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W lipcu br. polskie muzealnictwo poniosło wielką stratę - zmarl historyk 
sztuki i muzeolog Tadeusz Chruścicki (1934-2001), były wieloletni dyrek
tor Muzeum Narodowego w Krakowie. W czasie Jego kierowania muzeum 
(1974-2000) Kraków zasłynął z wielu znaczących wystaw, m.in. „Polaków 
portret własny” (1989), „Żydzi polscy” (1989), „Marc Chagall” (1997). Był 
autorem licznych wydawnictw albumowych i artykułów. Jego ostatnia pu
blikacja - artykuł o polskich muzeach narodowych - zamieszczona zosta
ła w naszym dodatku „Spotkania z muzeami” (nr 7, 2001).

Redakcja przedstawia
Do październikowego numeru dołączamy włożoną luzem ankietę do wypełnie

nia. Szczegółowe informacje - na jej pierwszej stronie.

W październikowym numerze naszego pisma przedstawiamy snycerskie wyroby 

XVII w. (s. 4) i zwracamy uwagę, że występują one nie tylko na terenie Małopol

ski. Brakuje jednak dokładnych badań i opracowań tego fascynującego tematu. Mo

że zajmą się nim młodzi historycy sztuki, których urzeknie niezaprzeczalne piękno 

tych dzieł, precyzja wykonania każdego detalu i mistrzowska ręka dawnych arty

stów. Ukazujemy również dwa przeciwstawne przykłady ochrony zabytków: przy

kład pozytywny willi z początku XX w. w podwarszawskim Milanówku (s. 21) i ne

gatywny w wypadku niewiele starszego dworu w miejscowości Lirnża kolo Iławy 

(s. 23). Te dwa skrajne przykłady postępowania z obiektami zabytkowymi nie wy

magają komentarza, choć warto zastanowić się, jaki jest w naszym kraju procento

wy stosunek optymizmu do pesymizmu w wypadku obiektów zabytkowych! Za

pewne dowiemy się o tym, kiedy zaczną do nas napływać wspomniane ankiety. Po

lecamy także artykuł o polskich fortyfikacjach z 1939 r. w okolicach Skoczowa (s. 

28) i o kolejnej akcji warszawskiego Zespołu Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa 

mającej na celu zachowanie starych anten radiowych na dachach kamienic (s. 30). 

Zwracamy uwagę na czarne strony „Archiwum tajemnic” (s. 16), na których m.in. 

o niespodziewanym odkryciu w antykwariacie. W dodatku muzealnym poruszamy 

temat, którego reperkusje trwają do dzisiaj - straty dzieł sztuki w czasie wojen 

w Polsce.

Redakcja zapowiada
Zapowiadamy następny numer, w którym będzie m.in. o sklepiennych dekora

cjach i mało znanych rzeźbiarzach: Oldze Niewskiej i Abrahamie Ostrzedze, o nisz

czejącym cmentarzu prawosławnym, warszawskich tramwajach konnych i tajem

nicach Puszczy Rominckiej. W naszym dodatku muzealnym dowiemy się o między

narodowej współpracy między muzeami.

Szanowni Czytelnicy „Spotkań z Zabytkami”!

Jak każdego roku tysiące warszawiaków odwiedzających Stare Powązki w dniu 1 listopada 
składać będą datki do kwestarskich puszek na odnowę cmentarza. Ci, którzy chcieliby wes

przeć działalność Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami, mogą wpłacić swój 

zaduszkowy datek na konto w PBK S. A. III ()/Warszawa, nr 11101024-401020005677.

Z góry dziękujemy 
Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami



DO poglądy

Od potowy roku dziata w Warszawie 
Biuro Konsultanta ds. Ochrony Za
bytków Sakralnych. Jego zadaniem 
jest pomoc proboszczom z catej 
Polski w sprawach dotyczących 
opieki nad zabytkowymi kościołami 
i innymi obiektami sakralnymi na te
renie ich parafii. Konsultant informu
je m.in. jak uzyskać dofinansowanie 
od państwa na rzecz znajdującego 
się w obrębie parafii zabytku, jak 
współpracować z samorządami lo
kalnymi, gdzie szukać konserwato
rów i odpowiednich firm konserwa
torskich. Biuro czynne jest przy Se
kretariacie Episkopatu Polski w War
szawie.

Przy Muzeum Kultury Ludowej 
w Węgorzewie w województwie war
mińsko-mazurskim powstaje skan
sen. Na powierzchni około 1 ha zo
stanie zgromadzona typowa zabu
dowa tego regionu. Ma być zrekon
struowana mazurska wieś z XVIII 
i XIX w. Obiekty przeniesione z oko
licznych wsi zostaną przedtem pod
dane przez miejscowych rzemieślni
ków pracom renowacyjno-konser- 
watorskim. Na terenie tworzonego 
skansenu ustawiona jest już remiza 
strażacka i kuźnia. Oprócz ekspozy
cji budownictwa mazurskiego zor
ganizowana też zostanie Pracownia 
Rzemiosł Tradycyjnych, w której bę
dą się odbywały warsztaty rzemio
sła ludowego, m.in. ceramiki, tkac
twa, plecionkarstwa. Zakończenie 
budowy skansenu planowane jest 
na jesień przyszłego roku.

W Lodzi ponad 6 tysięcy kamienic 
czeka na pilny remont. Większość 
z nich powstała przed 1939 r. i ich 
zły stan techniczny jest konsekwen
cją wieku oraz braku funduszy na 
remonty. Na razie - zdaniem władz 
miasta - muszą wystarczyć tylko 
częściowe naprawy, ponieważ 
zniszczonych budynków jest bardzo 
dużo, a pieniędzy bardzo mato. 
Ostatnio wiele kamienic zostało 
zwróconych spadkobiercom właści
cieli, jednak oni na ogól również nie 
dysponują funduszami na niezbęd
ne remonty. W tym roku na koszt 
miasta zostaną wyremontowane 
budynki przy ul. Radwańskiej, Że
romskiego, Cmentarnej, Legionów 
i Mielczarskiego.

Cenny zabytek techniki - most na 
Wiśle w Tczewie zamienia się 
w rdzewiejącą ruinę. W tym roku mi
nęła 150. rocznica wmurowania ka
mienia węgielnego pod jego budo
wę. Uczynił to w lipcu 1851 r. sam 

cesarz Fryderyk Wilhelm. Gotowy 
w 1857 r. most miał prawie 1 km 
długości, mieściły się na nim tory 
oraz droga dla pojazdów konnych, 
po bokach - chodniki dla pieszych. 
Na każdym z siedmiu filarów znaj
dowały się dwie neogotyckie wie
życzki. Wjazdu na most strzegły 
z obu stron murowane bramy 
z ciężkimi, żelaznymi drzwiami. Bra
my oraz wieżyczki, nawiązujące do 
architektury pobliskiego zamku mal- 
borskiego, projektował Friedrich Au
gust Stuller. Autorami mostu byli 
niemieccy konstruktorzy, ale przy je
go budowie pracowali polscy robot
nicy. Dwa razy byt wysadzany w po
wietrze - w 1939 i 1945 r. W 1946 r. 
przystąpiono do jego odbudowy. 
Jeszcze w XIX w. zbudowany został 
drugi most, którym pobiegły tory ko
lejowe. W ubiegłym roku ze względu 
na bardzo zły stan techniczny za
bytkowy most został zamknięty dla 
ruchu kołowego i pieszego. Czyni 
się starania o pozyskanie funduszy 
na remont mostu. Częściowe prace

„Dziwi mnie bezradność miasta, jeśli 
chodzi o ratowanie starych, zabytko
wych domów. Od kilku lat walczę 
o stare kamienice w Olsztynie. Sa
ma mieszkam w pięknym, wieko
wym budynku. Od 20 lat nie byl 
przeprowadzony remont na klatce. 
Od dawna staram się o wpisanie ka
mienicy do rejestru zabytków. W ra
tuszu ludzie w ogóle tego problemu 
nie rozumieją, gdy opowiadam, że 
stare budynki mają duszę i są bez
cenne. Wydeptałam wszystkie 
ścieżki i uzyskałam obietnicę od jed
nego z pracowników konserwatora 
zabytków, że nasza kamienica zo
stanie wpisana do rejestru". Oby 
więcej takich starań mieszkańców 
o ochronę zabytków w swoich mia
stach.

W Muzeum Książąt Czartoryskich 
w Krakowie czynna była do 
5 sierpnia br. wystawa „Czasy! Lu
dzie! Ich dzieła! Teatr obrazów 
Księżnej Izabeli Czartoryskiej", 

(rys. Małgorzata Tabaka)

mają umożliwić ponowne jego 
otwarcie, ale nie ma odpowiednich 
środków na przeprowadzenie kom
pleksowego remontu i przywrócenie 
dawnego wyglądu obiektu.

Jedna z najstarszych ulic Kielc, ul. 
Zamkowa będzie remontowana 
i zmodernizowana. Ulica ta, przy 
której stoją cenne kieleckie zabytki 
- pałac biskupów krakowskich 
z XVII w., pałacyk Zielińskiego z XVIII 
w., stanowiła w XVIII w. wewnętrzną 
drogę w biskupim zespole pałaco
wym. Stały przy niej również budyn
ki gospodarcze: spichlerz, stajnie, 
ujeżdżalnia, dom pisarza prowento
wego i praczki; budynki te zacho
wały się do dzisiaj. Obecnie ulica 
jest w bardzo złym stanie. Jej mo
dernizacja będzie kolejnym etapem 
porządkowania wzgórza zamkowe
go.

Jedna z mieszkanek Olsztyna, za
niepokojona stanem zabytków 
w swoim mieście, żali się za pośred
nictwem „Gazety Warmii i Mazur” - 

zorganizowana w ramach jubile
uszu 200-lecia tego muzeum. Na 
wystawie mogliśmy obejrzeć ze
stawienie kopii „Damy z łasiczką” 
(autorstwa Mirosława Sikorskie
go), ukazanej na pierwotnym sza- 
roniebieskim tle, z oryginałem, 
którego tło w XIX w. zostało prze
malowane na czarno. Kopia opra
cowana została metodą zbliżoną 
do tej, jaką stosował Leonardo da 
Vinci. Po raz pierwszy w Polsce 
pokazana też została najstarsza 
malarska kopia zaginionego 
w czasie drugiej wojny światowej 
„Portretu młodzieńca" Rafaela, 
wykonana we Włoszech pod ko
niec XVII w., a pochodząca ze 
zbiorów Akademii Sztuki w Berga
mo. Z kolei „Krajobraz z miłosier
nym Samarytaninem" Rembrandta 
można było obejrzeć w sąsiedz
twie akwaforty „Krajobraz z trzema 
drzewami". Eksponowane byty 
również rysunki pejzażowe Rem
brandta wypożyczone z Biblioteki 
Ossolineum we Wrocławiu, Biblio
teki Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Muzeów Narodowych w War
szawie i Gdańsku.

Archeolodzy z Uniwersytetu Mikoła
ja Kopernika w Toruniu dokonali 
sensacyjnego odkrycia - w kościele 
Świętej Trójcy w Strzelnie, pod 
schodami do kaplicy św. Barbary 
znaleźli głowicę kolumny romań
skiej z XII w. Kolumna pochodzi z te
go samego okresu co słynne cztery 
strzeleńskie kolumny. Uważa się, że 
skoro znaleziono elementy piątej 
kolumny, to gdzieś musi być szósta, 
bo przecież sklepienie podtrzymują 
zawsze pary kolumn.

Porcelanowa rzeźba „Ukrzyżowa
nie" z XVIII w. po sześciu latach kon
serwacji została udostępniona zwie
dzającym w Zamku Królewskim na 
Wawelu. Rzeźba, a właściwie zespól 
trzynastu porcelanowych figur, 
przedstawiających m.in. ukrzyżowa
nego Chrystusa, Matkę Boską, Ma
rię Magdalenę, św. Jana, Marię Kle- 
ofasową, wykonany został przez Jo
hanna Joachima Kadlera w latach 
1743-1744 w królewskiej Manufaktu
rze Porcelany w Miśni pod Dreznem. 
Istnieją tylko dwa egzemplarze tego 
dzieła - w Miśni i właśnie w Krako
wie. Ponieważ obydwa zostały 
znacznie zniszczone w czasie dru
giej wojny światowej, niezbędna by
ła ich konserwacja. Żmudne zabiegi 
konserwatorskie prowadzone przy 
obiekcie w Krakowie polegały m.in. 
na konieczności wypalenia od nowa 
brakującej, centralnej postaci Chry
stusa (przetrwał tylko fragment torsu 
z ręką) oraz figury Marii Kleofasowej. 
Było to możliwe dzięki zachowaniu 
w Miśni gipsowych form służących 
do wypalania poszczególnych partii 
kompozycji.

W Kaplicy Cudownego Obrazu na 
Jasnej Górze w Częstochowie po 
odrestaurowaniu sklepienia konser
watorzy wykonali renowację ścian, 
przywracając im wygląd z XVII w. 
Przeprowadzone prace objęty 
oczyszczenie muru z grubej war
stwy kurzu i brudu oraz uzupełnie
nie ubytków strukturalnych i złoco
nych polichromii, na które zużyto 
około 2,5 kg kruszcu.

Brama Złota w Gdańsku zagrożona 
jest zawilgoceniem. Mimo zakoń
czonych zaledwie przed trzema laty 
prac konserwatorskich, które m.in. 
objęły osuszenie części cokołowej 
przy użyciu nowoczesnej metody 
inercji mikrofalowej, w ubiegłym ro
ku w części przyziemnej tej cennej 
gdańskiej budowli ponownie poja
wiła się wilgoć. Powtórzone więc zo
stały zabiegi osuszające, nie ma 
jednak gwarancji, że za jakiś czas 
woda nie przeniknie znów do mu
rów z mocno zawilgoconych piwnic. 
W Gdańsku zawilgoceniem zagro
żone są wszystkie zabytkowe bu
dowle.
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IAJ1AJ wiedzieć 
■ ■ ■ ■ więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, o których 
nie wiemy, do czego w przeszłości stużyty oraz kiedy i gdzie powsta
ły. Jednocześnie będziemy pomagać Czytelnikom w dokładniejszym 
poznaniu różnych dzieł sztuki, które mają w swoich zbiorach i nie po
trafią określić np. ich twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ce
ny itp. Przysyłajcie więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wy
łącznie dobre zdjęcia i rysunki) wyrobów nieznanych lub dziel sztuki, 
co do których macie pewne niejasności. Jesteśmy gotowi odpowia
dać także na inne pytania związane z zabytkami. Redakcja w porozu
mieniu z ekspertami będzie starała się zdobyć jak najwięcej informa
cji i przedstawi je w tej rubryce.

„Jestem właścicielem starego 
aparatu fotograficznego. Nie
wiele mogę o nim napisać, ale 
wiem, że używano go Jeszcze 
w latach siedemdziesiątych XX 
w. Aparat ma wymiary 12 
x7x 11 cm. Z przodu na ramce 
widnieje napis «Balda», a pod 
nim «ROLLBOX». Po bokach 
również znajdują się napisy 
«Balda». Obecny stan aparatu 
jest zły. Także zdjęcie, które 

przesyłam nie jest najlepsze, za 
co przepraszam. Chcialbym się 
jednak dowiedzieć, kiedy 
i gdzie został ten aparat wypro
dukowany oraz jaka jest obec
nie jego wartość."

Karol Józef Kubicki
Pila

Zdjęcie rzeczywiście jest nie
udane (il. 1), publikujemy je więc 
z mieszanymi uczuciami, domy

ślając się tylko, że widoczny na 
nim przedmiot to rzeczywiście 
Balda-„Rollbox” - popularny, 
amatorski aparat skrzynkowy na 
błonę zwojową 6x9 cm, produ
kowany przez niemiecką wy
twórnię Balda-Werk GmbH 
w Dreźnie. Urządzenie to składa 
się z oklejonej dermą metalowej 
skrzynki, obiektywu typu „mo- 
nokl” o ogniskowej 11 mm (bez 
matówki) oraz zapadkowej mi

gawki z dwoma czasa
mi naświetlania (1/30 
sekundy i czasu B). 
Jest to więc - podob
nie, jak dwa inne apa
raty z tej rodziny: ame
rykański Kodak-„Brow- 
nie” z 1900 r. i nieco 
późniejszy niemiecki 
Agfa-„Box” - aparat 
niezwykle prosty w ob
słudze, a przy tym tani. 
Pierwsza z wymienio
nych tu w celach po
równawczych kon
strukcja - to pomysł 
twórcy fotografii ama
torskiej George’a East- 
mana (1854-1932), za
łożyciela firmy East
man Kodak Co. w Ro
chester w stanie Nowy 
Jork. Byt to pomysł, 

który już w chwili narodzin zre
wolucjonizował światowy rynek 
aparatów fotograficznych. Co 
więcej, idea aparatu skrzynko
wego (popularnych „boxów”) 
przetrwała niezmieniona przez 
ponad pół wieku. Przykładem 
tego fenomenu może być wła
śnie aparat Balda-„Rollbox”, 
którego pierwsze egzemplarze 
opuściły drezdeńską fabrykę 
w 1937 r. Tu zresztą warto wspo
mnieć, że i w Polsce (w latach 

sześćdziesiątych XX w.!) produ
kowane byty zbliżone pod 
względem konstrukcji aparaty 
przeznaczone dla młodzieży 
i początkujących amatorów, po
pularne „Ami-66". Tak więc, bio- 
rąc pod uwagę jedynie tych kilka 
ogólnikowych informacji, można 
przyjąć, że aparat z kolekcji na
szego Czytelnika rarytasem nie 
jest. Podobne egzemplarze 
znajdują się w wielu muzeach 
techniki oraz kolekcjach prywat
nych w Polsce i na świecie,

ców w Solingen, położonym 
20 km od Dusseldorfu. Fabryka 
ta doskonale prosperuje i w na
szych czasach, a jedną z atrakcji 
samego miasta jest największe 
w Europie muzeum sztućców. 
Czy znajduje się w nim także 
brzytwa z inskrypcją „MARSZA
LEK PIŁSUDSKI” - nie wiemy. 
Nie udało się nam zresztą zdo
być na temat tego, bez wątpie
nia interesującego pod wzglę
dem kolekcjonerskim przedmio
tu, żadnych konkretnych wiado

u nas np. w zbiorach Muzeum 
Historii m. Poznania (wymienia
ny jako jeden z wielu obiektów 
dawnej kolekcji Witolda Czar
neckiego) oraz w Muzeum Tech
niki w Warszawie (chwilowo po
za ekspozycją, ale dzięki uprzej
mości pracowników tej instytucji 
udostępniony nam w celach po
równawczych). Wartość rynko
wa aparatu Balda-„Rollbox”, 
w zależności od stanu zachowa
nia oraz ewentualnych modyfi
kacji dokonywanych w toku pro
dukcji, waha się od 50 do 300 zł.

„Proszę o informacje na temat 
brzytwy, którą posiadam w swo
ich zbiorach. Nie wiem, w któ
rym roku brzytwę wyproduko
wano i w jakiej ilości oraz jaka 
może być jej wartość. Opisuję 
brzytwę: na ostrzu jest napis 
w ramce "MARSZAŁEK PIŁ
SUDSKA, w środku napisu, 
w kółku, podobizna Józefa Pił
sudskiego oraz na końcu litery 
«ERN». Z drugiej strony brzytwy 
korona, pod koroną miecz i nu
mer «085» oraz napis "WALD- 
SOLINGEN*.”

Konstanty Siekierski
Gdynia

Opisana brzytwa (il. 2) jest 
przedwojennym wyrobem nie
mieckiej wytwórni noży i sztuć

mości. Jesteśmy jednak przeko
nani, że opublikowanie listu oraz 
zdjęć, które otrzymaliśmy od p. 
Konstantego Siekierskiego spo
woduje, jeśli nie lawinę kore
spondencji od naszych Czytelni
ków, to przynajmniej rozwiązanie 
samej zagadki. Nie uprzedzając 
faktów, możemy jedynie zasy
gnalizować, przytaczając odpo
wiednie fragmenty tekstu z Ka
lendarium życia Józefa Piłsud
skiego Wacława Jędrzejewicza 
i Janusza Ciska, że Marszalek 
zwykl był golić się samodzielnie. 
I tylko w ostatnich latach życia 
wzywano w tym celu fryzjera. 
„9 października [1933 r. Marsza
łek] wstał dopiero o 3.00 po po
łudniu. Ogolił go fryzjer Brodzki, 
wzywany od czasu do czasu do 
Belwederu lub Inspektoratu, 
gdyż zazwyczaj Piłsudski goli! 
się sam”. A czynił to np. w Bel
wederze, w gabinecie na pierw
szym piętrze, gdzie stała „przed 
kominkiem duża mahoniowa to
aleta bardzo rzeźbiona z lu
strem. Przed nim Marszalek cza
sem golił się" [J. Szembek, Dia
riusz i Teki, T. I, Londyn 1964]. 
Ale czy informację tę będzie 
można w jakikolwiek sposób po
wiązać z pamiątkowym wyro
bem, jakim wydaje się brzytwa 
z kolekcji p. Siekierskiego, ma
my nadzieję, że okaże się już 
wkrótce.
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Mimo swojej wysokiej klasy artystycznej małopolskie snycerstwo pierwszej 
połowy XVII w. jest dziś sztuką nie w pełni docenianą.

Krakowskie snycerstwo
MICHAŁ WARDZYŃSKI

rudno jest przecenić rolę, jaką Kraków, piastowska 
i jagiellońska stolica Królestwa Polskiego, następnie 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów, odegrał w sztuce polskie
go średniowiecza i renesansu. Sytuacja polityczna i admini
stracyjna miasta zmieniła się zasadniczo w latach 1610-1620, 
po przeniesieniu dworu królewskiego i urzędów koronnych 
do Warszawy. Pomimo umniejszenia roli dawnej stolicy, 
pierwsza połowa XVII w. była dla centralnej Małopolski i sa
mego miasta okresem dynamicznego rozwoju urbanistyczne
go, ekonomicznego i kulturalnego, przerwanego dopiero ka
tastrofą „potopu” szwedzkiego i następujących po nim epide
mii oraz klęsk żywiołowych.

