około 1311 r., po relokacji miasta na 
prawie niemieckim. Szpital ów, zloka
lizowany poza obrębem murów miej
skich, usytuowany byt w narożniku 
obecnie istniejącego pl. Zwycięstwa 
i ul. Tuwima. W 1903 r., w trakcie po
rządkowania terenu wokół nowo zbu
dowanego ratusza, szpital został zbu
rzony. Kamień ustawiono w ogrodzie 
za ratuszem, a później wmurowano 
w północną ścianę przejazdu pod 
Nową Bramą, będącą od 1924 r. sie
dzibą Heimatmuseum. Do zbiorów 
Muzeum Pomorza Środkowego zo
stał przejęty wraz z innymi obiektami 
z dawnego Heimatmuseum i począt
kowo umieszczony w magazynie.

Wyryta na przedniej ścianie steli 
postać Chrystusa ma głowę opusz
czoną na prawe ramię. Obecnie bra
kuje obu rąk Ukrzyżowanego. Wzdłuż 
dłuższych boków steli oraz nad głową 
Chrystusa znajduje się miejscami za
tarty napis minuskutą gotycką. Pod 
nogami widoczna jest duża tarcza 
herbowa, na niej wyryty geometrycz
ny gmerk lub herb. W miejscach 
gdzie, jak należałoby przypuszczać, 
znajdowały się ramiona krzyża oraz 
być może zwieńczenie, kamień jest 
nierówny (rozłupany). Na obecny stan 
zachowania obiektu wywarły też 
wpływ niesprzyjające warunki atmos
feryczne, w jakich się znajdował. Nie 
wiadomo również, kiedy doszło do 
pęknięcia kamienia na trzy części.

Określenie pierwotnej funkcji 
obiektu nie jest sprawą prostą i nie da 
się jej jednoznacznie ustalić. Prawdo
podobne są dwie hipotezy: że byt to 
nagrobek lub krzyż pokutny. Krzyż byl 
często spotykaną formą nagrobka. Za

Spotkanie z książką

Nakładem londyńskiego wydawcy 

Johna Murraya Ltd. i Azimuth Editions 
ukazał się w jęz. angielskim przewod
nik po historycznych miejscach w Pol
sce: Poland. A traveller's gazetter 
Jego autor, Adam Zamoyski, znany 
jest z takich opracowań dotyczących 
historii Polski, jak The Polish Way czy 
A Thousand-year History of the Poles 
and their Culture. Opracowany przez 
niego przewodnik zawiera opis 
w układzie alfabetycznym ponad 

NOWY PRZEWODNIK

1000 miejscowości w Polsce, w któ
rych znajdują się zabytkowe kościoły, 
zamki, pałace, dwory, muzea. Każdy 
obiekt opatrzony jest informacjami na 
temat powstania, autorstwa, krótkiej 
historii, zawiera plany i zdjęcia oraz 
odesłanie do konkretnej mapki, sytu
ującej geograficznie miejscowość, 
w której dany zabytek się znajduje. 
Na końcu przewodnika oprócz 30 
map zamieszczono słowniczek wy
branych terminów historycznych,

chronologiczny wykaz polskich kró
lów i książąt oraz drzewa genealo
giczne polskich rodzin królewskich. 
Przewodnik może być pożyteczny 
przy zwiedzaniu naszego kraju przez 
turystów anglojęzycznych, ale pole
camy go także rodakom nawet 
z mierną znajomością angielskiego. 
Można go nabyć za zaliczeniem 
pocztowym w: „Argraf", 03-301 
Warszawa, ul. Jagiellońska 76 (cena 
60 zł). (R)

ROZMAITOŚCI 

przyjęciem tej hipotezy może przema
wiać także tekst napisu (odczytany 
przez p. prof. Brygidę Kurbis z UAM 
w Poznaniu): „ANNO DOMINI MCCC- 
LVIII OBIIT (W) ILHEL (M) ORA PRO E 
(O) ET... TIBUS”-„14/1358zmart(od
szedł) Wilhelm módl się za niego i..." 
Sformułowanie „odszedł”, podanie ro
ku śmierci i prośba o modlitwę może 
sugerować oznaczenie miejsca 
wiecznego spoczynku osoby o imie
niu Wilhelm. Czy byt pensjonariuszem 
szpitala św. Ducha, czy też jego do
broczyńcą? Pytanie to pozostaje na 
razie bez odpowiedzi. W Stupsku ist-

1. Rysunek krzyża z 1930 r.
2. Krzyż w sieni Zamku Książąt 
Pomorskich w Stupsku

(fot. Edward Wójtowicz)

nialy w tym czasie dwa szpitale: św. 
Ducha i św. Jerzego, które pełniły ra
czej funkcję przytułków niż lecznic. 
Wilhelm prawdopodobnie byl miesz
czaninem, co sugeruje znak na tarczy 
przypominający bardziej gmerk niż 
herb szlachecki. Gmerki byty znakami 
osobistymi i rodzinnymi mieszczan, 
przedstawianymi na pieczęciach, 
przedmiotach użytkowych, wytwo
rach rękodzieła i budowlach; na pie
częciach umieszczane w polu tarczy 
(podobnie jak u szlachty) pojawiły się 
w drugiej połowie XIII w.

Forma steli zbliżona jest do tzw. 
krzyży pokutnych, których najwięcej 
zachowało się na Dolnym Śląsku. 
Z terenu Pomorza Zachodniego zna
nych jest kilka, np. w Stargardzie czy 
Trzebiatowie. Według obowiązujące
go w średniowieczu prawa za popeł
nione morderstwo konieczna była po
kuta, a jednym z warunków uzyskania 
przebaczenia było wystawienie wido
mego znaku zadośćuczynienia, naj
częściej krzyża pokutnego. Winny wy
konywał go sam, czasem umieszcza
jąc na krzyżu przedstawienie narzę
dzia zbrodni. Na taki charakter słup
skiego obiektu nie wskazuje jednak 
ani żaden dokument, ani wspomnia
na treść napisu, niemówiąćego - jak 
gdzie indziej - o morderstwie.

Być może opublikowanie informa
cji na temat tego interesującego 
obiektu wpłynie na bliższe określenie 
jego pierwotnej funkcji.

Alicja Konarska
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że nawet maluch potrafi dumnie 
z pamięci wymienić najstarsze bu
dowle naszego miasta, np.: kościół 
Matki Bożej Królowej Polski, mury 
obronne, kościói św. Michała, ratusz, 
zamek, który powstał prawdopodob
nie na miejscu wczesnośrednio
wiecznego grodu. Część zamku na
leży obecnie do Lubuskiego Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Ortopedycznego, 
w pozostałej do niedawna mieściły 
się mieszkania dla pielęgniarek, ale 
zły stan techniczny zmusił do jej za
mknięcia. Obecnie zamek podlega 
marszałkowi wojewódzkiemu. Znowu 
odwieczny problem - brak funduszy. 
Urząd powiatowy przeznacza wpraw
dzie każdego roku pewną sumę na 
renowacje zabytków, ale idzie ona 
głównie na remont kościołów. I tu 
można powołać się na artykuł z nr. 9, 
2000 p. Leszka Kajzera Jak dbać 
o zamki? Rzeczywiście, historia się 
powtarza - także u nas są budowle 
„szczęśliwe” i „nieszczęśliwe”. Ko
ścioły, jako miejsca ważne i potrzeb
ne, nawet jeśli ulegały zniszczeniom 
w czasie najazdów czy pożarów, były 
remontowane. A zamek? Może któ
ryś z biznesmenów zamiast w kolejny 
market zainwestowałby w odbudowę 
zamku, tworząc np. centrum kultury 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych?