Dziesięciolecia pokoju i dobrobytu przyczyniły się do 
wzrostu fundacji kulturalnych i artystycznych, przede wszyst
kim sakralnych i kommemoratywnych, realizowanych zarów
no przez wyższe duchowieństwo, magnaterię i zamożną 
szlachtę, jak również przez bogaty patrycjat miejski. W presti
żowych realizacjach o projekty zwracano się do zawodowych 
architektów-projektantów czerpiących z włoskiej sztuki 
wczesnego baroku, pracujących na zlecenie monarchy, kra
kowskiego dworu biskupiego lub małopolskich rodzin ma
gnackich. W tej grupie dzieł wymienić należy: nastawę wiel
ką w kościele kanoników regularnych lateraneńskich w Czer
wińsku (1630-1633), wzniesioną sumptem konwentu za pre- 
pozytury Mikołaja Szyszkowskiego, biskupa płockiego, brata 
Marcina, biskupa krakowskiego oraz nierozpoznany dotąd 
parawanowy ołtarz główny w świątyni kamedulskiej Pustelni 
Złotego Lasu w Rytwianach (1630-1632), ufundowany przez 
Tęczyńskich. W kręgu mecenatu Tomasza Zamoyskiego po
wstał dawny ołtarz wielki kolegiaty zamojskiej (1635-1637), 
przeniesiony w 1783 r. do kościoła w Tarnogrodzie, dzieło 
snycerza Fabiana Moliera z Gdańska, pracującego uprzednio 
w Krakowie i na Jasnej Górze. Do tej grupy należą również 
niezachowane dziś ołtarze transeptowe w kościele karmelic
kim w Wiśniczu Nowym, dzieła Marcina Trapoli (około 1640 
r.) czy wspaniały ołtarz główny katedry wawelskiej projektu 
architekta królewskiego Giovanni Battisty Gisleniego (1649- 
-1650), powstały z fundacji biskupa krakowskiego Piotra 
Gembickiego. Wysoką pozycję miały również stołeczne cechy 
rzemieślnicze murarzy, kamieniarzy oraz snycerzy, których 
autorytet i szeroka terytorialna działalność pozwalały na 
utrzymanie nieformalnej zwierzchności nad innymi cechami 
na terenie Korony. Artyści cechowi, skupieni w warsztatach 
rzemieślniczych, realizowali niezależnie wzorce o genezie ma- 
nierystycznej, zaczerpnięte z popularnych w tym okresie wło
skich, niderlandzkich i niemieckich traktatów oraz wzorni
ków architektonicznych i ornamentalnych. Jednym z najczę
ściej wykorzystywanych źródeł był wielotomowy traktat ar
chitektoniczny Sebastiana Serlia. O obliczu stylistycznym sny
cerstwa krakowskiego i małopolskiego decydowały także czę
ste kontakty miejscowego cechu z Dolnym Śląskiem i środo

wiskiem wrocławskim, gdzie naukę czeladniczą odbyli naj
ważniejsi spośród znanych nam snycerzy krakowskich.

Snycerstwo małopolskie XVI w. nie pozostawiło wybitniej
szych zabytków, wzniesionych w stylu włoskiego renesansu. 
Wyjątek stanowi dawny ołtarz główny z katedry wawelskiej 
z lat 1543-1545 (przeniesiony w 1647 r. do kolegiaty kielec
kiej, następnie w 1728 r. do kolegiaty w Bodzentynie). Zna
komity renesansowy projekt, zamówiony przez biskupa kra
kowskiego Samuela Maciejowskiego u Gianmarii Padovana, 
zrealizowali nieznani snycerze, pochodzący zapewne z kręgu 
dworu królewskiego. Inne zachowane dziś retabula ołtarzowe 
z tego okresu prezentują jeszcze formy późnogotyckich polip- 
tyków. Dopiero około 1600 r. pojawiły się w Małopolsce 
pierwsze nastawy, naśladujące nowożytne wzorce architekto
niczne o genezie antycznej: model monumentalnego jedno- 
lub trójprzelotowego luku triumfalnego i serliany, rozbudo
wanych architektonicznymi zwieńczeniami, lub skromniejszy, 
aediculi kolumnowej. Podobnie, jak w wypadku wielkiej 
i małej architektury wznoszonej w kamieniu, w snycerstwie 
XVII w. możemy zaobserwować zjawisko stopniowej kompli
kacji układów struktury architektonicznej. Osiągnie ono apo
geum w latach 1680-1700, w wieloplanowych realizacjach 
ołtarzowych krakowskiego warsztatu Hankissów.

W dotychczasowych badaniach nad snycerstwem małopol
skim nie wykroczono poza prezentację kilku wybranych, naj
okazalszych obiektów z samego Krakowa: monumentalnych 
nastaw w kościołach kazimierskich Bożego Ciała i św. Katarzy
ny. Monografii doczekały się też dwa zespoły stalli w kościele 
Mariackim i ławy kapituły w prezbiterium katedry wawelskiej 
(1612-1614, Mikołaj Sreter i Jan Szabura). Te ostatnie stały się 
wzorcem dla stalli w kolegiacie sandomierskiej (około 1640 r.). 
Przedstawionych zostało też kilka wybranych osobowości arty
stycznych tego środowiska, których prace znamy dzięki znalezi
skom archiwalnym. Należy do nich wspomniany Fabian Molier 
z Gdańska, serwitor kardynała Jana Alberta Wazy, twórca ozdo
bionych reliefami figuralnymi prezentującymi sceny z życia Ma
rii i Jezusa wczesnobarokowych stalli w prezbiterium kościoła 
Mariackiego w Krakowie (1625), naśladowanych następnie 
w latach siedemdziesiątych XVII w. w farze w Raciborzu na Ślą
sku Opolskim. Baltazara Kuncza, pochodzącego z rodziny kra
kowskich serwitorów królewskich, projektanta i kierownika 
warsztatu cechowego, uznano za twórcę ołtarzy wielkich w ko
ściele św. Marka w Krakowie i świątyni ss. klarysek w Starym 
Sączu (około 1620 r.), Kurozwękach, Przytkowicach, Skalbmie
rzu i Szydłowcu (około 1630 r.) oraz kilku pomniejszych nastaw 
w kościołach krakowskich. Znamy także dzieła związanych 
z cechem krakowskim Jana i Mikołaja Przybysławczyków oraz 
Jerzego Zimmermana. Jego twórczość nosi już znamiona wcze
snego baroku o proweniencji włoskiej, co przejawia się w kom
ponowaniu struktur nastaw według najnowszych wzorców 
rzymskich, jak miało to miejsce w kościele w Spytkowicach.

Prowadzono prace nad typologią małopolskich struktur na
staw ołtarzowych oraz innych dzieł małej architektury 



z pierwszej tercji XVII w., odrębne miejsce zajmują badania 
nad recepcją lokalnych wzorców formalnych. Udowodniono, 
jaką rolę odegrała najważniejsza wówczas mater altaris diece
zji krakowskiej - dawny ołtarz główny w katedrze na Wawe
lu. Oddziałał on po 1600 r. jako wzorzec dla powstających 
według zasad nowej liturgii kontrreformacyjnej późnomanie- 
rystycznych nastaw ołtarzowych w świątyni w Zebrzydowi
cach, fundacji Mikołaja Zebrzydowskiego (po 1600 r.) i ko
ściele farnym w Leżajsku (1644 r.). Ważną pozycję w kształto
waniu się nowej małej architektury snycerskiej zajmowały na 
obszarze Małopolski także możne krakowskie konwenty za-

1. Prandocin, kościół św. Jana Chrzciciela, ołtarz główny, warsztat 
krakowski, sprzed 1630 r.
2. Kazimierz pod Krakowem, kościół św. Katarzyny, nastawa 
wielka, warsztat krakowski, 1634 r.

konne. W kręgu mecenatu klasztoru oo. dominikanów już 
około 1600 r. działał warsztat snycerski, którego nastawy pre
zentują rozwiązania serliańskie. Nie mniejszą rolę w sztuce ba
rokowej odegrał macierzysty konwent kazimierski kongregacji 
kanoników regularnych lateraneńskich. Za prepozytury ks. 
Marcina Kłoczyńskiego w środowisku kanonickim narodził 

się nowy typ struktury architektonicznej wielkiej nastawy oł
tarzowej, przyjmujący kształt trójprzelotowego łuku triumfal
nego, artykułowanego kolumnami w porządku korynckim, 
nakrytego w osi środkowej trójkątnym naczółkiem. Za wzo
rzec posłużył antyczny łuk triumfalny Arco dei Gavi w Wero
nie (145 r. n. e.), spopularyzowany przez traktat Serlia, trawe
stowany w niezliczonej grupie ołtarzy na obszarze Veneto 
i Lombardii przez twórców dojrzałego renesansu. Zrealizowa
ny na terenie Małopolski po raz pierwszy zapewne w kanonii 

w Suchej Beskidzkiej po 1624 r., wkrótce powtórzony został 
w okazalszej, późnomanierystycznej formie po 1627 r. przez 
krakowskiego snycerza Jana Piszczarka w Kraśniku z fundacji 
Tomasza Zamoyskiego. Najdoskonalszą realizacją tego sche
matu jest wielki ołtarz w macierzystej świątyni kongregacji, 
kościele Bożego Ciała w Krakowie, dzieło warsztatu Baltazara 
Kuncza (1634 r.). Typ ten doczekał się w krótkim czasie recep
cji w grupie nastaw ołtarzowych z terenu Małopolski i spoza 
jej granic, z których najwcześniejszą pozostaje ołtarz główny 
fary w Iłży, ufundowany w 1629 r. przez biskupa krakowskie
go Marcina Szyszkowskiego; wzniósł go warsztat pracujący

uprzednio w Kraśniku. Zależność między obydwoma zabytka
mi znajduje potwierdzenie w przesłankach historycznych. Pre
pozyt Marcin Kłoczyński był bliskim współpracownikiem bi
skupa, reformującym diecezję krakowską w duchu potrydenc- 
kim. Ten sam typ formalny reprezentują nastawy wielkie 
w kościele w Parczewie na Lubelszczyźnie (początek lat trzy
dziestych XVII w.) czy w kościele bernardyńskim w Leżajsku 
(1637 r.). Model ten wykorzystywali również profesjonalni ar- 
tyści-projektanci: serwitor Lubomirskich Maciej Trapola we 
wspomnianych nastawach w Wiśniczu Nowym (1640 r.), na
stępnie budowniczy i rzeźbiarz krakowski Sebastian Sala w oł
tarzu wielkim w świątyni we Włoszakowicach w Wielkopolsce 
(1643 r.), fundacji rodowej Krzysztofa Opalińskiego oraz Gio
vanni Battista Gisleni w głównym retabulum kościoła pojezu- 
ickiego w Lublinie (1650-1654), powstałym z fundacji Jana 
Mikołaja i Zofii Daniłowiczów, podskarbiostwa koronnego.

Przedstawiając rozwój krakowskiego środowiska artystycz
nego w pierwszej połowie XVII w. w zakresie małej architek
tury i snycerstwa, warto zwrócić uwagę na kilka nierozpozna
nych wcześniej zagadnień. Dzieła snycerstwa sakralnego
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3. 4. Kraków, klasztor franciszkanów, obramienia 
portretów: biskupa Marcina Szyszkowskiego, 
warsztat krakowski, ok. 1634 r. (3) i biskupa Piotra 
Gembickiego, warsztat krakowski, przed 1655 r. (4)
5. Piotrkowice, kościół bernardynów, ołtarz główny, 
warsztat małopolski, lata pięćdziesiąte XVII w.
6. Leżajsk, kościół bernardynów Zwiastowania 
NMPanny, nastawa główna, warsztat małopolski, 
1637 r.
7. Gidle, kościół dominikanów, ołtarz cudownej 
figury Matki Boskiej Gidelskiej, warsztat Mistrza 
Gidelskiego, 1651 r.
8. Tarłów, kościół farny, ołtarz w kaplicy Pana 
Jezusa, warsztat małopolski, przed 1655 r.

(zdjęcia: Michat Wardzyński)

aplikowanych na trzony kolumn ażurowych ro
zet. Z grzebieni chrząstek ukształtowane zostały 
też liście przekształconych kapiteli korynckich. 
Z pierwszym z obramień, komponowanym jako 
aedicula kolumnowa z nadwieszonym zwieńcze
niem, możemy skojarzyć jeszcze dwa wyróżnia-

pierwszej tercji tego stulecia charakteryzuje manierystyczna or
namentyka północnoeuropejska, operująca rollwerkiem i orna
mentem okuciowym z groteską i stylizowaną floraturą. Po raz 
pierwszy późnomanierystyczny motyw zdobniczy chrząstki 
splecionej z małżowiną pojawił się w stołecznym Krakowie do
piero około 1625 r. w dziełach Fabiana Moliera. Do lat 1630- 
-1635 nowa ornamentacja rozprzestrzeniła się na terenie Ma
łopolski, najpierw jako motyw wypełniający pola i ramy struk
tury ołtarzy, ambon i stalli, by już w drugiej połowie dekady 
uwolnić się od reguł architektury, tworząc samodzielne formy 
atektoniczne. Jednym z warsztatów małopolskich, które naj
wcześniej zaczęły operować nową ornamentyką chrząstkowo- 
-małżowinową, jest nierozpoznany dotąd warsztat snycerski, 
działający na terenie centralnej Małopolski na początku lat 
trzydziestych. Najważniejszą realizacją pozostaje ołtarz główny 
w kościele w Prandocinie, ufundowany przed 1630 r. przez 
Stanisława Oczkę, ławnika słomnickiego. Identyczne formy 
struktury architektonicznej i ornamentyki prezentuje dawny 
ołtarz boczny św. Mikołaja w kościele w Domaniewicach pod 
Łowiczem (około 1630 r., silnie przekształcony i zredukowany 
po 1900 r.), zespół trzech nastaw w kościele w podkrakowskiej 
Korzkwi (po 1630 r.). Przegląd zamyka pochodząca z dawnej 
krakowskiej kolegiaty św. Anny nastawa boczna Najświętszej 
Marii Panny (1634 r.), przeniesiona po 1689 r. do kościoła Bo
żego Ciała w Starym Żywcu (spalona w 1945 r.). Prezentuje 
ona typ aediculi z ruchomymi kolumnami, z dołączonymi 
skrzydłami bocznymi, zawierającymi płaskorzeźbione przed
stawienia czterech Ewangelistów. Jedną z cech, wyróżniających 
wspomniane dzieła, jest zastosowanie fantazyjnych, wyolbrzy
mionych form ornamentalnych w artykulacji nastawy i jej usza
kach, które przybrały kształt ażurowych, hemisferycznych nisz, 
wypełnionych ornamentalnymi muszlami.

Zjawisko przetwarzania detali architektonicznych w stylizo
wane formy ornamentalne ilustrują doskonale rozbudowane 
obramienia malarskich portretów Marcina Szyszkowskiego 
(około 1633 r.), Piotra Gembickiego (około 1655 r.) i Andrze
ja Trzebickiego (około 1664 r.) w galerii wizerunków bisku
pów krakowskich w krużgankach klasztoru oo. franciszkanów 
w Krakowie. Ich struktury zamykają od dołu nieregularne ob
ramienia tablic inskrypcyjnych, modelowane fantazyjnie w buj
nym ornamencie chrząstkowo-małżowinowym, przybierają
cym kształty konsoli i spływów. „Uwolniony” ornament wy
pełnia tutaj nie tylko wyznaczone dla niego ramy architekto
niczne, ale przenika nawet na podziały artykulacji, w postaci 

jące się klasą artystyczną dzieła małej architektury: ołtarz bocz
ny śś. Pierwszych Pustelników Antoniego i Pawła w kościele 
popaulińskim w Beszowej nieopodal Stopnicy w dawnym wo
jewództwie sandomierskim (przed 1640 r.), mający jedno 
z pierwszych na obszarze dawnej Rzeczypospolitej zwieńczeń 
struktury nastawy w formie ażurowej glorii ornamentalnej, 
oraz okazała, odznaczająca się obfitością dekoracji ornamental
nej nastawa wielka świątyni pobernardyńskiej w Piotrkowicach 
pod Buskiem (połowa XVII w.). Architektoniczne obramienie 
portretu Piotra Gembickiego, ujęte parami ustawionych 
w dwóch planach kolumn, dynamizujących kompozycję dzieła, 
wykonał ten sam warsztat, który pracował przy dekoracji i wy
stroju rzeźbiarskim ołtarza głównego w katedrze wawelskiej



(1649-1650). Te same cechy stylistyczne ma również antyar- 
chitektoniczny ołtarz w kaplicy grobowej prymasa Wawrzyńca 
Gembickiego w archikatedrze gnieźnieńskiej (przed 1645 r.); 
wszystkie te realizacje powstały z inicjatywy biskupa krakow
skiego.

Szczytowy okres działalności warsztatów snycerskich 
w Małopolsce przypada na lata czterdzieste i pięćdziesiąte 
XVII w. W tym czasie ośrodek krakowski oddziaływał silnie 
nie tylko w granicach historycznej dzielnicy. Na wschodzie 
wpływy jego sięgały zachodnich ziem Rusi Koronnej: chełm
skiej, bełzkiej i sanockiej. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj 
wspaniały zespół wyposażenia konwentu bernardyńskiego 
w Leżajsku (1637-1650) czy też nie mniej okazały wystrój fa
ry w Krośnie (1645-1648). Na zachodzie ołtarze o prowenien

cji krakowskiej i małopolskiej możemy do dzisiaj odnaleźć na 
sąsiadujących z ziemią krakowską i sandomierską obszarach 
historycznego Śląska Górnego i Opolskiego. Reprezentują je 
m.in. nastawa wielka i inne elementy późnomanierystycznego 
wyposażenia fary w Gliwicach (po połowie XVII w.), wspo
mniane stalle w Raciborzu czy też wyróżniający się klasą arty
styczną ołtarz w kaplicy św. Karola Boromeusza przy farze 
w Lublińcu, ufundowany w latach 1640-1645 przez Andrzeja 
Cellariego z Krakowa. W ziemi wieluńskiej, sieradzkiej i łę
czyckiej znajdujemy jeszcze liczniejsze przykłady dzieł, odzna
czających się przy tym bardzo wysoką klasą projektu i wyko
nania, daleko przewyższającą produkcję lokalnych warsztatów 
wielkopolskich. Są to tworzące odrębną grupę nastawy 
w świątyniach w Seceminie, Wielgomłynach i Dankowie (oko
ło 1650 r.), znakomity zespół wyposażenia świątyni popauliń- 
skiej w Wieruszowie (po połowie XVII w.) czy okazałe retabu
la z dawnej kolegiaty w Wieluniu (po 1640 r.) i konwentu nor- 
bertańskiego w Witowie. To ostatnie, służące dawniej jako oł
tarz główny świątyni klasztornej, datowane na 1638 r., mimo 
bardzo złego stanu zachowania zasługuje na wyróżnienie 
w skali ponadregionalnej. Zabytki snycerstwa, związane ze 
sztuką warsztatów małopolskich, odnajdujemy dziś również 
jako importy na terenie południowego Mazowsza i Podlasia, 
a także, co stanowi precedens, na obszarze Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w kręgu mecenatu rodziny Sapiehów.

Obok wymienionych znakomitych nastaw projektowanych 
w stylu dojrzałego baroku, liczną i ważną grupę dzieł stanowią 
liczniejsze nastawy o cechach późnego manieryzmu. Nie two
rzą one zespołu prac jednego warsztatu, raczej ukazują ogólną 
tendencję w snycerstwie małopolskim około 1650 r. Ich ko
lumnowe struktury, zachowujące schemat nowoczesnej, wie- 
loplanowej artykulacji charakterystycznej dla wczesnego baro
ku, mają równocześnie niepowtarzalne elementy, przyjmujące 
formę przetworzonych w manierystyczny sposób elementów 

wielkiej architektury. Podobnie, jak w krakow
skich obramieniach portretów biskupich, i tutaj 
ornament w jeszcze większym stopniu prze
kształcił bazy i kapitele kolumn, gzymsy i pro
file belkowania nastaw. Zabiegi takie pozwoliły 
niepozbawionym fantazji twórcom tych dzieł 
na zdynamizowanie całego układu ołtarzy, na
dając im kształt rozedrganej, ruchliwej materii 
o wybujałych formach i wibrującym konturze, 
ożywionym wszechobecnym ornamentem 
chrząstkowo-małżowinowym. Najdoskonalsze 
przykłady takich rozwiązań formalnych stano
wią wyjątkowe dzieła anonimowego Mistrza 
Gidelskiego: przykuwająca uwagę badacza per
spektywicznym portalowym obramieniem 
środkowej aediculi nastawa, stanowiąca opra
wę dla cudownej figury Matki Boskiej w sank
tuarium oo. dominikanów w Gidlach (1651 r.), 
oraz nieco późniejszy pięcioosiowy ołtarz głów
ny w kościele popaulińskim w Beszowej. Pozo
stałe dzieła tego wyróżniającego się warsztatu, 
powstające w latach sześćdziesiątych i siedem

dziesiątych XVII w., rozrzucone na obszarze Małopolski od 
Krakowa aż po dolny bieg Pilicy, współtworzą jedno z najory
ginalniejszych arcydzieł staropolskiego snycerstwa w całej je
go historii. Miejsce szczególne w omawianej grupie zajmuje 
ołtarz w kaplicy Pana Jezusa przy kościele w Tarłowie. Zapro
jektowany współcześnie ze znakomitym wystrojem sztukator- 
skim wnętrza (przed 1655 r.), stanowi główny element skom
plikowanego programu ideologicznego, czemu podporządko
wana została jego niepowtarzalna w kształcie struktura archi
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tektoniczna. Ujęta parami kolumn o stylizowanych kapitelach 
aedicula nastawy, zamknięta atektonicznym zwieńczeniem, 
przyjmującym formę nadstawy spiętej po bokach w wyolbrzy
mione, spiralne ślimacznice o wyciągniętych splotach, tworzy 
fantazyjną, paradoksalnie antyarchitektoniczną, wręcz rzeź
biarsko zredagowaną serlianę - quasi-obramienie dla obrazu 
„Pan Jezus u słupa”. Grę form i iluzję przestrzeni potęgują 
jeszcze formy kapiteli skomponowanych jako ornamentalne 
grzebieniowe buzdygany i wspomniane ślimacznice, a także 
samo nieregularne obramienie płótna, kontrastujące prostotą 
z otaczającą je bogatą ornamentyką. Analogiczny typ zwień
czenia doczekał się poza Tarłowem powtórzenia na terenie 
Małopolski jeszcze w ołtarzu głównym dawnego kościoła pa
rafialnego w Cmolasie koło Kolbuszowej (konsekracja 
w 1674 r.) oraz w trzech znacznie późniejszych, mniejszych 
nastawach w położonych na terenie ordynacji Zamoyskich 
świątyniach w Szczebrzeszynie i Sitańcu. Charakterystyczne 
buzdyganowe kapitele występują jedynie w kilkunastu innych 
współczesnych zabytkach, m.in. w okazałych nastawach wiel
kich w podkrakowskich kościołach w Skale i Proszowicach 
(1631 r.), w Cmińsku Kościelnym kolo Kielc, ołtarzykach pąt- 
niczych w kaplicach zespołu Kalwarii Zebrzydowskiej, na
stępnie w tęczowych ołtarzach bocznych w świątyniach 
w Uchaniach i Krasieninie na Lubelszczyźnie (1650-1655) 
oraz w kilku realizacjach wzmiankowanego warsztatu Mistrza 
Gidelskiego z lat sześćdziesiątych XVII w.