Kończąc, pragnę zauważyć, że 
mimo pewnych rozbieżności między 
autorami dyskusji nastąpiła pełna 
zgodność co do tego, że konieczne 
jest opracowanie wspólnej koncepcji 
konserwatorskiej, strategii wielolet
niej. Pan Konopka mówi nawet o „na
rodowym Planie Głównym", któremu 
wszystkie działania powinny być 
podporządkowane dla osiągnięcia 
nadrzędnego celu - permanentnej 
ochrony i konserwacji zabytków. Są
dzę bowiem, że chaos i przypadko
we działania tych, którzy „akurat coś 
mogą”, nie na wiele się zdadzą. Czy 
nasze glosy pozostaną tylko w sferze 
marzeń, pokaże nowe tysiąclecie!

merze 10,.2000 p. Dominika Mączyń- 
skiego Zrozumieć konserwatorów, 
poczułam, że muszę się odezwać. 
Wprawdzie p. Konopka zaznaczył 
w swojej wypowiedzi, że na tak po
ważne tematy, jak „Na krawędzi wie
ków" glos zabrali naukowcy i pra
cownicy służby konserwatorskiej, 
myślę jednak, że nie będzie miał nic 
przeciwko wysłuchaniu nauczyciela 
historii-turysty, zwiedzającego co się 
da i pokazującego coraz to nowym 
uczniom piękne (i nie tylko) miejsca 
naszej ojczyzny. Jest to zgodne ze 
stwierdzeniem, że „dziś tysiące za
bytków architektury cieszy turystów. 
Niestety, wiele z nich jest zagrożo
nych dewastacją lub ulega zagładzie 
na naszych oczach". Może i moja 
wypowiedź wniesie coś do tematu.

Wspomniani we wstępie autorzy 
oscylują wokół tego samego zagad
nienia, tj. ochrony zabytków, i są jak
by we wzajemnej opozycji, chociaż 
ich wypowiedzi mają wiele wątków 
wspólnych. Pan Konopka w sposób 
rzeczowy, konsekwentny i przejrzysty 
odziera nas z iluzji o ich ochronie, 
niejako od strony kuchni wprowadza 
nas w tajniki tego problemu, który 
rozwiązać można tylko przez plano
we działania i odpowiednie przygoto
wanie koncepcyjne. Wytyka konser
watorom, że czasem celem ich pracy 
jest „piękny” zabytek, zarzuca im 
częste obarczanie państwa zada
niem odnawiania, zasłanianie się to
nami papierów, uciekanie przed wła
snym działaniem, przed zasadami, 
które ich obowiązują, zbyt słabym 
szukaniem pomocy w samorządach, 
wśród społeczeństw lokalnych. Pan 
Mączyński boi się przypadkowych 
naprawiaczy, tych, którzy chcą szyb
ko i ładnie wykonać robotę i to jesz
cze za pomocą łańcuchowej piły. 
W efekcie czego „po ukończeniu re
montu możemy raczej mówić o hor
rorze, choć bywa, że lokalne spo
łeczności są wręcz dumne ze spo
wodowanych zniszczeń". Jak więc 
pogodzić tę społeczną wolę, która 
nie zawsze jest spójna z konserwa

Dzień dobry Droga Redakcjo!
Skreślam kilka ciepłych stów pod 

Waszym adresem oraz ukłony w stro
nę Towarzystwa Opieki nad Zabytka
mi. Zawsze z wielką niecierpliwością 
i ciekawością czekam na kolejne nu
mery „Spotkań z Zabytkami”. Jestem 
pełna podziwu dla Waszej pracy 
i jednocześnie pełna zapału (uczę hi
storii w szkole). Często z „moimi 
dziećmi” - uczniami chodzę do mu
zeów, odwiedzam zabytki całej Pol
ski, podziwiam i ubolewam nad nie
którymi. To dzięki mnie zaprenumero
wano w szkole Wasze czasopismo, 
które często jest moim przewodni
kiem i wsparciem. Czytam je z moimi 
uczniami na lekcjach, w bibliotece, 
na spotkaniach. Dzisiaj ja pragnę po
dzielić się na tamach „Spotkań z Za
bytkami" kilkoma sprawami, które 
mnie bardzo poruszyły w ostatnich 
latach (niekoniecznie pozytywnie). 
Stale brakowało mi odwagi na wtar
gnięcie do wielkiego świata naukow
ców, znawców, autorytetów historii, 
obawiając się, czy potrafię właściwie 
wyrazić to, co czuję, spotykając się 
z Wami. Może zmieniam przyjęty po
rządek rzeczy, tzn. Wy, Kochana Re
dakcjo, tam daleko, my zaś tu, za 
pulpitem, przy tablicy. Myślę jednak, 
że okres Nowego Tysiąclecia sprzyja 
zbliżeniom (...)