Polskie snycerstwo nowożytne, stojące jako dziedzina 
sztuk plastycznych na pograniczu architektury, rzeźby i rze
miosła artystycznego, nie znalazło dotąd należnego mu uzna
nia w oczach badaczy i miłośników sztuki. Pozostawione na 
uboczu, ze względu na materiał daleko bardziej narażone 
w ostatnich stuleciach na dewastację, oczekuje dziś na po
nowne odkrycie i powtórną ocenę. Mimo historycznych 
zniszczeń Polska może obecnie poszczycić się jednym z najle
piej zachowanych zespołów snycerskiego wyposażenia 
wnętrz sakralnych sprzed 1650 r. w całej Europie. Dla po
równania, podobnym procentem zachowanych dzieł z tego 
czasu mogą pochwalić się jedynie Włochy, Hiszpania i Niem
cy. Zwraca to uwagę na skalę zjawiska i tym bardziej skłania 
do ponownego nim zainteresowania. Snycerstwo krakowskie 
i małopolskie, reprezentowane dzisiaj najliczniej w porówna
niu z zabytkami z innych historycznych dzielnic Rzeczypo
spolitej, odznaczające się indywidualnym, rozpoznawalnym 
stylem, wciąż oczekuje na naukową monografię. Wierzymy, 
że przedstawiona garść uwag będzie zachętą do podjęcia tej 
trudnej pracy. Przypomniana dziś wysoka klasa artystyczna 
zabytków, rozsianych na terenie dawnych województw kra
kowskiego, sandomierskiego i lubelskiego, stanowi najlepsze 
kryterium oceny tej niepowtarzalnej, lecz dotąd nie w pełni 
docenianej sztuki.

Michał Wardzyński

SŁOWNICZEK
nastawa ołtarzowa (retabulum) - tylna część ołtarza ustawiona na mensie 

lub osobnej podbudowie
serliana - termin nawiązujący do traktatu włoskiego teoretyka architektury 

Sebastiana Serlio (1475-1554), który spowodował rozpowszechnienie 
form renesansu w Europie

aedicula (edykul) - nisza w wewnętrznej ścianie budowli
rollwerk - zwijany ornament późnorenesansowy w formie taśmy 
floratura - ornament roślinny
tektoniczna forma - szczegóły dzieła są podporządkowane zwartości i ja

sności kompozycji, logice budowy lub konstrukcji
atektoniczna forma - przeciwieństwo formy tektonicznej
uszaki - występy na narożach obramienia okna lub drzwi

zasem wśród teoretyków sztuki podnosi się tezę, że 
cytat jest ulubionym środkiem artystycznej i estetycz
nej ekspresji takich epok, w których sztuka przeżywa 
kryzys, gdy brakuje oryginalnych nośnych propozy

cji, zaś twórcy poprzestają na sięganiu do przeszłości, by tam, 
pośród zastanych wzorców - wyrazistych i stanowiących funk
cję „gotowego” kontekstu kulturowego - odnaleźć dla siebie 
inspirację. Jeśli powyższą diagnozę uznamy za słuszną, to czyż 
„barokowe” reminiscencje - zarówno dawniejsze, sprzed wie
ku, jak i całkiem nowe - nie ukażą się nam niczym cytaty 
z dawnego, przebrzmiałego już tekstu?

Na ziemiach polskich neobarok pojawił się (podobnie jak 
w Rosji, Francji czy w krajach niemieckich) w połowie XIX w., 
jednak na liczniejsze jego przykłady w obrębie rodzimej architek
tury trzeba było czekać jeszcze kilkadziesiąt lat. Chętniej zaczęto 
czerpać z jego form dopiero w ostatniej dekadzie XIX i dwóch 
pierwszych XX w., kiedy zainspirował architektów konkurując 
z neorenesansem oraz „stylem dworkowym”, by wreszcie w la
tach trzydziestych XX w. ustąpić miejsca innym, ahistorycznym 
kierunkom w budownictwie. Ciekawe że, jak zauważa prof. T. S. 
Jaroszewski, terminy „barok” czy „styl barokowy” pojawiały się 
w polskiej prasie fachowej dość sporadycznie, co zapewne trze
ba tłumaczyć ich negatywnymi skojarzeniami, jakie w XIX w. by
ły wśród znawców sztuki dość powszechne. Nie byliśmy wcale 
w tych reakcjach na barokowe reminiscencje odosobnieni - wy
starczy przypomnieć, że również w innych krajach „neobarok” 
kojarzył się nie ze stylem, ale raczej z „przesadną skłonnością” do 
naśladowania form barokowych, która znalazła swe ucieleśnie
nie w tak spektakularnych realizacjach, jak choćby słynny gmach 
paryskiej opery projektu Jeana-Louisa Garniera. Z drugiej jed
nak strony moda na barok znajdowała poklask rozmaitych śro
dowisk inwestorów: bogatego mieszczaństwa, arystokracji, Ko
ścioła, państwa, toteż powstało wiele interesujących obiektów 
utrzymanych w tym duchu - szczególnie w Wiedniu, gdzie obok 
sławnego atelier „Fellner & Helmer” działał także nasz rodak, 
Ignacy Sowiński. Zainteresowanie barokiem, choć często zdaw
kowe i dalekie od ugruntowania w szerszym kontekście architek
tonicznej tradycji, wydaje się trwalsze aniżeli fascynacja takimi 
stylami historycznymi, jak np. gotyk czy renesans. Znamienne, 
że po barok sięgano nawet w dobie „socrealizmu”, by wspo
mnieć o pochodzącym z 1951 r. projekcie ośrodka szkoleniowe
go w Warszawie-Gocławiu, autorstwa Wacława Kłyszewskiego, 
Jerzego Mokrzyńskiego i Eugeniusza Wierzbickiego.

Nie zagłębiając się w kwestie teoretyczne, w zagadnienia ge
nezy, filiacji czy oddziaływań neobarokowego nurtu w archi
tekturze, poprzestańmy jedynie na kilku przykładach - wyryw
kowych, odmiennych od siebie i nieupoważniających do żad
nych uogólnień, przywołanych w charakterze zwykłych „cyta
tów”, z których, o ile w ogóle wynika jakieś wspólne przesła
nie, to jedynie to, że zapotrzebowanie na „barokową” ekspre
sję powraca nieustannie, również dzisiaj, choć w różny sposób. 
Celowo powstrzymuję się od wymieniania powszechnie zna
nych przykładów korzystania ze sztuki baroku w XIX i XX w. 
zarówno na gruncie architektury sakralnej (np. spowiednica 
i krużganki na Jasnej Górze w Częstochowie), jak i świeckiej 
(pałace w Pszczynie, Łańcucie, Kozłówce). Ograniczę się do kil
ku spośród wielu zabytków, których ranga, a zatem i popular
ność są dużo mniejsze.

Pałac w Bratoszewicach koło Głowna zaprojektowany został 
przez Juliusza Nagórskiego, architekta zaprzyjaźnionego z Kazi
mierzem Rzewuskim, właścicielem tutejszych dóbr liczących po
nad 1,5 tysiąca ha. Główne roboty budowlane przy pałacu pro
wadzono w latach 1921-1922, ale prace wykończeniowe trwały 
do 1927 r. Wśród cech stylowych budowli dominuje barok, jak
kolwiek jest tu sporo nawiązań do klasycyzmu, zaś układ budyń-
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Reminiscencje baroku pojawiły się w XIX w. i trwają - w różnych formach - do dzisiaj.

Barokowe cytaty
WITOLD P. GLINKOWSKI

też reprezentacyjna brama z otworem wjazdowym i dwoma 
otworami wejściowymi po bokach.

Z tego samego okresu, co bratoszewicki, pochodzi pałac 
w Serokach pod Sochaczewem, wybudowany w 1922 r. dla ro
dziny Sroczyńskich, której własnością pozostawał do 1945 r. Po 
wojnie kwaterowały w nim dziecięce kolonie, co z czasem do
prowadziło do znacznego nadwątlenia obiektu. W latach dzie
więćdziesiątych XX w. zrujnowany pałac zakupił Stefan Mro
czek i poddał go gruntownej renowacji (m.in. dokonał wymiany 
stropów). Prace budowlane trwają nadal i wydaje się, że sporo 
tu jeszcze jest do zrobienia. Elewację frontową pałacu, którego 
projektodawcą był zapewne Aleksander Raniecki (będący człon
kiem Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości), 
utrzymano w konwencji wczesnego baroku Wazów, odznaczają
cego się surowością formy oraz charakterystycznymi przerywa

nymi nadokiennikami. Jego prosto
kątna bryła z jednej strony ożywiona 
jest wieżą o czterech kondygnacjach, 
z drugiej - przybudówką okrągłej sie
ni przylegającej do naroża. Ponad 
środkowym półkolistym ryzalitem 
o dwóch kondygnacjach widnieje 
trójkątny szczyt z dwoma okienkami, 
a wysoki, czterospadowy dach po
kryty jest ceramiczną dachówką i ma 
wole oczka.

Pałac w Rossosze pod Rawą Ma
zowiecką wzniesiono po 1918 r. we
dług projektu Juliusza Nagórskiego. 
W posiadaniu Czarnkowskich, któ

rzy ukończyli budowę dopiero w latach dwudziestych XX w., 
pozostawał do 1945 r., zaś obecnie użytkowany jest przez Za
kład Doświadczalny Instytutu Zootechniki z Krakowa. Jest to 
budynek piętrowy, podpiwniczony, na planie prostokąta, fron
tem skierowany ku północy. Środkowy ryzalit w elewacji fron
towej zaopatrzono w trójkątny szczyt, a przed ryzalitem cztero- 
kolumnowy portyk toskański podtrzymuje taras pierwszego pię
tra. Elewację ogrodową ozdobiono trójbocznym ryzalitem. Na 
piętrze usytuowano taras wysunięty przed wnękę zwieńczoną 
barokowym szczytem. Parter elewacji ogrodowej poprzedzony 
jest rozległym tarasem, niestety obecnie niektóre tralki jego ba
lustrady powypadały, a sama balustrada, na skutek erozji obni
żającego się terenu, uległa znacznym uszkodzeniom. Układ 
wnętrz jest dwutraktowy, z sienią i salonem na osi. Czterospado
wy dach kryty blachą zaopatrzono w barokowe lukarny. Za pa
łacem kilkuhektarowy park opada w kierunku wyschniętego sta
wu. Ostatnich właścicieli - Helenę i Jana Czarnowskich, miesz
kających po wojnie w Podkowie Leśnej pod Warszawą - wspo
mina dawny lokaj, 91-letni Władysław Bąkowski.

Swoisty urok baroku oddziaływał nie tylko na wyobraźnię 
projektodawców obiektów pozamiejskich - również miasta do
starczają wielu przykładów budynków ukształtowanych według 
tej stylizacji. W centrum Łodzi, przy al. Kościuszki 21 wznosi się 
kamienica, często w literaturze przywoływana jako przykład się-

1.2. Pałac w Bratoszewicach: 
elewacja wschodnia z tarasem 
ogrodowym (1) i elewacja 
południowa (2)

ku, obok cech palladiańskich, po
dejmuje konwencję „stylu dwor
kowego”. Ciekawym pomysłem 
było zastosowanie niewielkiego 
wewnętrznego dziedzińca o po
wierzchni około 110 m2, przykry
tego szklanym dachem. Owo swo
iste patio oddzielone zostało od 
elewacji południowej przeszklonym krużgankiem z arkadami 
o jońskich kolumnach, łączącym dwa wysokie piętrowe ryzality, 
które za sprawą belkowań, wydatnych gzymsów oraz łamanych 
dachów, wystylizowane zostały na wieżyczki. Obecnie budynek, 
liczący około stu pomieszczeń i zajmujący kubaturę 17 000 mJ, 
podlega Zespołowi Szkół Rolniczych, jest jednak obiektem raczej 
zbędnym, gdyż zarówno szkoła, jak i internat zajmują nowsze, 
powojenne zabudowania. Na uwagę zasługuje też park bratosze
wicki obejmujący 25 ha, z czego 11 ha zajmuje część leśna, a 2 ha 
- stawy. Skomponowany został w duchu eklektyzmu, godząc par
tie nieregularne, krajobrazowe z tarasami ogrodowymi i partera
mi kwiatowymi wzorowanymi na założeniach renesansowych 
i barokowych. Część geometryczna parku została wytyczona 
w formie trójkątów i trapezów wykreślonych parkowymi dróż
kami i alejami. Wybudowanie w 1969 r. szkoły oddalonej kilka
dziesiąt kroków od północno-wschodniego narożnika pałacu 
spowodowało zeszpecenie zarówno parku, jak i perspektywy 
frontowego dziedzińca honorowego pałacu. Wtedy też zasypano 
część stawu między lądem i wyspą, będącą miejscem prawdopo
dobnej lokalizacji dawnego dworu na kopcu. W parku, oprócz 
wielu zabytkowych drzew, napotykamy aleję kasztanową, wiodą
cą od głównej bramy do pałacu, oraz resztki alei grabowej i lipo
wej. Zachowała się znaczna część muru opasującego park, a tak
że ruiny bastei w północno-wschodnim narożniku. Ciekawa jest 
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gania przez twórców architektury wielko
miejskiej przełomu XIX i XX w. do wzor
ców barokowych. Zaprojektowana zosta
ła przez Dawida Landego, a wzniesiona 
około 1900-1902 r. Dziewięcioosiowa fa
sada kamienicy nawiązuje do baroku i ro
koka. Wyraźnemu wyartykułowaniu po
działów pionowych służą: centralny ryza
lit z wykuszem biegnącym przez dwie 
środkowe kondygnacje oraz boniowanie 
naroży, zaś podziały poziome podkreślają 
rzędy tralek i żeliwne balustrady rytmicz
nie wtórujące otworom okiennym, a tak
że profilowane gzymsy z wieńczącą budy
nek attyką. Rozmieszczenie wszystkich 
wymyślnych motywów dekoracyjnych tej

3. Patac w Serakach
4. Fragment fasady łódzkiej kamienicy 
przy ul. Kościuszki 21
5. Elewacja frontowa pałacu w Rossosze
6. Mieszkalny budynek jednorodzinny 
z końca XX w.

(zdjęcia: Witold P Glinkowski)

elewacji, w tym stiuków o tematach ro
ślinnych i geometrycznych, ozdobnych 
nadokienników oraz filarków podtrzymu
jących gzymsy nadokienne, podporządko
wano rygorom osiowości, których nie za

kłócają również otwory najniższej kondy
gnacji - brama wjazdowa i dwa otwory 
wejściowe po bokach. Program użytkowy 
tego budynku czynił zeń tzw. kamienicę 
dochodową. Była zatem zaopatrzona

6

w wieloizbowe mieszkania o wysokim 
standardzie, składające się z salonu, salo
niku, gabinetu, pokoju stołowego, sypial
ni, „kwietnika”, pokoi dla dzieci oraz dla 
guwernantki, kuchni, łazienki, pomiesz
czeń dla służby, a nawet garderoby.

Na koniec wypada wyrazić opinię, ra
czej mało odkrywczą, że barok w archi
tekturze - „cytowany” i naśladowany - 
przekroczył nie tylko granice swojej epo
ki, granice sztuki, ale również granice te
go, co właściwe sferze „zabytkowości”. 
Dowodem niech będzie mieszkalny budy
nek jednorodzinny wzniesiony u progu 
trzeciego tysiąclecia.

Witold P. Glinkowski

JEDNOROŻEC KARTUZÓW

W artykule o dolnośląskich jednorożcach („Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 2001) wspo
mniałem o rysunku wklejonym wtórnie wewnątrz okładki kodeksu z potowy XV w., pochodzą
cego z klasztoru kartuzów w Legnicy. Opierałem się wówczas jedynie na skąpych informa
cjach źródłowych. Dopiero teraz, dzięki pomocy przyjaciela i uprzejmości Biblioteki Uniwer
syteckiej we Wrocławiu, gdzie cenny tom się znajduje, otrzymałem zdjęcie obiektu. Okazał 
się on bardzo interesujący, a że nie był dotąd publikowany, zamieszczam go jako istotne uzu
pełnienie artykułu.

Barwny rysunek o wymiarach 210 x 310 mm przedstawia Zwiastowanie z jednorożcem 
w ogrodzie zamkniętym (hortus conclusus), wzbogacone symboliką Maryjną, zaczerpniętą 
głównie z Godzinek. Od księgi, w której się znalazł, jest więc młodszy co najmniej o dwa - 
trzy dziesięciolecia. W ogrodzie, otoczonym prostym murem z okazałą wieżą, siedzi Matka 
Boża w btękitno-czerwonych szatach. Jednorożec wspina się na jej kolana z lewej strony, za
pędzany przez trzy psy (Wiara, Nadzieja, Miłość) archanioła Gabriela, łowcy dmącego w róg. 
Wokół widnieją przedstawienia symboliczne: Gedeon z runem, studnia wody żywej, koszyk 
z jajkami - znakiem narodzin, Mojżesz przed krzewem gorejącym („jesteś krzewem pełnym 
ognia"} oraz lilia i róża, oznaczające czystość i dziewictwo Marii. Liczne banderole nie zosta
ły wypełnione napisami. W niemożliwym do ustalenia czasie ktoś po barbarzyńsku wymazał 
twarze Matki Bożej i archanioła, uszkadzając także głowę jednorożca.

Jarosław Komorowski
(zdjęcie ze zb. Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu)
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Wokół jednego zabytku

Oglądając uważnie zabytki eksponowane w muze
ach regionalnych czy kościelnych, miłośnik sztuki 

może przeżyć prawdziwą przygodę. Przekonałem się 
o tym, odnajdując wśród wielu gorszych i lepszych eks
ponatów, zgromadzonych we wrocławskim Muzeum Ar
chidiecezjalnym, oryginalne malowidło starego mistrza 
holenderskiego. Figuruje ono w katalogu zbio
rów muzealnych pod tytułem: „Grający w kości 
o szaty Jezusa", a namalował je caravaggioni- 
sta z Utrechtu Jacob Gerritsz Cuyp. Ten mniej 
popularny, ale ceniony w swej protestanckiej oj
czyźnie portrecista, animalista. malarz historii bi
blijnych oraz scen rodzajowych, należał do 
pierwszego pokolenia przedstawicieli tzw. szko
ły holenderskiej. Żyt w latach 1594-1654 w Dord- 
rechcie, krótko przebywał w Amsterdamie. Wy
kształcenie w dziedzinie malarstwa zdobył 
w Utrechcie, w pracowni Abrahama Bloemaerta. 
Jacob Gerritsz był ojcem sławnego pejzażysty, 
malarza portretów i scen historycznych, Alberta 
Cuypa. W wielu swych dziełach Jacob zawierał 
ukryte treści wyrażane językiem symboli, pod
kreślane nieraz krótkim tekstem, np. przysłowia holen
derskiego. Nie był zresztą w tym względzie wyjątkiem 
wśród malarzy swojego czasu. Podobnie jak oni, stara! 
się swą sztuką moralizować oraz dawać widzowi zado
wolenie estetyczne. Fakt ten każę ze szczególną wnikli
wością przyjrzeć się treści wrocławskiego dzieła J. G. 
Cuypa.

Świetnie zachowany obraz namalowany techniką 
olejną na płótnie, ma wymiary 105 x 200 cm. Według ka
talogu pochodzi z miejscowości Żelazno kolo Kłodzka, 
choć, jak dotąd, nie wiadomo, czy wisial w kościele pa
rafialnym, czy w miejscowym pałacu. Nie wiemy też, 
w jaki sposób dzieło tam się znalazło i w jakich okolicz
nościach zabytek trafił do Wrocławia.

Warto skupić uwagę przede wszystkim na treści 
oraz klasie artystycznej obrazu. Temat rzucania losu 
o szaty Jezusa należy do mniej popularnych w sztuce 
motywów biblijnych. Opisany w czterech Ewangeliach 
(J 19, 23-24; tk 23,34; Mt 27. 35-36; Mk 15.24) wystę
pował zazwyczaj jako epizod drugoplanowy, towarzy
szący scenie śmierci Chrystusa. W naszym obrazie re
guła ta została odwrócona - grupa czterech strażników 
zajętych grą o szaty Jezusa, stanowi najważniejszy, 
pierwszoplanowy element kompozycji. Uzupełnia ją 
ukazane w dalekiej perspektywie Ukrzyżowanie. Pochło
nięci pasją hazardu żołnierze przyklękają na pomiętej 
tkaninie przed rzuconymi właśnie dwiema kostkami. Ge
stami rąk wyrażają żywiołowe reakcje na wynik gry. Klę
czący pośrodku obrazu strażnik o grubiańskiej, chłop
skiej twarzy dłonią przyciskaną do piersi wskazuje na 
swoje zwycięstwo w losowaniu. Za chwilę otrzyma czer
woną tunikę Chrystusa, trzymaną przez chłopca, obojęt
nie przyglądającego się grze. Losujących namalowano 
we współczesnych (pierwsza ćwierć XVII w.) strojach 
wojskowych - w kirysach i naplecznikach, morionach 
lub beretach na głowach, z rapierami, partyzaną, z leżą
cymi obok włócznią i mieczem dwuręcznym. Ten ostat
ni, naznaczony sygnaturą artysty i datą namalowania 
obrazu - „JG fecit 1630” może oznaczać Sąd Boży i nie
uchronność kary, jaka spotka chciwych żołnierzy. Długie 
pióra zdobiące beret jednego z nich symbolizują zmy
słowe, światowe myśli, które zaprzątają głowę mło
dzieńca. Mężczyźni zostali ukazani w typowym dla cara- 
vaggionistow, ostrym, księżycowym świetle, padającym 
z lewego, górnego rogu obrazu. Rozjaśnia ono mrok, ja
ki ogarnął ziemię w chwili zgonu Zbawiciela. Rozwiąza
nie kompozycyjne, przybliżające widzowi postacie

Przestroga 
starego mistrza

oprawców Chrystusa, nie było przypadkowe. Ich nagan
na pasja, okrucieństwo, wyrachowanie i obojętność wo
bec dziejącego się w głębi obrazu dramatu śmierci Je
zusa, podkreślono wymowną paralelą, opartą na 17. 
wersecie Psalmu 22. Postawa żołnierzy przywłaszczają
cych sobie odzienie Zbawiciela została porównana do 
zachowania psów, walczących o kości. Autor obrazu, 
dość biegły w sztuce malowania zwierząt, przedstawił 
obok losujących strażników dwa szczerzące na siebie 
zęby, rozjuszone psy rywalizujące o leżącą między nimi 
kość. Psy tak ukazane symbolizują również przywary 
ludzkie: egoizm, bezbożność, bezwstyd oraz ludzi chci
wych, krwiożerczych, okrutnych i cynicznych. Tacy wła
śnie wydają się być główni bohaterowie obrazu - egze
kutorzy niesprawiedliwego wyroku Piłata.

Interesujące szczegóły zawiera daleka, delikatnie 
oświetlona scena Ukrzyżowania. Namalowana z iście 
miniatorską drobiazgowością, prawie jednobarwna, 
prezentuje duży zespól ludzi, zgromadzonych na Gol
gocie. Podstawą literacką tego fragmentu płótna są tek
sty biblijne (Mt 27, 39-44; Mk 15. 29-32: Lk 23. 35-37; 
J 19, 25-27). Na szczycie góry tuż obok drogi stoją trzy 
krzyże. Na środkowym rozpoznać można wiszącą, ob
nażoną postać Chrystusa, po bokach dwóch łotrów. Za 
krzyżem Jezusa stoi Jego Matka ze św. Janem Ewange
listą, przed krzyżem setnik w turbanie na głowie, obok 
niego chłopiec. Na Ukrzyżowanego spoglądają żołnie
rze oraz liczny tłum Żydów, drwiących według Biblii 
z „króla żydowskiego". Drogę obok krzyży przemierzają 
przypadkowi przechodnie, spoglądający mimochodem 
na skazańców. Jest tu mężczyzna prowadzący wolu - 
symbol starotestamentalnej ofiary przebłagalnej, którą 
obecnie stal się Mesjasz. Jest też inny świadek - powo
żący dwukołowym wozem, zaprzężonym w osła. Osioł 
jest tu symbolem synagogi, dźwigającej jarzmo prawa, 
która nie rozpoznała w Jezusie Mesjasza. Wóz oznacza 
ludzi nieczułych, zajętych bez reszty swoimi doczesny
mi sprawami, dwukołowy zaprzęg może też być zapo
wiedzią triumfu zmartwychwstania Jezusa. Odmienną 
od przechodniów postawę okazują niewiasty jerozolim
skie. Namalowane z dziećmi na tle skal z oddali przyglą
dają się skazańcom oraz opłakują mękę i śmierć Chry
stusa. Reprezentują one ludzi wrażliwych na niesprawie
dliwość, wspólczujących, wiernie czuwających przy 
swoim Panu.

Jak widać obraz nawiązując do wydarzeń pasyj
nych, eksponuje różne postawy ludzkie wobec kluczo

wej dla protestantów tajemnicy męki i śmierci Odkupi
ciela. Swoją wymową ideową dzieło przestrzega przed 
szczególnie rozpowszechnionymi w społeczeństwie ho
lenderskim: hazardem, zachłannością, bezwzględną 
konkurencją, pogonią za dobrami materialnymi, prze
słaniającą podstawowe wartości chrześcijańskie. Treść 

płótna w ujęciu ogólnym może być ilustracją śpie
wanego przez ewangelików w okresie wielkiego 
postu Psalmu 22. Szczególnie wersety 17-22 tego 
psalmu mogą stanowić źródło literackie dla cało
ści analizowanego malowidła. W staropolskim, 
wierszowanym przekładzie, zaczerpniętym z kan
cjonału wydanego w Toruniu w 1646 r. brzmią one 
następująco: .Zaskoczyła mię wściekłych psów 
gromada,/ obegnala mię niecnotliwa rada./ Prze
bili ręce, nogi mi przebili./ Wszystkie me kości 
przez skórę zliczyli./ Myśl nacieszywszy, pasą 
oczy swoje/ Na niesłychane patrząc męki moje/ 
Podzielili się moimi szatami,/ O suknię moję mio
tali kostkami./ Ty mię mój Panie nie racz odstępo
wać,/ Tyś moja siła, ty mnie chciej ratować/Szabli 
okrutnej, psom wściekłym,/ Lwom srogim, obroń 

mię bystrym/zwierzom jednorogim".
Głęboka wymowa treści obrazu nie jest jedynym je

go atutem. Dzieło urzeka wysokim poziomem artystycz
nym formy malarskiej. Mimo aury nierealności, wywoła
nej wspomnianymi wcześniej zabiegami luministyczny- 
mi, malarz zaludnił płótno kilkoma bardzo drobiazgowo 
przedstawionymi postaciami, wzorowanymi na współ
czesnych typach prostych ludzi. Strażnicy przypomina
ją popularnych w rodzajowym malarstwie włoskim XVII 
w. „banditi", stanowią powtarzający się w różnych kon
tekstach treściowych motyw stosowany przez caravag- 
gionistów. Uzbrojenie, oksydowane pancerze, barwne 
rekwizyty stroju oraz naturalność sposobu bycia woj
skowych. szczególnie pociągała kontynuatorów sztuki 
Michelangela Merisi. W twórczości samego Gerritsza 
Cupa żołnierze pojawiają się kilkakrotnie (np. ..Dwaj żoł
nierze jedzący śniadanie” w zbiorach Ermitażu w Peters
burgu). W obrazie wrocławskim ich fizjonomie są szcze
gólnie dosadne, holendersko swojskie. Twarz zwróco
nego w stronę widza zwycięzcy losowania wydaje się 
być konkretna, wręcz portretowa.

Płótno zostało namalowane szerokimi, gładkimi po
ciągnięciami pędzla z wielką dbałością o efekty barwne 
i światłocieniowe. Dominują żywe lokalne kolory ugru, 
ultramaryny, sieny naturalnej i czerwieni kostiumów po
staci pierwszoplanowych. Modelowane ostrym światłem 
szaty strażników oraz metaliczny połysk stalowych ak
cesoriów ich uzbrojenia urzekają widza iluzją plastycz
ności. Harmonia barw grupy zbrojnych mężczyzn zosta
ła podkreślona poprzez umbrowe tło z szarobiałymi ele
mentami na dalszym planie. Całość kompozycji robi 
wrażenie dramatycznego spektaklu teatrom sacrae, 
dziejącego się tuż przed oczami oglądającego. To. co 
jest w obrazie bliskie i konkretne, co wydaje się po
wszechną, beztroską grą w kości, nabiera w konfronta
cji z dalekim Ukrzyżowaniem znaczenia bezdusznego, 
okrutnego czynu. Dramatyczny kontrast między zwy
czajnym, bliskim Holendrowi XVII w. zajęciem, a odległą 
świętą Ofiarą Krzyżową, zbliża ówczesnemu odbiorcy 
biblijną historię, zmuszając do autorefleksji. Takie aktu
alizujące podejście do tematu religijnego było w sztuce 
caravaggionistów zjawiskiem powszechnym. Mimo 
upływu 370 lat nowatorstwo spojrzenia Jacoba Cuypa 
wciąż zaskakuje i urzeka. Biblijna sytuacja jest tu żywa, 
a przestroga z nią związana wciąż aktualna...

Grzegorz Wojturski
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Zamek w Korcu
ołożony nad wijącym się Kor
czykiem zamek korecki jest 
dzisiaj malowniczą ruiną. Od 
strony sennego miasteczka do

chodzi się do niego utwardzoną tłuczo
nym kamieniem, nierówną drogą. Prze
rzucony nad płytką fosą ceglany, arka
dowy most prowadzi do trzykondygna
cyjnej wieży bramnej. Po wyjściu z niej 
ukazuje się dawny dziedziniec, ujęty 
dwoma - niegdyś najprawdopo
dobniej trzema tworzącymi pod
kowę - zrujnowanymi skrzydłami 
w kształcie litery „L”. Skarpę 
wzgórza zamkowego opływa wi- 
jącymi się zakolami rzeka Kor
czyk, z przerzuconymi przez nią 
drewnianymi mostami i brzegami 
porośniętymi kępami drzew.

Korecki pałac, zwany zam
kiem, powstał przez przebudo
wę obronnego zamku książąt 
Koreckich z XIV w. Nastąpiło to 
po 1766 r., kiedy dobra te prze
jął po śmierci ojca książę Józef 
Klemens Czartoryski, następny 
po Stanisławie Antonim Ponia
towskim stolnik litewski, ostatni 
męski potomek koreckiej linii 
Czartoryskich, do której dobra 
te należały od połowy XVII w. 
Powstała wówczas późnobaro- 
kowa, malowniczo położona re
zydencja, otoczona na stokach 
wzgórza ogrodem ze strzyżony
mi szpalerami; rosły tam bardzo 
rzadkie na Wołyniu modrzewie, 
świerki i jodły. Kajetan Koźmian, któ
ry odwiedził Korzec latem 1809 r., za
notował w Pamiętnikach, że „zamek 
a raczej zameczek” miał dwa piętra, 
„szczupły dziedziniec” i „starożytną 
powierzchowność”. Chociaż Roman 
Aftanazy uważa, że „zamek korecki 
składał się z czterech dwukondygnacyj
nych skrzydeł ustawionych w nieregu
larny czworobok zamykający we
wnątrz dziedziniec”, to nieco później
szy niż przekaz Koźmiana, pochodzący 
z 1813 r. Inwentarz Księstwa Koreckie
go i Klucza Smołderowskiego (...) (rę
kopis w Archiwum Muzeum-Zamku 
w Łańcucie) informuje, że zamek był 
„(...) murowany w kwadrat, z jednej 
strony zaokrąglony, od południa zaś 
część otwarta, w którem miejscu Szopa

na skład różnych sprzętów Nie
stety, zarys ruin w znacznym stopniu 
zrujnowanych i rozebranych jest już 
nieczytelny. Zrujnowane skrzydła 
zamku, ozdobione parami lizen i pro
stokątnymi płycinami, mają ślady po 
trzech kondygnacjach. Górująca nad 
ruinami wieża, która wznosi się po
środku fasady, ujęta na każdej kondy
gnacji dwiema parami pilastrów, jest 

w przyziemiu przepruta szeroką szyją 
bramną (zamykaną niegdyś drewnia
nymi, okutymi żelazem drzwiami); 
nad wejściem do niej pozostały już tyl
ko ślady po tablicy erekcyjnej i trójkąt
nym przyczółku. Dunin-Karwicki pi- 
sze o wieży jako o pozostawionej ze 
starego zamku „starożytnej baszcie 
nad piękną sklepioną bramą, gdzie 
umieszczono wieżowy zegar”. Zegar 
ten, który miał cyferblaty we wszyst
kich ścianach czworokątnej wieży, wy
bijał godziny i kwadranse.

Właściciel Korca i budowniczy 

zamku, książę Józef Klemens Czarto
ryski, zasłynął jako „najpiękniejsza 
postać końca XVIII wieku”. Wychowa
ny był, jak pisze Koźmian, za granicą 
„z z obyczajów, i z powierzchowności 

postaci bardziej był do Francuza po
dobny niż do Polaka”. Od rodaków 
„odbijał sposobem życia, i obejściem 
się z drugimi w towarzystwie i gusta
mi”, przez co nazywano go złośliwie 
„cudzoziemcem”. Wbrew tym opi
niom, swoim pięciu córkom, które 
miał z małżeństwa z piękną księżnicz
ką Dorotą Jabłonowską, nakazał w te
stamencie, aby wyszły za mąż za Pola
ków. Zasłynął jako zwolennik reform 
oświatowych i oczynszowania chło
pów oraz jako doskonały gospodarz, 
dbający o dolę włościan i gospodarkę 
leśną. W 1788 r. założył w Korcu fa
bryki sukna i pasów litych „które nie 

wiele ustępowały sluckim”, 
mebli oraz - przeniesioną póź
niej do Horodnicy - słynną wy
twórnię porcelany. Sprowadzo
na do koreckiej „porcelano
wej” fabryki rodzina Mezerów 
pracowała potem w wytwórni 
porcelany w Baranówce. Książę 
kazał wybrukować korecki ry
nek zabudowany - według jego 
planu i z jego inicjatywy - ka
mienicami przez żydowskich 
kupców, których sprowadził do 
Korca potwierdzonymi przywi
lejami, czym przyczynił się do 
rozkwitu handlu. W miastecz
ku stanęły też otoczone zielenią 
dworki, w których mieszkali 
pałacowi oficjaliści i służba 
oraz sprowadzeni przez księcia, 
często z zagranicy, zatrudnieni 
w fabrykach majstrowie. Józef 
Dunin-Karwicki, który był jego 
prawnukiem, w Opowiada
niach historycznych wydanych 
w 1897 r. pod nazwiskiem Jó
zef Włast zanotował rodzinną 

relację o tym, że książę chodził „w ta
baczkowym fraku przy szpadzie, czar
nych pończochach i trzewikach ze 
sprzączkami”. Głowę w pudrowanej 
peruce z katoganem i harcapem przy
krywał trójgraniastym kapeluszem. 
Nosił zawsze przy sobie dwie taba
kierki, a w jednej z nich rodzynki, któ
re rozdawał dzieciom spotkanym na 
ulicach Korca. Kiedy Kajetan Koź
mian odwiedził będącego już w pode
szłym wieku księcia, nie zastał go 
w zamku: JWtem spostrzegliśmy [go], 
wracał pieszo z przechadzki. Chudy, 
wysoki, w szarej sukni letniej francu
skiej i bluzie, w pończochach i trzewi
kach czyli sabatach, w kapeluszu na 
głowie słomianym, z laską w ręku, 
szedł żywym, czerstwym krokiem”.
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2

Dunin-Karwicki określił wnętrza 
zamkowe jako wykwintne, jednak 
Koźmian zapamiętał, że zamek urzą
dzony był skromnie, co tłumaczył tym, 
że książę po rozstaniu z żoną, która 
z córkami zamieszkała w Dreźnie, pro
wadził oszczędny tryb życia. „Przyjął 
nas książę w apartamencie dolnym - 
pisze - przystojnym, nieobszernym, 
niewystawnym w sprzęty z własnej ko
reckiej fabryki umeblowanym” i za
prosił na obiad „dobry, lecz co do ilo
ści potraw skromny”. Wydaje się, że 
koreckie wnętrza z założenia były rze
czywiście skromne, co nie tyle wiązało 
się z nieobecnością w Korcu książęcej 
małżonki, co z krytycznym stosunkiem 
księcia do rozrzutności. Na przykład 
mówiąc Koźmianowi o bogatych sie
dzibach swych wołyńskich sąsiadów 
stwierdzał, że „(...) lepiej by tych (...) 
pieniędzy użyć na jakieś' korzystne dla 
kraju zakłady lub je schować (...) na 
ofiary dla niego - gdy do nich może 
szczęśliwym zbiegiem okoliczności Po
lacy wezwani zostaną”. W uwagach 
tych nie był gołosłowny, gdyż właśnie 
sam zakupił broń palną dla wojska 
Rzeczypospolitej.

Dzięki łańcuckiemu inwentarzowi 
(księżniczka Józefina Czartoryska 
z Korca wyszła za mąż za Alfreda Po
tockiego z Łańcuta), który sporządzo
no już po śmierci księcia stolnika 
w 1813 r. wiemy, jaka była dekoracja 
ścian i sufitów koreckiego zamku. I tak 
np. apartament księcia składający się 
z bawialni, sypialni, garderoby, dwóch 
przedpokojów i pokoju kamerdynera 
miał sufity gładko tynkowane bez sztu-

1. Książę Józef Klemens Czartoryski 
(kopia portretu z 1765 r. pędzla A. Van 
Loo; zb. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce)
2. Ruina zamku w Korcu
3. Widok arkadowego mostu
i wieży bramnej

(zdjęcia: 1 - Adam Chlebiński,
2,3- Aldona Kruszyńska)

katerii, podłogi drewniane „taflowe” 
lub z tarcicy, ściany oklejone tapetami. 
Ogrzewany był piecami kaflowymi 
i „szafiastymi” kominkami. Znajdujące 
się w skrzydle zachodnim „Pokoje Re- 
zydencjonalne”: bawialny, bilardowy, 
dwie jadalnie oraz dwa gabineciki, 
oklejone były papierem na płótnie 
w deseń kwiatowy, a tylko „sala” mia
ła na suficie sztukaterie, zaś „pokój cy
cowy” ściany pokryte tkaniną zwaną 
„cycem”, od którego wziął nazwę, ze 
złoconymi listwami i ozdobione wpra
wionymi w ściany lustrami; inwentarz 
nie zanotował zamkowych ruchomo
ści. Aftanazy uważa, że przed powsta
niem inwentarza zostały wywiezione 
do majątków zamężnych córek Czar
toryskiego. Wydaje się jednak, że in
wentarz ten po prostu pomijał je z za
łożenia; w żadnym z licznych w boga
tym księstwie koreckim inwentarzy 
nie wymieniony został przedmiot ru
chomy, a znajdujące się w opisie lustra 
czy też jedyny portret zanotowane zo
stały jako wmurowane w ściany, a więc 
stanowiące ich wystrój.

Po śmierci księcia Józefa Klemensa 
Czartoryskiego opiekunem majątku 
dwóch jeszcze niezamężnych córek 
księcia został jego zięć, książę Eustachy

Sanguszko ze Sławuty, ożeniony z Kle
mentyną Czartoryską. Ostatecznie 
w działach rodzinnych Korzec przy- 
padł najstarszej „stolnikównie” - Ma
riannie Janowej Potockiej, lecz jeszcze 
przez wiele lat pozostawał, w związku 
z jej chorobą, pod opieką Sanguszki. 
Z chwilą przejęcia Korca przez Jana 
Kazimierza Młodeckiego, zięcia Ma
rianny Potockiej, zakończył się dla 
zamku pomyślny okres. Wtedy też, na 
skutek zapalenia sadz w 1832 r., zamek 
spłonął, a nieremontowany popadł 
w zupełną ruinę. I taką już pozostał.

Aldona Kruszyńska

13



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Pamiątki
po wołyńskim teatrze

dczytuje, z trudem niema
łym czasami, żółty afisz 
teatrałny. Studiuje długo 
tytuł sztuki i nazwisko au

tora. Nierzadko sięgnie do kieszeni 

więc na internetowej aukcji kolek
cjonerskiej wypatrzyłem pojedyn
czy bilet do teatru w Łucku, na
tychmiast skontaktowałem się 
z oferentem i w rezultacie nieocze
kiwanie kupiłem spory zestaw łuc-

ku noszący imię Słowackiego, ist
niał w latach 1924-1926. W kwiet
niu 1925 r. przeniósł się do nowe
go budynku, który ze względów fi
nansowych musiał dzielić z kinem. 
Rozpoczęto też działalność objaz
dową. Ambitny repertuar w wyko
naniu dobrych aktorów (m.in. 
Władysław Ratschka, Józef Kon
drat) nie wystarczył do utrzymania 
sceny, zamkniętej po dwóch sezo
nach. W 1930 r. otwarto w tym sa
mym gmachu (do spółki z kinem) 
Wołyński Teatr Wojewódzki, pod 
zmieniającymi się nazwami trwają-

1
niowski

suet ucz 
wolne

Bilet ucz 
na wolne

niewski 
mieiica

Bilet ucz 
ni wolne

ntowskl 
mleista

Bilet ucz 
na wolne

niowski 
mlelsca

niowski 
mieisca

i z westchnieniem swoją gotówkę

obliczy. A kiedy nadejdzie wieczór, 
idzie do teatru. W ogonku przed ka
są raz jeszcze przeliczy pieniądze 
i dla pewności zapyta, ile kosztuje 
upragniony bilet. Ze zdobytym ko
lorowym papierkiem w ręku ruszy 
na stale swe miejsce - wgramoli się 
na paradyz”. Tak w jednodniówce 
wydanej w kwietniu 1935 r. z oka
zji pięciolecia Teatru Wołyńskiego 
im. Juliusza Słowackiego w Łucku 

opisano „szarego widza z biletem 
na najtańsze miejsce”, zasiadające
go „pod sufitem teatru miejskiego”, 
czyli na paradyzie. Zapomniany 
dziś termin pochodzi z francuskie
go: paradis - to raj, a raj jest prze
cież najwyżej.

„Kolorowy papierek” - bilet do 
teatru... Jednorazowy i nietrwały, 
wśród teatralnych pamiątek zacho
wuje się najrzadziej. W różnych 
zbiorach znaleźć można nieliczne 
stare bilety z największych ośrod
ków: Warszawy, Krakowa, Lwowa, 
Wilna. Z kresowego, prowincjo
nalnego Wołynia, którego teatral
ną historią zajmuję się od lat, nie 
było nigdzie ani jednego. Kiedy

2
Teatr Wołyński 

im J Słowackiego
TEATR WOŁYŃSKI 

im. J. Słowackiego
Teatr Wołyński 

Im. J. Słowackiego

BILET Bilet wolnego wstępu
wolnego wstępu Osób

Osób

Osób
JWPan Rząd

Rząd
Krzesło Rząd Krzesło Krzesło

Cena 50 gr. Cena 50 gr.
Dala Data

Dyrekcja Dyrekcja Teatru.