Moje spotkania z zabytkami
Do napisania własnych spostrze

żeń skłonił mnie artykuł p. M. Konop
ki (nr 7, 2000) podsumowujący dys
kusję „Na krawędzi wieków” pt. Plagi 
główne, czyli jak zmienić charakter 
Polaków. Zgadzam się z nim w pełni 
i podziwiam za trafne zebranie i pod
sumowanie dyskusji. Kiedy więc w nr. 
9, 2000 ukazał się artykuł p. Leszka 
Kajzera Jak dbać o zamki?, a w au

torską, doprowadzając często do de
gradacji zabytku? Osobiście znam 
dwa drewniane kościółki, stojące 
w odległości kilku kilometrów od sie
bie. Pochodzą one mniej więcej z te
go samego czasu (pierwsza połowa 
XVII w.). Jeden z nich to istna perełka 
zadziwiająca autentyzmem, drugi, 
odnowiony pięknie przez zaradnego 
proboszcza, cieszy oczy wiernych, 
ale czy znawców sztuki również?(„.)

Dla narodu obojętne jest czy fun
dusze na ochronę zabytków znajdują 
się w gestii państwa, czy samorzą
dów, oby tylko służyły właściwemu 
celowi, bo przecież wszyscy jeste
śmy Polakami - pan minister, bur
mistrz, starosta lub turysta, patrzymy 
na to, co niszczeje, a co jest tylko na
sze, polskie. Wołamy o przyjęcie do 
Unii Europejskiej, bierzemy się szyb
ko za przeróbki tego, co nie pasuje 
do jej standardów, a czy pasuje do 
nich stan naszych zabytków? (...)

W jednym z europejskich informa
torów przeczytałam pytanie „Czy 
w zintegrowanej Europie nie utracimy 
tożsamości narodowej?" i gotową, 
budującą odpowiedź: „... ludzie, któ
rzy się tego obawiają, żywią słabą 
wiarę w nasze wartości i naszą trady
cję historyczną. Tysiącletni dorobek 
kulturowy Polski ma w sobie dość si
ły, atrakcyjności i piękna, by sprostać 
integrującej się Europie". Czy aby na 
pewno? (...)

Ukłon w stronę p. Konopki za 
wspomnienie o Ziemiach Zachod
nich, gdzie przyszło mi od blisko 30 
lat mieszkać. W kilku słowach pod
kreślił wkład tutejszych mieszkańców 
w odbudowę stolicy. Problem ten po
znałam w liczbach, pisząc przed laty 
pracę dyplomową - monografię jed
nego z miast powiatu slubickiego, 
z którego w latach czterdziestych XX 
w. „wiele transportów pociągów i cię
żarówek wiozło do Warszawy cegłę 
rozbiórkową." Dobrze, że ktoś jesz
cze o tym pamięta!

Patrząc na Świebodzin, gdzie 
obecnie mieszkam, przyglądam się 
zabytkom, uczę o nich dzieci. Wiem, 

mgr Elżbieta Gawron
Świebodzin

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/Warsza- 
wa nr 11101024-421020002418 (na załączonym 
w numerze przekazie pocztowym prosimy podać, 
których numerów dotyczy wpIata).Wpłaty na mi
nimum trzy numery przyjmowane są na co naj
mniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 
1 egz. 4,50 zł. Dla prenumeratorów zamawiających 
minimum po 10 egzemplarzy każdego numeru - 
25% rabatu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% 
droższa. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
nr. tel. 629-62-26.
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we 
wszystkich urzędach pocztowych oraz przez li

stonoszy od mieszkańców wsi i małych miaste
czek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest 
utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe dla 
miejsca zamieszkania lub siedziby prenumerato
ra oraz listonosze przyjmują przedpłaty w ter
minach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia 
następnego roku, do końca lutego na okres od 
1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, do 
31 sierpnia na okres od 1 października.
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na 
miejsce 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 obowiąz

ku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenu
merowane egzemplarze są doręczane do miej
sca zamieszkania prenumeratora lub jego sie
dziby.