1. Książeczka biletów 
uczniowskich
2. Bilety na parter
i wejściówki
3. Bilety na występy 
gościnne w Chełmie
4. Widownia Teatru 
Wołyńskiego w Lucku
5. Na scenie Jadwiga 
Domańska i Aleksander 
Rodziewicz w Damie 
kameliowej Dumasa 
(1936 r.)
6. Wydawnictwo 
jubileuszowe
z graficznym znaczkiem 
Teatru Wołyńskiego

(fot. 1 - Jarostaw 
Komorowski)

kich biletów, unikatowy dokument 
działalności kresowej sceny.

Dzieje teatru w Łucku, stolicy 
przedwojennego województwa 
wołyńskiego, są wobec zniszcze
nia większości archiwów poznane 
słabo, nie ma on też, jak dotąd, 
monograficznego opracowania. 
Pierwszy Teatr Miejski, od począt

cy do 1939 r. W pierwszym sezo
nie współpracował z nim wybitny 

scenograf i reżyser Iwo Gall, które
go żona Halina była współdyrek- 
torką.

W 1931 r. dyrekcję objął aktor 
Aleksander Rodziewicz. Wbrew 
trudnym warunkom ustabilizował 
byt i artystyczny poziom teatru, 
a rozległymi objazdami objął Wo
łyń, Polesie, nawet Lubelszczyznę. 

Obok repertuaru popularnego oraz 
komedii Moliera, Fredry czy Za
polskiej na afiszu pojawił się Otello 
Szekspira, Fantazy Słowackiego, 
Sędziowie Wyspiańskiego. W Łuc
ku zaczynali sceniczną karierę 
Wanda Łuczycka i Kazimierz Wich- 
niarz. Codzienne bytowanie wę
drownego w istocie teatru opisał 
goszczący w stolicy Wołynia 
w 1933 r. Tadeusz Boy-Żeleński: 

„Osiem dni w miesiącu zespól spę
dza w Łucku. Przez ten czas przygo
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towuje dwa utwory; po czym dzieli 
się na dwie drużyny i obie puszcza
ją się w objazd. Jedna zaczyna od 
jednego końca, druga od drugiego; 
w drodze uczą się ról do następnej 
sztuki... W każdym mies'cie dają po 
jednym przedstawieniu, w Łucku 
dwa, czasem więcej”, w zależności 
od powodzenia.

„Ach kupcie bilety, ostatnie bile
ty, za drobne monety ujrzycie nas” 
- śpiewała aktorka Simona w Wo
łyńskiej Szopce Politycznej z 1934 
r. Między biletami kupionymi z bli

sko siedemdziesięcioletnim pośli- 

ukazuje dawna pocztówka: parter 
z czternastoma rzędami po 24 
krzesła, czyli 336 miejscami, bal
kon, którego boczne skrzydła po
dzielono ściankami na kilkanaście 
lóż, a ponad nim - na wprost - pa
radyz, rzeczywiście pod sufitem. 
Na fotografii widać też brzeg sce
ny z kanałem orkiestrowym i od
suniętą chwilowo na bok budką 
suflera. Jedna z zachowanych wej
ściówek, wypisana i datowana, 
uprawniała dwie osoby do zajęcia 
doskonałych miejsc pośrodku pią
tego rzędu w sobotę 18 stycznia 

1936 r. Na jakim przedstawieniu? 
O ile wiadomo, na początku 1936 
r. odbyła się premiera Damy ka- 
meliowej Aleksandra Dumasa, 
z Jadwigą Domańską i Aleksan
drem Rodziewiczem w rolach 
głównych, ale ze względu na brak 
precyzyjnego repertuaru może to 
być jedynie przypuszczenie.

O Teatrze Wołyńskim im. Juliu
sza Słowackiego wiedzielibyśmy 
jeszcze mniej niż wiemy, gdyby mi
mo ciągłego braku środków nie 
dbał on o utrwalenie swoich doko
nań. Oprócz cytowanej jednod-

zgiem znalazła się również cała 
książeczka kasowa biletów 
uczniowskich na wolne miejsca 
(zatem głównie na paradyz). Więk
szość ze stu sztuk została sprzeda
na, o czym świadczą zachowane 
przy grzbiecie odcinki kontrolne, 
ale pozostały jeszcze dwie „kartki” 
po pięć. Książeczka pochodzi z lat 
1931-1933, gdyż wtedy obowiązy
wała wydrukowana nazwa Teatr 
Polski im. Juliusza Słowackiego na 
Wołyniu. Pozostałe bilety, z nazwą 
Teatr Wołyński, różowe na parter 
i zielone wolnego wstępu (wej
ściówki) za jedyne 50 groszy są 
późniejsze, z połowy lat trzydzie
stych. Kolekcję uzupełniają bilety 
do kinoteatru „Tęcza” - zarazem 
sali Teatru Miejskiego w Chełmie, 
gdzie Teatr Wołyński gościł syste
matycznie od 1933 r.

Po okazaniu biletu można było 
wejść na widownię. Jej wygląd 

WOŁYŃSKI
Im. J. Słowackiego

T 1931-1936*
E
A
T
p 1916-1936

6

niówki ukazało się w 1936 r. wy
dawnictwo jubileuszowe z okazji 
pięciolecia dyrekcji i dwudziesto
lecia pracy scenicznej Rodziewi

cza, a także trzy numery teatralne
go pisma „Logeion”. Są to dziś ab
solutne białe kruki, a egzemplarz 
jednodniówki, kupiony kiedyś 
przeze mnie w antykwariacie, oka
zał się jedynym, co odnotowała 
specjalistyczna bibliografia.

„Rzadko który teatr — pisano 
w 1936 r. - pochwalić się może 
tak idealną publicznością... Tylko 
w atmosferze ciepła, serdeczności 
i wzajemnego zrozumienia osią
gnąć można pozytywne rezultaty 
w pracy dla sztuki. I w tym może 
tkwi tajemnica rozkwitu i powo
dzenia Teatru Wołyńskiego im. Ju
liusza Słowackiego ”.

Jarosław Komorowski
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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!

NA TROPACH SMĘTKA

Na przedwojenne wydanie owego nie
zwykłego dzieła Melchiora Wańkowi
cza natrafiłem niedawno w jednym z war

szawskich antykwariatów. Jego treść była 
mi doskonale znana, lecz jak dotąd jedynie 
z bardziej lub mniej zubożonych powojen
nych wydań. Sześćdziesięciopięcioletnia 
księga była w nie najgorszym stanie, więc 
nabyłem ją, nie przeglądając zawczasu zbyt 
dokładnie. Gdy zasiadłem do lektury, na 
pierwszej stronicy rzuciła mi się w oczy sta

Ojcowska dedykacja]

rannie wykaligrafowana dedykacja. Cóż się 
okazało? Otóż trzymany przeze mnie w rę
kach egzemplarz Wańkowiczowskiego opi
sania Prus Wschodnich byt niegdyś wigilij
nym prezentem ojca dla córki. Kreślona zaś 
ojcowską ręką treść dedykacji kazała mi 
przypuszczać, że bliskie jego sercu byty wy
darzenia opisane przez mistrza polskiego 
reportażu: „Wanduś! Kochaj polski naród. 
Ale mało jest kochać. Trzeba dążyć planowo 
i systematycznie do zjednoczenia go, do 
wyzwolenia od złych, obcych wpływów i wy- 
dźwignięcia z biedy i łez. Ojciec - 24 XII37 
r. ’’ W przekonaniu tym umocniła mnie przy
klejona na stronie tytułowej karteczka, wy
darta z jakiegoś notatnika. Pokryta wybla
kłym już nadrukiem skrywała swoisty aneks 
do poprzedniego przesłania: „To są gałązki 
cisa. Pruszcz - Pomorze, 20 XII37 r. Ojciec. ”

Może ów nieznany z imienia człowiek 
byt urzędnikiem państwowym jednej z pol
skich instytucji działających na terenie Wol
nego Miasta Gdańska - pocztowcem, cel
nikiem, kolejarzem? Przyjeżdżając do kraju 
na święta, zabrał w prezencie dla Wandy 
pęd krzewu, rosnącego na owym spornym 
skrawku ziemi, nad którym od kilku lat gro
madziły się burzowe chmury. A może nie 
musial przyjeżdżać? Może córka, której 

sam wybrał jakże znaczące w takiej sytuacji 
imię, mieszkała wraz z nim pod „odwiecz
nie germańskim grodem” Gdańskiem, zaś 
poruszająca książka, drukowana w pobli
skiej Bydgoszczy, a wypatrzona w czasie 
któregoś z wyjazdów do Polski, wydała mu 
się najlepszym dla niej prezentem?...

Niestety, Smętek zadbał o to, by moje 
rozważania pozostały bez odpowiedzi. 
Książka czekała na nabywcę bardzo długo, 
więc zapytany przeze mnie antykwariusz 
nie potrafił określić, kiedy i od kogo została 

| zakupiona, a tym bardziej, jakie byty jej do
’s tychczasowe losy. Jakkolwiek się one poto- 
§ czyły, w ich efekcie do mojego księgozbio- 
| ru dołączył wolumin z własną historią, z za- 
” pisanym ułamkiem czyjegoś życia.

S Szymon Kucharski

SŁOWA I POWIEDZENIA

Dziesiąta woda po (na) kisielu. Określe
nie to oznacza bardzo dalekie czy 
wręcz rzekome pokrewieństwo. „On Ho- 

reszkom dziesiąta woda na kisielu!”- mówi 
w księdze VI Pana Tadeusza Sędzia do 
księdza Robaka o Hrabi, po czym sam au
tor w Objaśnieniach poety wyjaśnia: „Kisiel, 
potrawa litewska, rodzaj galarety, która się 
robi z rozczynu owsianego; płucze się wo
dą, aż póki nie oddzielą się wszystkie cząst
ki mączne; stąd przysłowie”. Czy rzeczywi
ście można otrzymać „rodzaj galarety”'jedy
nie plucząc mąkę, bez gotowania? Otóż tak. 
Mąka zawiera substancję białkową zwaną 
glutenem, odznaczającą się zdolnością do 
wiązania wody, elastycznością i ciągliwo- 
ścią. W drodze wielokrotnego przemywania 
ciasta, najlepiej pszennego (choć może być 
i owsiane), wypłukuje się z niego większość 
rozpuszczalnych w wodzie związków azoto
wych, soli mineralnych, skrobi i innych wę
glowodanów. Pozostałość stanowi gluten 
w postaci żelu, czyli właśnie galarety.

Kiep. Henrykowi Sienkiewiczowi przytrafi
ło się używanie stów, których znaczenia za
pewne nie rozumiał. Np. w Ogniem i mie
czem Tuhaj-bej ginie pod Beresteczkiem 
„rozciągnięty koncerzem na dwoje”. \N rze

czywistości nie można 
było nikogo koncerzem 
podzielić na dwie czę
ści, gdyż nie była to 
broń sieczna, lecz wy
łącznie ktująca. W kilku 
innych miejscach Trylo
gii bohaterowie chwyta
ją za głownię szabli. 
Tymczasem głownia - to 
nie rękojeść, lecz 
brzeszczot. Podobnie, 
jak się wydaje, Sienkie
wicz nie orientował się, 

co w XVII w. oznaczało słowo „kiep”. Pada 
ono w Trylogii wielokrotnie, jest np. taka sce
na w Ogniem i mieczem: Skrzetuski częstuje 
Zagłobę miodem, a ten odpowiada: „Kiep 
odmawia, gdy nie kiep prosi. ” Według Słow
nika języka polskiego PWN „kiep” - to czło
wiek głupi, nierozgarnięty, dureń, gamoń. 
I w takim właśnie znaczeniu używał tego sło
wa Sienkiewicz, nie zdając sobie zapewne 
sprawy, że w staropolszczyżnie słowo to do
słownie oznaczało żeńskie narządy płciowe. 
Było to przy tym określenie wyjątkowo wul
garne, toteż bywało zastępowane eufemi
zmem „cztery litery” (dzisiaj kojarzy się nam 
to z inną częścią ciała). Gdyby znany z nie
nagannych manier i głębokiej pobożności 
pan Henryk to wiedział, z pewnością by tego 
określenia nie używał.

Aleksander Stukowski

Strona tytułowa z gałązkami cisu (świeżymi, gdyż pierwotne już 
dawno się wykruszyły)



JESZCZE O STRÓŻU KOŚCIOŁA

Chcialbym zabrać gtos w związku z ar
tykułem Tomasza Kruszewskiego pt.

Stróż kościoła {Archiwum tajemnic, „Spo
tkania z Zabytkami”, nr 7,2001, s. 17) i po
czynić pewne sugestie na temat zagadko
wego malowidła, zachowanego do dnia 
dzisiejszego w katedrze św. Jana w Toru
niu. Moim zdaniem biegnący w połowie 
wysokości malowidła poprzeczny szeroki 
pas, który wyraźnie widać na fotografii ilu
strującej artykuł - to realistycznie odmalo
wana drewniana belka (bardzo zresztą 
przypominająca spotykany w wielu ko
ściołach element wystroju wnętrza - belkę 
tęczową). Natomiast „znaki” na niej 
umieszczone, o których pisze autor - to 
data „1478”. Praktyka umieszczania napi
sów różnej treści na belkach tęczowych, 
także dat, była w Polsce znana. Pojawiają
ce się dzisiaj trudności z odczytaniem 
przekazu wynikają stąd, że sposób zapisy
wania cyfr arabskich stosowany w okresie, 
kiedy napis powstał - w drugiej połowie 
XV w. różni się (niekiedy dość znacznie) 
od tego, jaki stosujemy obecnie. Zważyw
szy, że w latach 1468-1473 dokonano 
podwyższenia naw kościoła, dobrze wi
doczna jeszcze dzisiaj data „1478” ozna
cza zapewne zakończenie prac nad pier
wotną polichromią. Inskrypcja na pewno 
jest skończona, jedynie pomiędzy po
szczególnymi cyframi umieszczono, zgod
nie z przyjmowaną często w epigrafice 
konwencją, tzw. dywizy (inaczej: separato
ry), występujące zwykle w formie ukośnie 
ustawionych czworoboków, które popra
wiały czytelność napisu i wpływały na jego 
estetykę (są mniej widoczne). Nie jest to 
cytat biblijny ani też część inskrypcji na
grobnej, brakuje bowiem innych przeka
zów na temat osoby zmarłej, sama zaś da
ta w tym wypadku byłaby zbyt lakoniczna. 
Jak słusznie zauważa autor artykułu, za
chowane w katedrze rozmaite pomniki na
grobne z oczywistych względów umiesz
czano na dużo niższej wysokości. Data 
„1566” widniejąca pod sklepieniem nie 
ma, moim zdaniem, żadnego związku 
z malowidłem i dotyczy położenia w póź
niejszym czasie nowej warstwy polichro
mii. Kim jest zaś owa tajemnicza postać? 
Myślę, że osoba pogrążona w duchowej 
kontemplacji - to sam autor polichromii, 
artysta malarz, który zdecydował się na 
pozostawienie dla potomnych we wnętrzu 
świątyni, którą miał zaszczyt ozdabiać, 
swojego wizerunku, autoportretu. Nie za
pomniał przy tym o stworzeniu efektów 
przestrzennych.

Korneliusz Kaczor 
Kościan

TAJEMNICZA SKRZYNKA

Wiatach 1812-1820 pewien francuski 
antykwariusz nazwiskiem Alizeau wy
myślił i wydał trzy serie gier dla dzieci. Trze

cia seria pt. Zabawna architektura, czyli 
dalszy ciąg metamorfoz geometrycznych 
była trójwymiarowa, a domki i mebelki do 
składania miały pokratkowaną powierzch
nię. Kratka, jak objaśniała dołączona ksią
żeczka, pomagała w porównywaniu wielko
ści przedmiotów. Niestety, dziełko nie zo
stało spopularyzowane i wkrótce uległo za
pomnieniu, mimo że Europę ogarnęła istna 
klockomania. Zadbał o to niemiecki peda
gog Fryderyk Fróbel, który skonstruowane 
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przez siebie klocki - sześciany złożone 
z kilku figur geometrycznych - rozsyłał po 
całych Niemczech. Klocki te stanowiły 
część Fróblowskiego systemu dydaktycz
nego, na którym do dziś opiera się przed
szkolna edukacja. Pokoje dziecinne zapeł
niły się „darami”, jak nazywał swoje ukła
danki Fróbel.

Istniały jednak ośrodki, które - zainspiro
wane pracami francuskiego antykwariusza - 
potrafiły tworzyć rzeczy piękne i unikatowe. 
Taki niezwykły przykład przedstawiają zdję
cia. Zabawkę tę przywieziono z Irkucka 
w 1918 r., ale jej forma świadczy o wcześniej
szym pochodzeniu, nie wiadomo jednak, 
gdzie ją wyprodukowano. Skrzyneczka 
z miękkiego drewna (długość 9, szerokość 
3,5, wysokość 4 cm) po rozłożeniu okazuje 
się kompletem mebelków. Ich falista linia 
i asymetryczny zestaw - stół, dwa krzesełka, 
fotelik i taboret - wskazują na okres secesji. 
Namalowany na blacie stolika krajobraz - to 
góra Fudżi, jeden z najczęściej kopiowanych 
motywów japońskich w Europie. Nic dziwne

go, przecież to od drzeworytów Hokusai pt. 
36 widoków góry Fudżi zaczęta się moda na 
japońszczyznę. Również dwie wspomniane, 
charakterystyczne dla secesji cechy: asyme
tria i linearyzm, miały swoje źródło w sztuce 
japońskiej; zarys linii śniegu z Fudżi powtó
rzono na oparciach krzesełek. Całość jest 
wdzięczna i pomysłowa. Nie zapomniano tu 
o zalecanej przez Fróbla metodzie rozwoju 
umysłu przez kształt i liczbę, ale dewizą auto
ra było z pewnością motto Art Nouveau: 
„Wierzę we wszystko, co piękne, przyjemne 
i w miarę potrzeby użyteczne. ”

Maria Bryzgalska

Dziękuję pani mgr Zofii Walickiej za użyczenie 
swoich zbiorów rodzinnych.



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Zamek w Krupem
iemia chełmska od czasów pa
nowania Kazimierza Wielkiego 
znalazła się ponownie w grani
cach naszego państwa. Wów

czas obok osiadłych tu od dawna rodów 
pojawili się przedstawiciele polskich ro
dzin szlacheckich, pochodzących nie tyl
ko z dzielnic ościennych, ale też z bar
dziej odległych, np. z Wielkopolski. Po
wstały pierwsze fundacje budowlane 

i artystyczne, utworzone z inicjatywy 
nowo przybyłych, którzy już w swoich 
macierzystych dobrach wykazywał? się

2

działalnością w tych dziedzinach. Zało
żenie Zamościa w końcu XVI w. było 
najdonioślejszym przedsięwzięciem nie 
tylko w skali lokalnej, lecz wkrótce też 
na miarą europejską. Innym ośrodkiem 
w jego sąsiedztwie, który zaczął odgry
wać znaczną rolę na tym terenie, był 
Krasnystaw - miasto też dobrze urządzo
ne, obwarowane, ze zwartą zabudową, 
zamkiem oraz innymi obiektami miejski
mi i sakralnymi. O tym, jaka była jego ar
chitektura w tym okresie, można przeko
nać się na podstawie akwareli Zygmunta 
Vogla, przedstawiającej widok gotycko- 
-renesansowego zamku zwieńczonego 
attyką. W drugiej połowie XVIII w. za
mek popadł w ruinę i stopniowo nisz
czał, aż w 1916 r. został całkowicie roze
brany. Zamek krasnostawski nie prze
trwał, natomiast położony w niewielkiej 
odległości od miasta zamek w Krupem, 
wprawdzie tylko częściowo, ale zacho
wał się do naszych czasów.

1. Plan założenia zamkowego: I - zamek 
właściwy: 1 - stare skrzydło zamkowe,
2 - nowe skrzydło zamkowe, 3 - baszta 
sześcioboczna, 4 - dziedziniec zamkowy; 
II - podzamcze: 5 - basteje
i mury kurtynowe, 6 - fosy nawodnione,
7 - staw
2. Widok od północnego zachodu
3. Fragment wschodniej ściany starego 
skrzydła zamkowego
4. Fragment południowej elewacji nowego 
skrzydła manierystycznego

Zamek ten zbudowany został 
w końcu XVI w. przez Pawła Orze
chowskiego. Należał on do rodziny 
związanej z Janem Zamoyskim, który 
pomnażając majątek i dostojeństwa 
najpierw stał się pierwszoplanową 
postacią wśród szlachty chełmskiej, 
a potem sięgnął po najwyższe godno
ści w Rzeczypospolitej. Orzechowski, 
jako zaufany hetmana, współpraco
wał przy zakładaniu i budowie Zamo-
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ścia. Był arianinem, a wyznawcy tego 
odłamu religijnego odgrywali na Lu- 
belszczyźnie dużą rolę. Będąc czło
wiekiem majętnym, miał ambicje in
westorskie, postanowił więc wybudo
wać własną rezydencję obronną 
w okolicach Krasnegostawu.

Teren przyszłej rezydencji położony 
był na krawędzi doliny niewielkiej 
rzeczki o nazwie Bzdurka, stanowiącej 
prawobrzeżny dopływ Wieprza. 
Utworzone przez nią w tym miejscu 
liczne rozlewiska i stawy stwarzały 
sprzyjające warunki obronne. Prawdo
podobnie już wcześniej istniała tu sie
dziba rodziny Krupskich, a potwier
dzeniem tego może być sama nazwa 
miejscowości. Orzechowski początko
wo zbudował niewielki piętrowy za
meczek, lecz już w niedługim czasie 
podjął jego rozbudowę, realizowaną 
w latach 1604-1608. W rezultacie po
wstał obszerny zespół warowny, oto
czony od wschodu i południa nawod
nionymi fosami, a z pozostałych stron 
- stawem. Całe założenie rozwiązane 
zostało na planie zbliżonym do kwa
dratu i składało się z dwóch części: 
zamku właściwego i podzamcza. Za
mek został powiększony przez dobu
dowę w zachodnim narożniku sześcio- 

bocznej baszty oraz dostawienie pro
stopadle do niego piętrowego skrzy
dła. Teren między starym i nowym 
skrzydłem zamkowym wykorzystany 
został na dziedziniec, który z dwóch 
pozostałych stron zamknięto murem 
i wewnętrzną fosą, oddzielającą za
mek właściwy od podzamcza. W środ
ku wschodniej ściany muru znajdowa
ła się brama wejściowa z mostem nad 
fosą. Podzamcze obwarowane było 
trzema bastejami w narożnikach oraz 
murami kurtynowymi między nimi. 
Na jego terenie stały budynki gospo
darcze i służebne. W wypadku wojny 
podzamcze miało być schronieniem 
dla okolicznej ludności.

Rezydencja zamkowa była jedno
piętrowa, z bardzo wysokim podpiw
niczeniem i jednotraktowymi skrzy
dłami. Na parterze i piętrze znajdo
wały się pomieszczenia mieszkalne 
i reprezentacyjne, przykryte płaskimi 
stropami, natomiast sklepiona kondy
gnacja piwniczna przeznaczona była 
na cele gospodarcze. W starym skrzy
dle znajdowała się galeria zewnętrzna 
ze schodami na piętro. Dachy obu 
skrzydeł były pogrążone, ukryte z ze
wnątrz za attykami, które stały się 
głównymi elementami dekoracji ar

chitektonicznej, wieńczącymi bryłę 
całej budowli. Ich kształty i detale by
ły odmienne w skrzydle starym i no
wym; prawdopodobnie także mury 
obronne miały zwieńczenia attykowe.

Zamek w Krupem pozostaje w ru
inie od końca XVIII w. i mimo znisz
czeń i dewastacji w XIX i XX w., 
a zwłaszcza w czasie pierwszej i dru
giej wojny światowej, przetrwał za
sadniczy zrąb założenia. Zachowały 
się ściany zewnętrzne obu skrzydeł 
zamkowych wraz z zachodnią basztą 
sześcioboczną, także fragmenty pół
nocno-wschodniej bastei podzamcza 
oraz fosy. Każdy zabytek wymaga cią
głej konserwacji, szczególnie jednak 
obiekty pozostające w ruinie powinny 
być często naprawiane, ponieważ są 
narażone na bezpośrednie wpływy at
mosferyczne i porastającą roślinność. 
W latach sześćdziesiątych XX w. wy
konane zostały roboty zabezpieczają
ce, poziom ich jednak nie był zadowa
lający. Na przełomie 1992 i 1993 r. 
nastąpiło wydarzenie bardzo niepo
myślne dla pozostałości zamku - ru
nęła wtedy część ściany północnej 
starszego skrzydła zamku. Wszystko 
to spowodowało konieczność natych
miastowego podjęcia robót konser-
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watorskich, które trwały do 1994 r. 
Przeprowadzono wtedy rekonstrukcję 
ściany północnej i zachodniej oraz 
baszty narożnej, z odtworzeniem bra
kujących fragmentów murów i zwią
zaniem całości koroną.

Niezależnie od robót konserwator
skich, na terenie zespołu zamkowego 
prowadzone były w 1968 r. prace ba
dawcze, w czasie których dokonano 
odkrywek oraz przeszukiwano gruzo
wisko. W rezultacie pozyskano dużą 
ilość materiału zabytkowego w postaci 
ceramiki, wyrobów szklanych i przed
miotów metalowych. Wśród odnale
zionych fragmentów ceramicznych 
najbardziej interesujące są kafle pieco
we z ornamentem plastycznym z mo
tywami zwierzęcymi, roślinnymi, ar
chitektonicznymi i heraldycznymi oraz 
kafle malowane w typie niderlandz
kim. Większość pozyskanego w czasie 
badań materiału, który daje pogląd na 
ówczesny stan wyposażenia wnętrz 
zamku, a także kultury materialnej 
mieszkańców, znalazła się w zbiorach 
muzeum w Krasnymstawie.

Do Orzechowskich zamek należał 
tylko do 1648 r., potem jego właści
ciele zmieniali się wielokrotnie. 
W końcu XVIII w. stał się własnością 
rodziny Rejów. Po zniszczeniach wo
jennych w XVII w. zamek uległ stop
niowym dewastacjom i jego odbudo

wa ze względu na rozmiary przekra
czała możliwości nowych właścicieli. 
Dlatego też Rejowie postanowili 
wznieść w pobliżu oddzielną, skrom
niejszą siedzibę, jaką jest do dziś za
chowany dwór murowany o wielu ce
chach polskiego dworu z XVIII w., jak 
łamany dach polski czy alkierze. Jed
nak plan części centralnej budynku nie 
jest oparty na planie prostokąta, lecz 
kwadratu, na osi zaś usytuowano 
główny salon, wysunięty w formie 
półokrągłego ryzalitu przed lico ele
wacji ogrodowej, a przed wejściem 
znajduje się czterokolumnowy portyk. 
Jest to rezultat prawdopodobnej prze
budowy na początku XIX w., a w tak 
przyjętych rozwiązaniach widoczne są 
wpływy klasycystycznej architektury 
pałacowej. Prace remontowe przy 
dworze podejmowane były ostatnio 
w 1959 i 1965 r., jednak efekty ich są 
obecnie niewielkie. Budynek nie jest 
użytkowany i tylko częściowo zabez
pieczony dachem pokrytym papą. 
Wraz z otaczającym terenem stanowi 
teraz własność prywatną. Najlepszym 
sposobem wykorzystania dworu było
by zorganizowanie w nim ekspozycji 
obrazującej historię zespołu zamko
wego. Niestety, zamierzenie to, jak 
dotychczas, nie powiodło się.

Zespół obronny w Krupem, mimo 
że jest ruiną, daje nam dziś wyobraże-

5. Dwór Rejów
(rys. i zdjęcia: Stanisław Grzelachowski) 

nie o architekturze z przełomu XVI 
i XVII w. Zachowała się malownicza 
sylwetka zamku właściwego od stro
ny stawu, a wśród istniejących ścian 
zewnętrznych wyróżnia się południo
wa elewacja szczytowa nowszego, 
manierystycznego skrzydła z czytel
nymi podziałami architektonicznymi, 
dekoracją sgraffitową i grzebieniową 
attyką. Aby zespół przetrwał dalsze 
lata, niezbędne są bieżące prace kon
serwatorskie. Niezależnie od nich, 
pozostałości zamku wymagają plano
wego zagospodarowania, polegające
go przede wszystkim na usunięciu 
gruzowisk oraz zbędnej roślinności. 
Prace te powinny być połączone 
z dalszymi badaniami architektonicz
no-historycznymi, które mogą dostar
czyć więcej informacji o zamku i jego 
mieszkańcach. Dostęp do zamku po
winien być ograniczony przez ogro
dzenie terenu i zapewnienie dozoru 
nad całym zespołem. W zabezpieczo
nym obiekcie można by zorganizować 
ekspozycję odnalezionych detali ar
chitektonicznych i elementów wypo
sażenia wnętrz.

Stanislaw Grzelachowski
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Dwieście lat muzeów w Polsce

SPOTKANIA Z MUZEAMI
istona rabunku wojennego dóbr kultury, w szerokim znaczeniu Lego określenia, jest tak stara, 
jak historia wojen. Wszelkiego rodzaju dzieła sztuki, rękopisy, a później druki od czasów naj
dawniejszych stawały się przedmiotem grabieży, czy to pod pozorem łupu wojennego przyna
leżnego stronie zwycięskiej, czy zwykłej kradzieży dokonywanej indywidualnie.

Grabieże wojenne dzieł sztuki w Polsce

T
rudno byłoby wskazać w Europie państwo, które z racji 
położenia geograficznego i wynikających z niego wyda
rzeń historycznych straciło tak wielką część swego dzie
dzictwa kulturowego, jak Polska. Niestety, tych największych 

strat dokonywanych od czasu najazdu szwedzkiego, poprzez 
lata zaborów, obie wojny światowe, a przede wszystkim tę 
ostatnią nie byliśmy, nie jesteśmy i już nie będziemy w stanie 
odrobić.

Problem rabunku dóbr kultury na terenie Polski w ujęciu 
ogólnym nie byt nigdy dotąd przedmiotem odrębnego opraco
wania. Taki stan rzeczy wynika w dużej mierze z braku wielu 
podstawowych materiałów źródłowych; niestety, duża część 
z nich została unicestwiona w czasie drugiej wojny światowej. 
Stąd i nasza obecna wiedza o stratach wojennych jest dość 
fragmentaryczna.

Niewiele wiadomo na temat rabunków i zniszczeń najwcze
śniejszych, jak choćby tych dokonanych po śmierci Mieszka II. 
Kronikarze odnotowali m.in. fakt ograbienia w 1038 r. katedry 
w Gnieźnie ze wszystkich relikwii i kosztowności przez króla 
czeskiego Brzetystawa II. Kolejne konflikty zbrojne także pocią
gały za sobą grabieże. I tak w XVII w., w czasie wojen moskiew
skich odbywało się masowe wywożenie dóbr kultury. Obrabo
wano wówczas polskie biblioteki, archiwa oraz kościoły, cer
kwie, wywożąc stamtąd obrazy i przedmioty kultu. Jednak 
wszystkie te rabunki przyćmione zostały skalą i bezwzględno
ścią grabieży dokonanych w czasie drugiej wojny północnej 
(1655-1657), powszechnie zwanej „potopem szwedzkim”. Do 
tego momentu Rzeczpospolita była bogatym, kwitnącym kra
jem, szczęśliwie niezniszczonym w czasie wojny trzydziestolet
niej. Zamek Królewski w Warszawie, szczególnie w czasie pa
nowania Władysława IV, stal się skarbnicą najprzedniejszych 
dzieł. Władysław IV, jak i jego poprzednik Zygmunt III zbierali 
dzieła sztuki, jeśli nie z miłości do nich, to dla splendoru. Jak 
donosili ówcześni kronikarze, pałace królewskie były udekoro
wane wielką liczbą wspaniałych przedmiotów. Obaj monarcho
wie gromadzili rzeźby antyczne, obrazy, broń, tkaniny, w tym ko
bierce, rękopisy i starodruki. Gdy po śmierci Rubensa (w 1640 
r.) rodzina artysty urządziła w Antwerpii wyprzedaż jego zbio
rów, Władysław IV był po królu hiszpańskim najpoważniejszym 

nabywcą. Tam też kilkanaście lat wcześniej w 1632 r. zakupił 
bardzo dużo obrazów i tapiserii, ponoć najpiękniejszych w Eu
ropie. Wielkich zakupów dokonywał także we Włoszech. Nie
stety, niemal wszystko to padto łupem króla Karola Gustawa. 
Z polskich miast tylko Gdańsk i Lwów ocalały ze szwedzkiej po
żogi, pozostałe w części lub w całości zostały ztupione, a na
stępnie podpalone. Stąd do dziś tak mało zachowało się zabyt
ków z epoki baroku i nie ma chyba wiele przesady w stwierdze
niu, że po dwóch latach „działalności” Szwedów i ich sprzymie
rzeńców, wojsk brandenburskich i siedmiogrodzkich, Rzeczpo
spolita stała się pustynią kulturalną.

Warszawa, zdobyta po raz pierwszy przez najeźdźcę 8 
września 1655 r„ ucierpiała najbardziej i poniosła największe 
straty. Stolica trzykrotnie była opuszczana przez wojska pol
skie, trzykrotnie kapitulowała przed Szwedami i trzykrotnie by
ła ograbiana, i to coraz dokładniej. Notabene ograbiali ją nie 
tylko Szwedzi, ale i Brandenburczycy, Węgrzy i Kozacy Rako
czego. W wyniku najazdu ludność Warszawy zmniejszyła się 
o 90% (!), a z przeszło 1000 domów mieszkalnych pozostało 
zaledwie 342, wliczając w to także przedmieścia. Na miesz
czan nakładano wysokie kontrybucje, a po ich ściągnięciu i tak 
rewidowano domy, kradnąc najwartościowsze przedmioty. 
Chociaż Karol Gustaw przyrzekał Janowi Kazimierzowi i Marii 
Ludwice, że uszanuje własność królewską, słowa nie dotrzy
mał. Ograbił nie tylko Zamek Królewski, ale i inne palace mo
narchy. Z tego pierwszego zabrano meble, obrazy, tkaniny. 
Wyłamywano nawet framugi, zrywano drewniane i kamienne 
posadzki w poszukiwaniu rzekomo ukrytych skarbów. Roz
montowywano schody. Nie pozostawiono marmurowych ko
lumn, z których aż 32 spławiono do Szwecji. Wywożono nawet 
szyby. Podobno łupem padly także suknie pokojówek królo
wej. Z zamku zabrano np. dwa brązowe Iwy, które do dzisiaj 
zdobią siedzibę królewską w Sztokholmie. Po wyjściu Szwe
dów i ich sprzymierzeńców Zamek Warszawski nie nadawał się 
do zamieszkania. Zdewastowane były wszystkie komnaty, 
a nawet te położone na drugim piętrze ponoć pełne byty koń
skich odchodów. Żołnierze szwedzcy, nie dostawszy żołdu, 
kradli sami, np. w jednej z sal zamkowych zeskrobali złoto z li
stew, aby z nich otrzymać po stopieniu 4 dukaty. Jak podają 
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źródła, z Warszawy po jej drugiej kapitulacji w sierpniu 1656 r. 
Gustaw Adolf wywiózł siedem statków łupów wojennych, głów
nie dzieł sztuki.

Drugim miastem Rzeczypospolitej, które poniosło najwięk
sze straty był Kraków. Po jego zajęciu w październiku 1655 r. 
Szwedzi nałożyli kontrybucję na Kapitułę, a nie otrzymawszy 
całej sumy, resztę odebrali w naczyniach i szatach kościelnych. 
Grabież dotknęła kościoła Mariackiego, a także skarbca i bi
blioteki cystersów w Mogile i kościoła kamedutów na Biela
nach. Ale nie tylko. W sumie, w czasie dwuletniej okupacji 
Szwedzi zlupili wszystkie kościoły i klasztory, konfiskując więk
szość dzwonów i naczyń liturgicznych. Wnętrza zamkowe i Ka
tedrę królewską obrabowano aż osiem razy. W komnatach wa
welskich zdarto obicia, wyłamano okna i drzwi. Najbardziej bar
barzyński rabunek odbyt się pod kierownictwem ówczesnego 
gubernatora Krakowa, gen. Pawła Wirtza. Własnoręcznie po
magał zdzierać srebrne blachy z zewnętrznej trumny św. Stani
sława w wawelskiej Katedrze, a wewnętrzną złotą kazał odesłać 
do swej kwatery jako prywatną zdobycz. To, co pozostało, zo
stało przetopione. Wspaniały ołtarz św. Stanisława, powstały za 
rządów Zygmunta Starego, przestał istnieć. Otwarto groby kró
lów i ztupiono kosztowności. Podobno żołnierze szwedzcy po
łamali trumnę Władysława IV tylko po to, aby odzyskać z niej 
dwa srebrne gwoździe. Szczęśliwie udało się ukryć na Śląsku 
zawartość Skarbca Koronnego i arrasy wawelskie. Szwedzi ob
rabowali nie tylko rezydencje królewskie, ale i domy bogatych 
mieszczan. Nic zatem dziwnego, że wyjeżdżając z Krakowa 
gen. Wirtz wywiózł 80 furgonów wyładowanych łupami.

Łupy zdobyte w Polsce wzbogaciły przede wszystkim gale
rię i zbrojownię królewską, a także nowo powstałą bibliotekę 
uniwersytecką w Uppsali. Ta ostatnia stworzona została głów
nie ze zrabowanych wcześniej zbiorów biblioteki jezuickiej 
w Rydze, a później warszawskiej biblioteki Jana Kazimierza 
oraz książnic kolegiów jezuickich, m.in. w Poznaniu. Zagrabio
ne zostały także zbiory biblioteki biskupów warmińskich we 
Fromborku z bezcennymi dziełami Mikołaja Kopernika. O tym, 
jaka była skala rabunku, świadczy fakt, że w ciągu pierwszych 
miesięcy okupacji, tj. do 1656 r., do inwentarza zamku sztok
holmskiego wpłynęło 200 obrazów, plafony z pięciu sal, 20 dy
wanów tureckich, 28 namiotów oraz 21 skrzyń książek i ręko
pisów. Przypuszczalnie wszystkie te zdobycze pochodziły 
z Warszawy. Chociaż zwrot zagrabionych rzeczy jasno określał 
traktat oliwski, jednak znaczna część szwedzkiego łupu pozo
stała i do dziś pozostaje w Szwecji.

Działalność szwedzkich wojsk na terenie Rzeczypospolitej 
nie ograniczyła się tylko do czasów potopu. Pamiętać należy 
o dokonanych dalszych zniszczeniach Wawelu w 1702 r., kie
dy w kolejnej wojnie północnej przez Polskę przeciągnęły woj
ska Karola XII. Stacjonujący w zamku żołnierze szwedzcy 
wzniecili pożar, który trwał kilka dni. Zniszczenia były ogromne. 
Z powodu wysokiej temperatury popękały nawet marmurowe 
schody i kolumny. Szczęśliwie udało się uratować Katedrę, ale 
zamek stal się ruiną. Do jego restauracji przystąpiono dopiero 
za czasów króla Stanisława Augusta.

Wspaniały rozwój wszystkich dziedzin kultury czasów stani
sławowskich brutalnie przerwany został pierwszym rozbiorem 
Polski. Choć nastąpił on w 1773 r., to już w 1772 r. generał ro
syjski Bibikow wywiózł z Nieświeża do Petersburga niezwykle 
cenną bibliotekę, w tym liczne rękopisy i autografy oraz klejno
ty i inne kosztowności Radziwiłłów.

Po drugim rozbiorze, po stłumieniu powstania kościuszkow
skiego, wojska Suworowa w 1794 r. zdobyły Warszawę. Z roz
kazu Katarzyny II rozpoczęła się systematyczna konfiskata tych 
zbiorów i kolekcji, które stanowiły świadectwo kulturowe i histo

ryczne państwowości polskiej. Jako jedną z pierwszych wywie
ziono do Petersburga ogromną, niezwykle cenną Bibliotekę Za
łuskich. Zawierała ona m.in. blisko 240 000 książek, 12 000 rę
kopisów, ponad 25 000 grafik, zbiory portretów. Skonfiskowane 
zostało Archiwum Koronne z dwoma metrykami: Koronną, pro
wadzoną w kancelarii króla od potowy XIV w. do tragicznego 
1794 r. i Litewską, prowadzoną w kancelarii Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Wywieziono także liczące ponad 100 000 tomów 
(w tym ponad 6 000 inkunabułów i 1 837 rękopisów) zbiory War
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szawskiej Biblioteki Publicznej. Rabowano wszystko, co posia
dało wartość materialną, artystyczną czy historyczną. Konfisko
wano niemal każdy rodzaj broni zarówno ze zbiorów państwo
wych, jak i prywatnych, w tym także klasztornych. Rosjanie wy
wieźli słynny zbiór dwudziestu jeden arrasów, początkowo prze
chowywanych na Wawelu, a później za czasów Stanisława Au
gusta zdobiących Zamek Królewski w Warszawie. W sumie 
z zamku wywieziono do Petersburga 156 sztuk tapiserii. Na te
renie Rosji rozdzielono je do różnych pałaców i instytucji, część 
przeznaczając np. dla dyrekcji teatrów carskich.

Kolejna katastrofa nastąpiła po stłumieniu powstania listo
padowego. Mikołaj II zlikwidował Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
i Królewski Uniwersytet, a wraz z nimi ich zbiory. Ogołocono 
Zamek Królewski i setki kolekcji prywatnych. Systematycznie 
i z jeszcze większą bezwzględnością wywożono do Rosji 
wszystkie świadectwa historycznego i kulturalnego znaczenia 
Polski. Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk do Ermitażu trafiło 
18 113 monet. Skonfiskowano słynną zbrojownię generała Dą
browskiego, chorągiew Kara Mustafy zdobytą pod Wiedniem 
przez Jana III Sobieskiego. Berto Stanisława Augusta znalazło 
się w Orużennej Patatie w Moskwie. Wywieziono 22 portrety 
królów polskich pędzla Bacciarellego, obrazy Canaletta, jak 
również portrety monarchów panujących współcześnie i obra
zy o treści historycznej. Ogołocono z dzieł sztuki Belweder 
i Łazienki. Z Warszawskiej Izby Skarbowej wywieziono koronę, 
jabłko i miecz z uroczystości żałobnych po śmierci Aleksan
dra I w 1825 r, z Arsenału Warszawskiego zabrano 37 chorą
gwi. Skonfiskowano zbiory biblioteczne Czartoryskich z Puław,

Eustachego Sapiehy z Dereczyna, Władysława Rzewuskiego 
na Podolu, włączając je do Biblioteki Publicznej w Warszawie. 
Do tej biblioteki włączono także rękopisy i druki z likwidowa
nych na mocy odpowiedniego ukazu z 1832 r. bibliotek klasz
tornych. Te konfiskaty objęły w sumie aż 200 klasztorów.

Kolejny etap rabunku rosyjskiego nastąpił po 1863 r. 
Obok przedmiotów o charakterze artystycznym szczegól
nie zaciekle konfiskowano obiekty o znaczeniu historycz
nym, patriotycznym, jak sztandary, rogatywki, pamiątki po 
powstańcach. Większość wywiezionych przedmiotów roz
proszyła się po rozmaitych pałacach carskich i zbiorach 
publicznych, część trafiła do zbiorów zaufanych urzędni
ków, np. feldmarszałek Paskiewicz, zdobywca Warszawy 
w 1831 r., zabrał do swojej rezydencji w Homlu pomnik 
księcia Józefa Poniatowskiego dłuta Thorwaldsena.

Grabież dóbr kultury w czasie zaborów nie była tylko i wy
łącznie domeną rosyjską. Wielki wkład mieli także Prusacy i to 
oni dokonali rabunku, a następnie unicestwienia polskich rega
liów przechowywanych w Skarbcu Koronnym na Wawelu. 
W tym momencie Polska stała się jedynym krajem europejskim 
pozbawionym insygniów koronacyjnych, a te, które możemy 
oglądać w Krakowie, to jedynie insygnia grobowe lub ich kopie.