Ruch SA - zamówienia na prenumeratę na 
IH kwartał 2001 r. przyjmowane są do 5 czerwca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie m.in. w Księgar
ni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakow
skie Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” 
(Plac Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki 
w Hali „Na Koszykach”, w Towarzystwie Opie
ki nad Zabytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach 
muzealnych oraz kioskach Ruchu na terenie ca
łego kraju.



Wokół jednego zabytku

Wielkanocny krzyżyk
Krzyż dla chrześcijanina jest świętym znakiem 

odkupienia i symbolem laski zbawienia. Ogar
nia wszystkie tajemnice Chrystusa: mękę, zmar

twychwstanie i panowanie nad światem, zawiera 
w sobie treści bolesne i chwalebne. Ta dwoistość 
obecna jest także w niewielkim krzyżyku z Muzeum 
Narodowego w Krakowie, niepozornie wyglądają
cym, ale jakże ciekawym zabytku sztuki jubilerskiej 
wczesnego baroku. Jego awers jest spojrzeniem na 
krzyż w blasku chwały, rewers zwraca myśli ku kon
templacji męki Chrystusa.

Strona czołowa krzyża utworzona jest z sześciu 
kwadratowych, bezbarwnych, przezroczystych ka
mieni. oprawionych w złote kaszty, spojone ze sobą 
bokami. Ich układ tworzy krzyż łaciński - wariant 
krzyża o wydłużonej dolnej części słupa, najbardziej 
przypominający kształt rzeczywistego narzędzia 
męki Pańskiej. Kamienie poddano cięciu, oszlifowa
no w liczne fasety i wypolerowano, co uwydatniło ich 
naturalne zalety optyczne: jasność, połysk i zdol
ność do rozszczepiania światła, cechę, która wywo
łuje tzw. ogień - barwne iskrzenie wydobywające 
z kamienia magiczne blaski. Dzięki temu przy każ
dym poruszeniu krzyżyka, zmianie kąta patrzenia 
lub kierunku, z którego padają na niego promienie, 
jego forma ożywia się migotaniem. Rozpoczyna się 
efektowna gra przemieszczających się refleksów 
światła, wywołująca tak bardzo pożądane w sztuce 
wczesnego baroku wrażenie ruchliwości i dynamiki 
formy dzielą.

Efektowne cechy optyczne kryształu górskiego 
były powodem, dla którego mineral ten lub jego imi
tacje, produkowane na masową skalę od XVI w., tak 
często stosowane były w zlotnictwie do zdobienia 
krzyży i krucyfiksów. Nie należy zapominać jednak 
także o znaczeniu, jakie mógł mieć tu także właści
wy dla czasów nowożytnych alegoryczny sposób 
myślenia. Każda roślina, rzecz czy kamień mogły 
być alegorią i na odwrót - dla każdej idei poszukiwa
no w otaczającym świecie wzrokowego ekwiwalen
tu. Świat byl pełen symboli: duża popularność sto
sowania kryształu w zdobieniu krzyży mogła wyni
kać z odnoszenia koloru białego do niewinności, 
a w tym wypadku do niewinnej śmierci Chrystusa. 
W każdym bądź razie na taką alegoryczną interpre
tację białych, drogocennych kamieni wprawionych 
w krzyż naprowadza nas poeta polskiego baroku 
Łazarz Baranowicz (ok. 1595-1693) w wierszu Alba. 
Wiersz odnosi się do alegorii białych pereł spotyka
nych bardzo często w złotniczych oprawach nowo
żytnych krucyfiksów i występujących powszechnie 
jako wisiory w pektoratach i skromniejszych krzyży
kach przeznaczonych do noszenia na szyi lub pier
siach. Porównanie perty wprawionej w krucyfiks do 
Chrystusa na krzyżu rzuca światło na symboliczny 
aspekt stosowania białych kamieni w inkrustacji 
krzyża:

„Perlą i Droga w Krzyż ten jest wprawiona.
Chryste na krzyżu poległ. Nam obrona.
Krzyże sadzone takimi Perłami.
Z drogimi równać się im kamieniami.
ALBA, inaczej Biała: Perta biała
Była na Krzyżu dość zarumieniała.
Kochamy Biały a oraz rumiany
Za nasze grzechy na Krzyżu karany;
Że w grzechach naszych wstyduśmy nie znali,
Na Krzyżu Pana rumieńca dodali.
O Perto droga, daj się do Korony
Wiecznej na Niebie dla czci i obrony!"

Dwie białe „zarumieniało" perty podczepione jako 
wisior do krzyżyka z krakowskich zbiorów nabierają 
w świetle tekstu Baranowicza zgoła nieornamental- 
nego znaczenia, wiążą się z symboliką krwi przela
nej na krzyżu i odnoszą do rozpowszechnionego 
kultu Ciała i Krwi Pańskiej.

Wątek ten możemy potraktować jako wprowa
dzenie w atmosferę pasyjnych treści rewersu tego 
krzyża. Jego odwrocie pokryte jest bowiem obraza- 
mi-znakami. wśród których przeważają narzędzia 
męki Pańskiej. Rozpoznajemy wśród nich kolumnę, 
do której przywiązany byt Jezus, skrzyżowaną z dys
cypliną. którą go biczowano, są kości do gry i szata 
Zbawiciela, o którą grali pod krzyżem żołnierze, jest 
młotek, którym przybijano dłonie i stopy Chrystusa,

1.2. Awers (1) i rewers (2) krzyżyka
(fot. Andrzej Chęć)

są także obcęgi i drabina, które wiążą się ze scena
mi zdjęcia z krzyża i opłakiwania. Symbole te, ilu
strując program cyklu historii męki Chrystusa, skła
niają do wspominania i kontemplacji wydarzeń Wiel
kiego Piątku, a wraz z wieńczącym kompozycję wy
obrażeniem kielicha wyrażają syntezę teologii zba
wienia, zwracając uwagę na potrzebę i sens pokuty.

Treści te odpowiadają duchowi reformy katolic
kiej, którą w reakcji na postępy protestantyzmu za
początkowały uchwały zakończonego 4 grudnia 
1563 r. Soboru Trydenckiego. W postanowieniach 
Soboru znalazł się niezwykle ważny dla sztuki tekst 
O wzywaniu, czci oraz relikwiach świętych i o świę
tych obrazach. Czytamy w nim... niech biskupi su
miennie pouczają, iż przez historie tajemnic nasze
go Zbawienia, przedstawione w obrazach i innych 
wyobrażeniach, ludzie zyskują wiedzę i zostają 