Rabunek odbyt się pod wodzą gubernatora Antoniego von 
Hoyma w nocy z 3 na 4 października 1795 r. Rozkaz, który 
przyszedł 24 września 1795 r. z Poczdamu brzmiat: „insygnia 
koronne pod bezpieczną eskortą i w największej tajemnicy 
przewieźć do Koźla, a stamtąd do Wrocławia". Dalej precjoza 
wywieziono do Berlina. W momencie pruskiego rabunku 
w Skarbcu wawelskim znajdowało się pięć koron, w tym naj
starsza tzw. boleslawowska (przypisywana Bolesławowi Chro
bremu, zdobiona 359-cioma kamieniami - rubinami, szmarag
dami, szafirami i pertami), korona królowych, korona tzw. wę
gierska, korona tzw. szwedzka, pochodząca od Zygmunta III, 
korona homagialna (Władysława Łokietka), a także cztery ber
ta, w tym dwa metalowe, pięć jabłek, cztery łańcuchy, cztery 
miecze, wśród nich „Szczerbiec" oraz miecz Zygmunta Stare
go, dwa relikwiarze i inne przedmioty.

Wiadomo, że jeszcze w 1800 r. precjoza znajdowały się 
w Berlinie. Widział je August Fryderyk książę de Sussex, o czym 
opowiadał Niemcewiczowi. Wiadomo także, że w 1809 r. pol
skie regalia wyceniono na ogromną sumę 525 259 talarów i że 
zaraz po tym 17 marca 1809 r., zgodnie z decyzją Fryderyka 
Wilhelma III, wszystkie zostały przetopione. Uzyskane złoto 

przeznaczono na bicie monet, natomiast ka
mienie i perty przekazano berlińskiej Dyrekcji 
Handlu Morskiego.

Kiedy na początku 1796 r. Prusacy przeka
zali Wzgórze Wawelskie Austriakom, skarbiec 
byt pusty. Ocalały jedynie dwa żelazne miecze, 
te same, które wielki mistrz Urlich von Jungin- 
gen przed bitwą pod Grunwaldem ofiarował 
Władysławowi Jagielle. Szczęśliwie ocalał tak
że „Szczerbiec” - miecz koronacyjny i kilka in
nych przedmiotów. Polskimi regaliami intereso
wali się nie tylko Austriacy, ale i Rosjanie. Rząd 
carski domagał się od Prus zwrotu polskich in
sygniów w związku z utworzeniem Królestwa 
Polskiego, ale ich nie otrzymał. Już wtedy nie 
istniały.

Także Austriacy mają na swym koncie ra
bunki i zniszczenia. Skonfiskowali całe wypo
sażenie pałacu królewskiego w Kozienicach, 
w tym 179 obrazów ze słynnej galerii Stanisła
wa Augusta. Najpoważniejszą stratą było roz
myślne zniszczenie Wawelu w celu dostosowa

nia zamku do pełnienia funkcji koszar. Dewastacja odbywała 
się w dwóch etapach - w latach 1804-1807 i 1846-1848. Znisz
czono wówczas niemal cały wystrój renesansowy. Rozebrano 
słynny strop w Sali Poselskiej, a przy okazji rozbito 150 tzw. 
głów wawelskich (zachowało się tylko 39). Zamek Królewski 
w swej pierwotnej formie praktycznie przestał istnieć. Dopiero 
na początku XX w. władze austriackie zezwoliły na prowadze
nie prac konserwatorskich.

Warto tu wspomnieć o okresie napoleońskim. Bowiem na
wet wtedy, w atmosferze niezwykle sprzyjającej Polsce, nie 
udało się ochronić pewnych obiektów przed konfiskatą ze stro
ny Napoleona. Na jego wyraźne żądanie baron Dominique VI- 
vant-Denon skonfiskował z Zamku Królewskiego w Warszawie 
m.in. cztery obrazy Canaletta. Zabrał ponadto jedno popiersie 
antyczne oraz obraz Palmy Młodszego z warszawskiej Kate- 
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dry. Natomiast z Gdańska wywiózł słynny „Sąd Ostateczny." 
Hansa Memlinga. Ponoć sam Napoleon, zachwycony archi
tekturą wileńskiego kościoła św. Anny, nosił się z zamiarem ro
zebrania go i przewiezienia do Paryża. Szczęśliwie od tego po
mysłu odstąpił.

Pierwsza wojna światowa także nie oszczędziła tego, co 
pozostało z polskich dóbr kultury po wcześniejszych rabun
kach. Bardzo dużo wywieźli Rosjanie z Warszawy w 1915 r. Sa
mo wyposażenie Zamku Królewskiego, jakie jeszcze pozosta
ło, oraz meble z Pałacu na Wodzie w Łazienkach wywożono 
w 65 wagonach kolejowych. To pokazuje rozmiar rabunku. To 
wtedy wywieziono także obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grun
waldem”. Według danych Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości w czasie pierwszej 
wojny światowej Rosjanie wywieźli 12 000 dzwo
nów, z czego 7 225 udało się później odzyskać.

Działania okupantów na froncie wschodnim 
nie oszczędziły zabytków architektury, a wraz 
z ich niszczeniem unicestwiano bardzo cenne wy
posażenie. Ucierpiał m.in. kościół i klasztor cyster
sów w Koprzywnicy kolo Sandomierza oraz kole
giata w Wiślicy, przez kilka miesięcy ostrzeliwana 
przez Austriaków. Zniszczeniu uległy kościoły w Radło
wie koto Tarnowa, w Siennie koto Radomia. Ofiarą 
padly zamki m.in. w Brzeżanach, Lesku, Żółkwi, 
częściowo w Krasiczynie. Trudno byłoby wymienić 
tu wszystkie zniszczone dwory i pałace, jak choćby 
pałac Czartoryskich w Sieniawie, gdzie łupem wojsk 
rosyjskich padto kilkadziesiąt portretów rodzinnych, 
obrazy Norblina, szafy gdańskie, lustra, zegary, lich
tarze. Znaczenia symbolicznego nabrało bezmyślne, 
niczym nieuzasadnione zniszczenie Kalisza przez woj
ska niemieckie. Przez kilkanaście dni w sierpniu 
1914 r. miasto było w bestialski sposób palo
ne. Zburzonych zostało 95% budynków (I), 
z czego 75% nie nadawało się do odbudo
wy. Pod gruzami znalazło się wiele dziel 
sztuki, księgozbiorów, archiwalia. Warto 
dodać, że zniszczenia Kalisza oszacowa
no na 30 % strat, jakich doznał cały teren 
Królestwa Polskiego w czasie pierwszej 
wojny światowej.

Część wywiezionych przez wojska ro
syjskie dzieł sztuki, zbiorów bibliotecznych 
i archiwaliów udało się, choć z ogromnym 
trudem, odzyskać na mocy Traktatu Ry
skiego z 1921 r. (m.in. wspomniane dzieła Bacciarellego i Ca- 
naletta, pomnik księcia Józefa Poniatowskiego czy arrasy wa
welskie). Było to możliwe tylko dzięki niezwykle konsekwentnej 
działalności przedstawicieli strony polskiej. Zasługuje to na 
szczególne podkreślenie, tym bardziej że niechęć strony prze
ciwnej do zwracania czegokolwiek Polsce była powszechnie 
znana. Warto tu przypomnieć oficjalną opinię radzieckiego (już 
wówczas) świata naukowego. Zdaniem jego przedstawicieli, 
zwrot Polsce żądanych obiektów „burzyłby skarbnice rosyj
skie, mające wszechświatowe znaczenie kulturalne".

Żaden konflikt zbrojny w historii Polski nie spowodował tak 
ogromnych zniszczeń i strat w dziedzinie kultury, jak druga 
wojna światowa. Nawet ich oszacowanie jest niezwykle trudne. 
Złożył się na to z jednej strony brak pełnych materiałów archi
walnych, z drugiej wyrywkowe, pochodzące z różnych lat da
ne, na podstawie których tworzono powojenne rejestry i zesta
wienia strat. Nie można zapominać, że znaczna część doku
mentacji np. muzealnej (księgi inwentarzowe, spisy) została 

wywieziona albo świadomie zniszczona przez okupanta nie
mieckiego lub wojska radzieckie. Zatem pełne odtworzenie 
przedwojennych zasobów wielu czołowych zbiorów i kolekcji 
jest dziś prawie niemożliwe. Jak w takiej sytuacji podać wiel
kość strat? Wydaje się, że i wielokrotnie cytowana liczba 516 
tysięcy pojedynczych utraconych dziel sztuki, choć oparta na 
źródłach archiwalnych, powinna zostać co najmniej podwojo
na, jeśli nie potrojona.

Prowadzona po zakończeniu wojny akcja rewindykacyjna 
umożliwiła odzyskanie wielu obiektów, jednak straty pozostały 
ogromne. Do dziś w Muzeum Narodowym w Warszawie braku
je ponad 5 000 dzieł i ponad 1 000 w Muzeum Narodowym 

w Krakowie. Także ogromne są straty pałacu 
w Wilanowie - 328 dzieł sztuki, pałacu Za
moyskich w Warszawie - 245 obiektów. In

wentarze warszawskiego Muzeum Wojska 
wykazują wciąż brak ponad 8 000 przedmio
tów. Dwie najbardziej znane polskie kolekcje, 
obie stworzone przez przedstawicielki rodziny 

Czartoryskich: w Puławach przez Izabelę z Fle
mingów Czartoryską i w Goluchowie przez Iza

belę z Czartoryskich Dzialyńską, poniosły bardzo 
dotkliwe straty Z pierwszej, przeniesionej później 

do Krakowa, zaginęły dzieła sztuki o ogromnej 
wartości artystycznej, z „Portretem młodzieńca’ 
pędzla Rafaela Santi na czele (do dziś lista strat 
Muzeum Książąt Czartoryskich obejmuje 562 
obiekty). Z drugiej Niemcy zrabowali wspaniałe 

średniowieczne emalie, obrazy, gobeliny, sztukę 
starożytną, w tym słynne wazy goluchowskie. Aktu

alny wykaz strat dla tej kolekcji - to 110 bardzo cen
nych obiektów. Ponadto Państwowe Zbiory Sztuki na 

Wawelu wciąż poszukują 343 dziel, a Muzeum 
Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego - 399.

Podsumowując - w wyniku akcji reje
stracyjnej podjętej na nowo na początku 
lat dziewięćdziesiątych XX w. Biuro Peł
nomocnika Rządu ds. Polskiego Dzie
dzictwa Kulturalnego za Granicą zanoto
wało ponad 60 000 braków w dziedzinie 
dzieł sztuki. Nie oznacza to, że tyle 
obiektów straciliśmy, ale że tylko tyle 
udało się dziś bliżej określić.

Początkowa działalność okupanta 
niemieckiego w znacznym stopniu była 
dobrze zorganizowana, stąd i odnotowy

wane wówczas informacje o rabunkach były dość precyzyjne. 
Dopiero w końcowych latach wojny przybierała charakter wy
mykającej się spod wszelkiej kontroli grabieży. Nałożył się na 
nią rabunek dokonywany przez wojsko radzieckie. W wypadku 
działalności Niemców można chociaż w przybliżeniu określić 
zakres prowadzonej akcji „zabezpieczania” dóbr kultury za
równo na terenie Generalnego Gubernatorstwa, jak i na tere
nach włączonych do Rzeszy, natomiast w wypadku rabunku 
prowadzonego przez wojskową administrację b. ZSRR można 
operować jedynie bardzo orientacyjnymi liczbami.

Aby przybliżyć zakres, sposób grabieży oraz losy rabowa
nych dzieł sztuki w Polsce w latach 1939-1945, ograniczę się 
do kilku przykładów, tych najbardziej oczywistych i spektaku
larnych, takich, które ze względu na wartość artystyczną czy 
historyczną obiektów lub okoliczności towarzyszące rabunko
wi urosły do miana symbolu.

Na plan pierwszy, uwzględniając chronologię rabunku, wy
suwa się grabież słynnej Szkatuły Królewskiej. Jak już wspo
mniano, w 1795 r. został skradziony przez Prusaków Skarbiec

Kielich mszalny z herbem Sapiehów, 
zrabowany w czasie pierwszej wojny 
światowej z kościoła w Supraślu, 
wywieziony do Rosji; obecnie w zbiorach 
Orużennej Palaty w Moskwie (fot. IS PAN)
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agment Szkatuły 
ólewskiej (jeden 
Iku poziomów) - 
oczny m.in. krzyż 
pektoralny króla 
jmunta Starego, 

scyzoryk króla 
'efana Batorego, 
er Złotego Runa 
a Władysława IV, 
ańcuch królowej 

Konstancji 
striaczki złożony 

z 16 członów; 
>tkie przedmioty, 
oprócz miniatury 
Popiersiem Jana 

Kazimierza, 
ograbione przez 
irzy niemieckich 
(fot. z Archiwum 
a Pełnomocnika 
iu ds. Polskiego 

Dziedzictwa 
Kulturalnego za 

Granicą)

Rafael Santi, 
„Portret 

młodzieńca", 
obraz zrabowany 
Muzeum Książąt 

Czartoryskich 
w Krakowie 

repr. M. Kuhnke)

Koronny z Wawelu, a wraz z nim wszystkie insygnia koronacyj
ne. To, co pozostało (m.in. dwa miecze krzyżackie, głownia 
miecza po królu Stefanie Batorym), Tadeusz Czacki, przy apro
bacie ze strony cesarza Franciszka II, wraz z innymi obiektami 
wyjętymi z trumien królewskich przekazał księżnej Izabeli Czar
toryskiej do Puław. Owe cenne przedmioty przeznaczone zo
stały dla otwartej w 1801 r. Świątyni Sybilli. Stały się one za
czątkiem niezwykłej kolekcji, wkrótce uzupełnionej innymi pa
miątkami po królach polskich, podarowanymi Izabeli ze skarb
nic rodowych Potockich, Sapiehów, Radziwiłłów czy Lubomir
skich. Tą drogą pozyskała ona kilkadziesiąt pamiątek - złote 
łańcuchy, sygnety, medaliony, zegarki, krzyże, relikwie i inne 
drobne przedmioty wyjęte z trumien królewskich. Tę swoistą 
namiastkę skarbca Rzeczypospolitej zamknęła w specjalnej 
hebanowej, bogato zdobionej skrzyni i stąd cały zbiór określa

ny byt jako Szkatuła Kró
lewska. Po klęsce po
wstania listopadowego, 
która doprowadziła do 
upadku Puław, dużą 
część zbiorów udało się 
przewieźć do Hotelu 
Lambert w Paryżu. Do
piero po założeniu przez 
księcia Władysława Mu
zeum Książąt Czartory
skich w Krakowie w 1876 
r. przewieziono tam Szka
tułę. Jej zawartość w cią
gu lat ulegała zmianom 
wraz z przekazaniem 
pewnych przedmiotów 
do Skarbca Koronnego 
i skarbca Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz po
zyskiwaniem nowych.

Tuż przed wybuchem 
drugiej wojny światowej

zdecydowano się na ewakuację najcenniejszych dziel z Mu
zeum krakowskiego do pałacu Czartoryskich w Sieniawie 
i wkrótce 16 skrzyń zamurowano w piwnicy pałacowej oficyny. 
Jednak już 14 września 1939 r. do Sieniawy wkroczyły pierwsze 
oddziały niemieckie i bardzo szybko, prawdopodobnie dzięki 
informacji lokalnego młynarza, z pochodzenia Niemca, znala
zły kryjówkę. Zrabowane zostały wszystkie wchodzące w skład 
Szkatuły przedmioty złote, ozdobione kamieniami. Inne poroz
rzucano. Ocalały tylko nieliczne, które upadły i zostały (outami 
żołnierzy wdeptane w piach. Wychodząc z piwnicy, z kiesze
niami pełnymi kosztowności, Niemcy zapewne nie mieli świa
domości, że dokończyli rozpoczętą w październiku 1795 r. 
przez Prusaków grabież polskich regaliów...

Skradziony został m.in. zloty krzyż pektoralny Anny Jagiel
lonki, zdobiony ośmioma szafirami (to ten krzyż widnieje na 
portrecie królowej namalowanym po 1586 r. przez Marcina Ko
bera), dalej zegarek królowej Marii Kazimiery, zegarek królewi
cza Jakuba Sobieskiego, modlitewnik królowej Marii Gonzagi 
oprawiony w srebro, złoty emaliowany łańcuch króla Jana Ka
zimierza, krzyż pektoralny z jaspisu oprawiony w złoto oraz 
pierścień Zygmunta Starego, szkatułki królowej Bony, sztućce, 
miniatury oraz wiele innych. W sumie z 73 obiektów po rabun
ku zachowało się niespełna dziesięć. Skradziona została także 
sama bogato zdobiona skrzynia z napisem „Pamiątki polskie 
zebrała Izabela Czartoryska roku 1800".

Ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie po
chodził także słynny „Portret młodzieńca" pędzla Rafaela San
ti. Podobnie jak Szkatuła Królewska, już w pierwszych miesią
cach wojny zarekwirowany został przez Niemców. Nieodnale- 
ziony po jej zakończeniu, urósł do miana symbolu, najpełniej 
oddającego ogrom strat. Z racji wielkiej wartości artystycznej 
i niewymiernej wartości materialnej do dziś wymieniany jest ja
ko pierwszy na długiej liście polskich strat, a na temat powo
jennych losów obrazu oraz obecnego miejsca jego przecho
wywania (a wszystko wskazuje na to, że obraz istnieje) krążą 
dziesiątki mniej lub bardziej prawdopodobnych wersji.

Nabyty około 1801 r. w Wenecji przez księcia Adama Jerze
go i księcia Konstantego, synów Izabeli Czartoryskiej, został 
przywieziony do Puław i umieszczony w Domku Gotyckim. Tam 
też znalazły się dwa inne obrazy: „Portret damy z gronostajem" 
Leonarda da Vinci oraz „Krajobraz z miłosiernym Samarytani-
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Cabinet Jana III Sobieskiego ze zbiorów wilanowskich, zrabowany 
w 1944 r; obecnie prawdopodobnie na terenie Austrii 
(fot. z Archiwum Biura Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego 
Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą) 

nem” Rembrandta (oba również zrabowane w czasie wojny, od
nalezione w 1945 r. w willi Hansa Franka w Niemczech).

Losy dzielą Rafaela pokrywają się w dużej mierze z losami 
Szkatuły Królewskiej. Podobnie jak ona, w połowie XIX w. zna
lazł się w paryskim Hotelu Lambert, a po utworzeniu Muzeum 
Książąt Czartoryskich przewieziony został do Krakowa. W koń
cu 1914 r. w obawie przed działaniami wojennymi zdecydowa
no się na przekazanie najcenniejszej części zbiorów do 
Gemaldegalerie w Dreźnie. W sumie do Drezna przewieziono 
55 obrazów, w tym trzy najważniejsze: Rafaela, Leonarda 
i Rembrandta. Tam, wycenione na sumę trzech milionów ma
rek, zostały wystawione w Wallpavilon i udostępnione zwiedza
jącym. Obrazy pozostały w Dreźnie przez okres wojny i dopie
ro w połowie lipca 1920 r. udało się je odzyskać (i to przy wiel
kiej niechęci ówczesnego dyrektora Gemaldegalerie Hansa 
Posse), a następnie przewieźć do Krakowa.

W lecie 1939 r., wobec zbliżającej się wojny obraz Rafaela zło
żony został obok innych dziel sztuki w piwnicy oficyny pałacowej 
w Sieniawie. Szczęśliwie nie padf ofiarą pierwszego rabunku doko
nanego przez żołnierzy niemieckich, jak przedmioty ze Szkatuły 
Królewskiej. Był najwyraźniej zbyt duży, aby go zabrać. Wobec za
istniałej sytuacji i zbliżających się wojsk radzieckich, podjęto decy
zję o przewiezieniu pozostałych dziel sztuki do pałacu Czartory
skich w Pelkiniach. Stamtąd chciano przewieźć zbiory do Krakowa 
i w tej sprawie interweniowano u Niemców, jednak bez skutku. 
W październiku gestapo zarekwirowało 16 skrzyń (w tym tę z ob
razami) i wywiozło do Rzeszowa. Wkrótce w Pelkiniach pojawił się 
sam Kajetan Muhlmann - specjalny pełnomocnik dla rejestracji 
i zabezpieczania skarbów sztuki i kultury, a jednocześnie zaufany 
człowiek Hermanna Góringa. Interesowały go tylko trzy najcenniej
sze obrazy, a nie znalazłszy ich ruszył do Rzeszowa. Tam odebrał 
je z rąk gestapo i przywiózł do Krakowa, do nowego budynku Uni
wersytetu Jagiellońskiego, gdzie składano przedmioty zarekwiro
wane na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Wkrótce obrazy 
przewieziono do Rzeszy i czasowo zdeponowano w berlińskim 
Keiser-Friedrich-Museum. Jednak Hans Posse, ten sam, który 
zwlekał ze zwrotem obrazów po zakończeniu pierwszej wojny

światowej, zadecydował o umieszczeniu dziel w tworzonym wła
śnie Adolf-Hitler-Museum w Linzu. Dlaczego do tego nie doszło, 
a obrazy trafiły do rąk Hansa Franka - szefa Generalnego Guber
natorstwa - nie wiadomo. Już na jesieni 1940 r. obrazy zostały 
przewiezione na Wawel i pozostały tam przez cały okres wojny. Na 
oficjalnym pokwitowaniu potwierdzającym „zabezpieczenie” ich 
przez władze niemieckie widnieje data 12 września 1940 r. i pod
pisy Stefana Komornickiego (wydającego obraz) oraz Wernera Ku- 
dlicha (przyjmującego).

Tu należy wyjaśnić, czym byty tego typu pokwitowania i dla
czego pozostawiono je akurat w krakowskim muzeum. Otóż 
grabież niemiecka miała swoiste podstawy prawne w wyda
nym 16 grudnia 1939 r. rozporządzeniu Hansa Franka o po
wszechnej konfiskacie przedmiotów artystycznych na terenie 
Generalnego Gubernatorstwa. Na podstawie tego rozporzą
dzenia zakazane zostało „publiczne posiadanie” szeroko poję
tych „dóbr kultury”. Zakres rozporządzenia byl ogromny i prak
tycznie obejmował wszystkie przedmioty o charakterze arty
stycznym, w tym również pamiątki rodzinne i historyczne po
chodzące sprzed 1850 r. Ponadto za „publiczne posiadanie” 
uznano „kościelne" dzieła sztuki, „z wyjątkiem przedmiotów 
potrzebnych do codziennych czynności liturgicznych”. Zatem 
każdy, kto posiadał jakikolwiek przedmiot o charakterze arty
stycznym, zobowiązany byt zgłosić go do „specjalnego pełno
mocnika”, który w „wątpliwych wypadkach” miał rozstrzygać, 
które dzieła sztuki uznać należy jako „publiczne”.