utwierdzeni w artykułach wiary, które należy zacho
wać w pamięci i ustawicznie czynić przedmiotem 
medytacji." Zgodnie z tymi zaleceniami, sztuka 
kontrreformacji przywróciła dewocyjne i pasyjne 
przedstawienia Chrystusa ze wszystkimi oznakami 
cierpienia. Wiążą się z tym treści teologiczne rytów 
na rewersie krakowskiego krzyżyka, które niosą 
w sobie koncentrat rozważań, jakie towarzyszyły roz
pamiętywaniu męki Chrystusa, zwłaszcza w okresie 
Wielkiego Postu i wypełniały liturgię Wielkiego Piątku 
oraz wprowadzonego w XVII w. paraliturgicznego 
nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Honorowe miejsce, na skrzyżowaniu belek kra
kowskiego krzyżyka, zajmuje szeroko rozpo
wszechniony w sztuce kontrreformacji skrót imienia 
Jezus „IHS”, utworzony przez ściągnięcie, polega
jące na zachowaniu dwóch pierwszych i ostatniej li
tery imienia Jezus w łacińskim brzmieniu IHesuS. 
Forma ta występuje już na monetach Justyniana 
z przełomu VII i VIII w., a rozpowszechniła się za 
sprawą św. Bernarda ze Sjeny (zmarłego w 1444 r.), 
który działając na rzecz przywrócenia czci Imienia 
Jezus, posługiwał się skrótem „IHS", przydając mu 
sentencję Jesus Hominum Salvator (Jezus Zbawi
ciel Ludzkości). Pod wpływem kaznodziejskiej dzia
łalności Bernarda i jego następców rozwinął się kult 
Imienia Jezus, powstały liczne bractwa, które roz
powszechniły się już w XVI w. Jezuici wykorzystali 
propagandowo otaczany już powszechną czcią 
skrót-symbol „IHS”, wybierając go na szczególny 
znak swego zgromadzenia i przydając mu nową 
sentencję: Jesu Homilis Societas. Wyryte inicjały 
„IHS", podobnie jak sam krzyż, uważano za święty, 
skuteczny znak i środek zabezpieczający przed zły
mi duchami i ich wpływem. Noszone na szyi lub 
piersiach przez pobożnych chrześcijan, pełniły 
funkcję talizmanu, magicznego wyobrażenia z mi
stycznym znakiem. Powszechna była wiara w jego 
nadprzyrodzoną silę laski i zbawcze działanie, 
nadane mu wskutek liturgicznych czynności kapła
na. w trakcie specjalnych ceremonii poświęcenia 
krzyży.

Mistyczne znaki pokrywające rewers krakowskie
go krzyża, przypominające pismo piktograficzne, 
nieprzypadkowo nawiązują do rebusów i hieroglifi
ki. Ludzie tamtej epoki zetknęli się z egipskimi hie
roglifami, połączyli je z symboliką średniowieczną 
i biblijną, wytwarzając swoistą nowożytną hieroglifi
kę, opartą na pomieszaniu różnych systemów. 
W znakach tych widziano wiedzę i sztukę, ale też 
sposób doskonalenia ludzi. Silę ich działania potę
gowało to, że ludzie nie tylko oglądali je, ale słucha
li o nich w mowach i kazaniach, a ponadto mogli je 
konfrontować z treścią odgrywanych w kościołach 
i na terenie kalwarii misteriów religijnych, dostarcza
jących widzom naocznych świadectw pasyjnych 
wydarzeń.

Krzyżyk z Muzeum Narodowego w Krakowie ma 
dwie strony: tę zwróconą do świata - chwalebną i tę 
„ukrytą" - nieprzeznaczoną dla oczu ogółu, lecz do 
prywatnej dewocji, skłaniającej do kontemplacji 
męczeństwa i śmierci Chrystusa. Klejnot jako ca
łość zawiera program ikonograficzny, za pomocą 
którego doświadczenie religijne ujawnia „boskie ta
jemnice" - wskazuje na możliwość odnalezienia 
drogi do uświęcenia duchowego przez sakrament 
Eucharystii.

Ewa Letkiewicz



1. Figura z Kłodzka na akwareli ośmioletniej Ludwiki Wituszyńskiej z Warszawy
2.3.4. Akwarele Czesława Kempińskiego z Jaworzna: kapliczka z okolic Przemyśla (2), figura 
z XIX w. we wsi Krowiarki (3) i postawiona przez górników w 1860 r. kapliczka w Czechowicach 
Dziedzicach (4) '
5. Akwarela Pauliny Czacharowskiej z Biłgoraja przedstawia figurę z 1907 r. pod Hedwiżynem; 
święty nazywany jest tu „partyzantem”, bowiem w czasie ostatniej wojny partyzanci dokonali 
w tym miejscu wielu akcji dywersyjnych
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