Władysław Ślewiński, „Martwa natura - astry w wazonie", obraz zrabowany 
z Muzeum Śląskiego w Katowicach (fot. z Archiwum Biura Pełnomocnika Rządu 
ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą)
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Józef Brandt, 
„Wyjazd", obraz 

zrabowany 
z Muzeum 
Śląskiego 

w Katowicach 
(fot. z Archiwum 

Biura 
Pełnomocnika 

Rządu ds. 
Polskiego 

Dziedzictwa 
Kulturalnego 
za Granicą)

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy od wejścia w życie 
wspomnianego rozporządzenia Niemcy zdołali zgromadzić 
ogromną, jak na tak krótki okres, liczbę dziel sztuki. Starając 
się zachować pozory legalności, wydawali nawet odpowiednie 
pokwitowania, szczególnie tam, gdzie znane nazwisko właści
ciela, a często i upór dyrektora muzeum, do tego zmuszały. 
Właśnie tego typu pokwitowanie wydano rodzinie Czartory
skich. Większość zabezpieczonych obiektów zwieziono do 
Krakowa, do nowego gmachu Biblioteki Jagiellońskiej, two
rząc swoistą wystawę łupów i dokonując ich przeglądu. Ze 
zgromadzonych dziel sztuki, poczynając od obrazów, poprzez 
rzeźbę, rzemiosło artystyczne, a na zbiorach numizmatycz
nych kończąc, Niemcy dokonali wyboru ponad 500 obiektów. 
Na miejscu je sfotografowano i opisano. To one złożyły się na 
swoisty dokument znany pod tytułem Sichergestellte Kun- 
stwerke im Generalgouvernement - katalog zabezpieczonych 
dziel sztuki w Generalnym Gubernatorstwie. Jest to dokument 
jedyny w swym rodzaju, nie mający odpowiednika w żadnym 
z okupowanych krajów. Katalog ukazał się przypuszczalnie po 
połowie 1940 r. Wydany na bardzo wysokim poziomie edytor
skim, w niewielkim nakładzie zaledwie kilkudziesięciu egzem
plarzy w formacie folio, posiadał dodatkowo cztery oprawione 
teki zawierające 478 fotografii; na 179 stronach tekstu znalazło 
się 521 (nie licząc uzupełnień) dziel sztuki. W owym katalogu 
ze zbiorów Czartoryskich figurowało aż 88 obiektów, w tym 
„Portret młodzieńca” pędzla Rafaela Santi.

Na temat wydarzeń związanych z ucieczką Niemców z Kra
kowa i wywozu przez Franka dzieł sztuki istnieje kilka wersji. Z ze
znań Franka wynika, że osobiście wywiózł trzy obrazy własnym 
samochodem na Śląsk do zamku Sichau. Czy na pewno był 
wśród nich obraz Rafaela, nie wiadomo. Niektórzy twierdzą, że 
został „pomylony” z innym obrazem przypisywanym ówcześnie 
temu artyście, tj. „Portretem Kardynała Allesandro Farnesse” po
chodzącym ze zbiorów wawelskich. Jest to bardzo prawdopo
dobne. Nie można bowiem wykluczyć, że obraz został przy
właszczony w zamieszaniu spowodowanym ewakuacją przez 
jednego z „przedsiębiorczych” współpracowników Franka.

Cenne dzieła sztuki nie wyjeżdżały tylko na teren Rzeszy, 
wiele z nich trafiało do Austrii wraz z pochodzącymi stamtąd 
wysokiej rangi funkcjonariuszami hitlerowskiego aparatu wła
dzy. Miało to miejsce najczęściej pod koniec wojny w czasie 

wielkiej ewakuacji. Jako przykład może posłużyć do dziś nie- 
odnaleziony słynny cabinet - dar papieża Innocentego XI dla 
Jana III Sobieskiego. Od czasu wiktorii wiedeńskiej do ostat
niej wojny zdobił on pałac w podwarszawskim Wilanowie. Ten 
wyjątkowy mebel z XVII w., bardzo bogato intarsjowany i inkru
stowany, prawdopodobnie roboty włoskich ebenistów, wyko
nany został z drewna hebanowego i składał się z dwóch kon
dygnacji: dolnej, kryjącej szafkę oraz trójdzielnej nadstawki 
z dwoma rzędami szufladek po bokach. Wybuch drugiej woj
ny światowej oznaczał duże zagrożenie dla Wilanowa. Ogrom
na liczba zgromadzonych eksponatów nie pozwalała na ich 
ukrycie, tym bardziej że niemal wszystkie były znane Niemcom 
dzięki przedwojennym publikacjom. Nic więc dziwnego, że we 
wspomnianym katalogu Sichergestellte Kunstwerke im Gene- 
ralgouvernement pod pozycją 338 znalazł się właśnie cabinet 
Jana III Sobieskiego, a jego opisowi towarzyszyły aż trzy zdję
cia: całego mebla, części środkowej zamkniętej oraz części 
środkowej otwartej. W czasie okupacji niemieckiej cabinet 
wciąż znajdował się w pałacu w Wilanowie, zamienionym na 
prośbę hr. Beaty Branickiej w muzeum i udostępnionym pu
bliczności. Klęska nastąpiła na początku września 1944 r. Jak 
podają dokumenty, podczas wycofywania się wojsk niemiec
kich do pałacu przybył Alfred Schellenberg - niemiecki komi
sarz muzeów warszawskich. To on osobiście zrabował wiele 
cennych obrazów, a także mebli, w tym cabinet Jana III. Dalsze 
losy tego mebla pozostają nieznane i choć ślad prowadził na 
teren Austrii, nie udało się - do tej pory - ustalić miejsca jego 
przechowywania.

Przedstawiając straty wojenne, jakie poniosły polskie zbiory 
muzealne, nie sposób nie wymienić Muzeum Śląskiego w Ka

towicach. Powstało ono w ciągu niespełna 10 lat i to bez jakiej
kolwiek bazy w postaci istniejącej już kolekcji, mogącej stano
wić zalążek przyszłego muzeum. W skali całego kraju - i wów
czas, i teraz - stworzenie tak bogatego muzeum jest prece
densem godnym uwagi. Dlatego jego barbarzyńskie unice
stwienie przez Niemców wciąż budzi zrozumiale oburzenie.

Decyzję o formalnym utworzeniu Muzeum Śląskiego w Ka
towicach podjęto w 1929 r. dla uczczenia dziesiątej rocznicy 
odzyskania niepodległości, choć faktycznie prace organizacyj
ne rozpoczęty się już dwa lata wcześniej. Kierownictwo nowej 
placówki powierzono dr. Tadeuszowi Dobrowolskiemu i to on 
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stat się faktycznym twórcą, a później dyrektorem muzeum. 
Zgodnie z jego koncepcją zbiory gromadzono w czterech 
działach: sztuki kościelnej, przemysłu artystycznego, sztuki 
wieku XIX i współczesnej. Po kilku latach kolekcja malarstwa 
polskiego liczyła prawie 300 obrazów, głównie z XIX i począt
ku XX w., a malarstwo najnowsze reprezentowało 120 prac naj
wybitniejszych przedstawicieli dwudziestolecia międzywojen
nego. Wobec szybko rosnącej liczby eksponatów dotychcza
sowa siedziba (czyli jedno piętro w budynku Urzędu Woje
wódzkiego) okazała się niewystarczająca. W 1934 r. podjęto 
decyzję o wzniesieniu nowego gmachu dla muzeum. Prace 
nad projektem powierzono arch. Karolowi Schayerowi i w 1936 
r. przystąpiono do budowy. Otwarcie planowano na maj 1940. 
Jednak sytuacja polityczna nie pozostawiała wątpliwości, że 
w najbliższym czasie może 
dojść do konfliktu zbrojnego 
z Niemcami. Rozpoczęta się 
akcja zabezpieczania zbiorów. 
Część eksponatów ewaku
owano do Lublina, ale nie 
wszystkie tam dotarty, pada
jąc ofiarą bombardowań lub 
kradzieży. Po wejściu Niem
ców do Katowic komisarzem 
Muzeum Śląskiego został dr 
Franz Pfutzenreiter. Byt on jed
nocześnie dyrektorem nie
mieckiego Krajowego Mu
zeum w Bytomiu, od lat rywali
zującego z Muzeum katowic
kim. Zdecydował zatem 
o przewiezieniu do Bytomia 
pozostałych w gmachu eks
ponatów, a niedokończony 
gmach przeznaczony został 
do rozbiórki. I tak się stało.

Od 1943 r. Niemcy rozpo
częli ewakuację zbiorów z By
tomia, rozdzielając je pomię
dzy różne palace i klasztory. 
Po wojnie tylko część udało 
się odnaleźć, a i te nie miały 
dokąd wrócić. Gmach dawne
go Muzeum w Katowicach już 
nie istniał. W1945 r. stały tylko 
fundamenty i część przyzie
mia oraz skrzydło mieszkalne. Ogromna część gromadzonych 
z taką pieczołowitością zbiorów zaginęła. Z liczby 2 092 eks
ponatów z działu sztuki do dziś nie udało się odnaleźć 
1 314. Z tego wciąż brakuje 580 grafik i rysunków, ponad 100 
obrazów, 429 wyrobów z ceramiki i wielu, wielu innych.

Rabunek dziel sztuki, księgozbiorów i archiwaliów dokony
wany przez Rosjan - to osobny i bardzo złożony problem. Do
tyczy on bowiem zarówno działalności zorganizowanej, jak 
i grabieży indywidualnych na terenie Polski. Dodatkowo nakła
da się na to „zabezpieczenie” przez zwycięską armię na tere
nie Niemiec ogromnej ilości dóbr kultury, które następnie, jako 
tzw. trofiejne, znalazły się w Związku Radzieckim. Nie ma wąt
pliwości, że wśród nich znajdowały się także takie, które wcze
śniej wywiezione zostały z Polski do Rzeszy. Potwierdza to 
zwrot w 1956 r. zbioru waz z Gofuchowa czy rysunków i grafik 
z gdańskiej kolekcji Kabruna. Jednak obie te kolekcje nie po
wróciły w całości... Pozostałe ich części do dziś przechowywa
ne są na terenie Federacji Rosyjskiej.

Powracając do grabieży dokonywanych przez wojska ra
dzieckie, należy podkreślić, że trwały one przez cały okres woj
ny. Te najwcześniejsze najlepiej obrazują zeznania dwóch przy
musowych uczestników i zarazem świadków: „wystani zostali
śmy [przez Rosjan-MK] do pałacu Buchholza [w Supraślu - 
MK] i tam pakowaliśmy meble. (...) Z desek robiliśmy zabezpie
czenie mebli do transportu, skrzynie. Pakowaliśmy też obrazy 
zabezpieczając je wiórami." Inny świadek dodał: „na zabezpie
czenie wkładaliśmy jakieś tkaniny, być może były to kilimy i dy
wany. Przez cały czas pilnowało nas kilku żołnierzy i dwóch ofi
cerów. Przy wychodzeniu do domu dokładnie nas rewidowa
no”. I dalej: „w grudniu [1939 - MK] zostaliśmy skierowani do 
pałacu Zacherta. Tam też pakowaliśmy w skrzynie meble i ob
razy. To były bardzo stare rzeczy, starsze niż u Buchholza. Po 

ukończeniu pracy z meblami 
przeszliśmy do biblioteki. Było 
tam kilka pomieszczeń 
z oszklonymi sza fami. W pierw
szym znajdowały się książki 
nowsze i tych nie ruszaliśmy. 
Podobno zostały spalone, ale 
ja tego nie widziałem. Pakowa
liśmy tylko te starsze. Wyjmo
wałem sam z szaf i układałem 
w skrzyniach. Pamiętam jedną 
pisaną ręcznie, miała chyba 1 
m x 80 cm x 30 cm i żelazny 
łańcuch z uczepioną do niego 
kulą. Ładowania na samocho
dy i samego wywożenia nie wi
działem. Wszystko to zostało 
odesłane do Leningradu, pa
miętam to z rozmów prowa
dzonych przy nas przez Sowie
tów". Taka sytuacja powtarzała 
się w setkach dworów i pała
ców, a zasięg rabunków zmie
niał się wraz ze zmianą sytuacji 
na froncie.

Ich nasilenie nastąpiło 
w 1944 r. Postępując za wyco
fującą się armią niemiecką, 
Rosjanie rekwirowali wszystko 
to, co miało jakąkolwiek war
tość, z dziełami sztuki na cze
le. I tak, jak wojska Karola Gu

stawa w XVII w. kradly rzeźby z praskich fontann, to Rosjanie 
wywozili cale fontanny. Ogołacali kolekcje publiczne i prywat
ne, kościoły, a prawdziwym postrachem stały się tzw. trofiejne 
bataliony (mające w swych szeregach historyków sztuki), po
dążające w określonym celu tuż za Armią Radziecką. To wła
śnie pod koniec wojny, a nawet po jej zakończeniu, Rosjanie 
zarekwirowali, a następnie wywieźli z Polski największą liczbę 
cennych obiektów, np. z Gdańska i okolic oraz ze Śląska. Do 
dziś w Archiwum Akt Nowych w Warszawie zachował się swo
isty dokument z 4 czerwca 1945 r. - rodzaj pokwitowania m.in. 
za obraz z XVI w. Lucasa Cranacha Starszego „Madonna 
z Dzieciątkiem” pochodzący z katedry w Głogowie. Podpisują
cy ten dokument major Mossew - reprezentujący komendan
turę rosyjską w Lądku - zapewniał, że obraz „zabezpiecza” 
w celu dalszego przekazania. Obraz przetrwał szczęśliwie za
wieruchę wojenną i faktycznie przekazany został, tyle że do 
Muzeum Puszkina w Moskwie, gdzie do dziś się znajduje.

Monika Kuhnke

Lucas Cranach Starszy, „Madonna z Dzieciątkiem, 
tzw. Głogowska", obraz zarekwirowany w Lądku przez 
radzieckiego oficera; obecnie w Muzeum im. Puszkina 
w Moskwie (fot. z Archiwum Biura Pełnomocnika Rządu ds. 
Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą)
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W dobrych rękach
bok popadających w ruinę 
pałaców i dworów oraz gi
nących śmiercią techniczną 
willi są na szczęście też takie 

obiekty, które swój zły okres mają za 
sobą i odrestaurowane cieszą oko 
swoim wyglądem i napawają dumą 
swych właścicieli. Do tej grupy nale
ży willa „Matulinek” w podwarszaw
skim Milanówku. Wybudowana zo
stała jako letnia rezydencja podmiej
ska dla przemysłowca Oskara Saen- 
gera (1873-1930), zarządzającego 
„Spółką Akcyjną Robert Saenger - 
Pabianicka Fabryka Papieru”, członka

mem Pod Orłami, u zbiegu ulic Jasnej 
i Zgoda (1912-1917).

Jeśli sprawa autorstwa willi jest 
jednoznaczna, to dokładna data jej 
powstania nie została dotąd ustalo
na. Wiadomo, że w 1904 r. były go
towe projekty, o czym informuje au
tor artykułu pt. Projekt i szczegóły 
architektoniczne willi w stylu odro
dzenia francuskiego (sic!) w Mila
nówku pod Warszawą (1904) 
w „Roczniku Naukowo-Literacko- 
-Artystycznym na rok 1905”; wiado
mo też, że budynek istniał w 1910 r., 
gdyż „Przegląd Techniczny” z tego 

zarządu wielu instytucji przemysło
wych i finansowych. Oskar Saenger, 
znany filantrop w warszawskiej para
fii ewangelicko-augsburskiej, był też 
fundatorem pawilonu w szpitalu 
ewangelickim. Zaprojektowanie pod
miejskiej willi powierzył dobrze za
powiadającemu się wówczas war
szawskiemu architektowi Janowi 
Heurichowi młodszemu (1873- 
-1925), absolwentowi Cesarskiej Aka
demii Sztuk Pięknych w Petersburgu, 
należącemu do tej samej gminy wy
znaniowej. Heurich zasłynął z takich 
późniejszych dzieł, jak m.in. kamieni
ca Krasińskich przy pl. Małachow
skiego (1907-1910) czy Bank Towa
rzystw Spółdzielczych, zwany Do-

1. Zachodnia, frontowa elewacja willi
2. Elewacja wschodnia z przebudowanymi 
tarasami
3. Dekoracja tarasu w elewacji zachodniej

(zdjęcia: Maria Smoleń)

roku przedstawił dwie fotografie 
willi i plan parteru. Jak widać jednak 
na zdjęciach, powstała budowla 
w duchu klasycyzmu o reprezenta
cyjnym, pałacowym charakterze, 
w opinii współczesnych naśladująca 
pałac na wyspie w Łazienkach. Nie 
wiadomo, czy realizacja odbiegła 
w swym kształcie w stosunku do pro
jektu, czy tłumaczyć to należy różni
cą terminologii stylów architekto

nicznych używaną na początku XX 
w. w porównaniu z obecną.

Po śmierci Saengera w 1930 r. wil
lę nabył od jego sukcesorów inż. Sta
nisław Watraszewski i przeznaczył na 
dom letni dla swej matki Marii. Wte
dy też nazwano willę „Matulinkiem”. 
Przez wiele lat budynek nie byt za
mieszkiwany, a właściciele stale prze
bywali w Warszawie. Dopiero w 1942 
r. sprowadziły się tam wysiedlone 
przez Niemców z Łodzi siostry urszu
lanki, wydzierżawiając od Marii Wa- 

traszewskiej willę wraz z dużym ogro
dem, początkowo na pięć lat, z zamia
rem wykorzystania placówki na cele 
oświatowo-wychowawcze. Siostry za
łożyły internat dla dzieci, organizo
wały kolonie letnie oraz brały udział 
w prowadzeniu tajnego nauczania, 
a z chwilą wybuchu powstania war
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szawskiego przyjmowały uchodźców 
ze stolicy. Wśród wysiedlonych przy
była do „Matulinka” również właści
cielka willi i tam pozostała aż do 
śmierci, przeżywszy prawie 100 lat. 
W zamian za opiekę i możliwość do
żywotniego zamieszkania, Maria Wa- 
traszewska przekazała Zgromadzeniu 
na mocy darowizny całą posesję wraz 
z domem na własność. Po zakończe
niu wojny siostry założyły przedszko
le i bursę dla uczennic miejscowego 
Liceum Jedwabniczego. W związku 
z koniecznością powiększenia inter
natu dla młodzieży udało się Zgroma
dzeniu w 1946 r. uzyskać od władz 
wojskowych baraki mieszkalne, spro
wadzone aż z Lidzbarka. W później
szym okresie siedziba sióstr i ich dzia
łalność stały się przedmiotem ataków 
ze strony władz państwowych. Osta
tecznie w 1954 r. odebrano im prawo 
prowadzenia przedszkola i bursy, któ
rą przekształcono w internat pań
stwowy. Właścicielce domu pozosta
wiono tylko mały pokoik, a siostrom 
ograniczono liczbę pomieszczeń, 
przez co wiele z nich musiało za
mieszkiwać w prywatnych domach. 
Z biegiem lat willa ulegała coraz 
większej dewastacji. W 1972 r. kura
torium zwróciło siostrom jeden po
kój, zaś cały obiekt dopiero w 1975 
r., po przeniesieniu internatu w inne 
miejsce. Wówczas rozpoczął się dla 
„Matulinka” wieloletni okres remon
tów oraz odnawiania założenia par
kowego wokół willi. Obiekt wraz 
z otaczającą zielenią został wpisany 
do rejestru zabytków w 1981 r. W la
tach 1980-1983 wybudowano na te
renie posesji nowy dom mieszkalny 
dla sióstr i grup rekolekcyjnych, 
mieszczący również stołówkę dla 
emerytów.

Willa „Matulinek” jest budynkiem 
jednopiętrowym z parterowymi

skrzydłami. Trójosiowy korpus oraz 
dwuosiowe skrzydła boczne pokryte 
są niskimi dachami, niewidocznymi 
za tralkową attyką. Elewację fronto
wą (zachodnią) ozdabia mały dwuko
lumnowy portyk podtrzymujący ta
ras górnej kondygnacji. Wschodnia 
elewacja poprzedzona jest jońską ko
lumnadą rozciągającą się na całej sze
rokości budynku, a na osiach skrzy
deł bocznych wysuniętą do przodu 
i tworzącą dwa skrajne tarasy. Czte- 
rokolumnowy portyk między nimi, 
podobnie jak od frontu, podtrzymuje 
taras górnej kondygnacji z analogicz
ną balustradą tralkową. Od strony 
północnej funkcję częściowego łącz
nika z nowym domem mieszkalnym 
spełnia wydłużony dwuprzęsłowy 
portyk jednoosiowy. Okna parteru 
(w formie portfenetrów) ujęte są od 
dołu odcinkami balustrady, a po bo
kach półkolumnami jońskimi i pila- 
strami. Okna piętra mają proste pro
filowane obramienia bez ozdób. 
Z wyjątkiem półkoliście zamkniętych 
górą drzwi balkonowych, umieszczo
nych na osiach korpusu głównego 
(po trzy od frontu i od tyłu), pozosta
łe otwory okienne mają kształt pro
stokątny. Północną i południową 
ścianę górnej kondygnacji korpusu 
(pozbawione okien) ozdabiają tonda 
z głową dziecka na wsporniku. Na 
cokołach balustrad tarasów umiesz
czone są wazy dekorowane motywa
mi koźlich głów.

O tym, że „Matulinek” znalazł do
brego gospodarza świadczy dziś wy
gląd zadbanego ogrodu. Na osi ele
wacji zachodniej znajduje się współ
czesny willi basen i figura Matki Bo
skiej z 1936 r. Od strony wschodniej 
strzyżone żywopłoty podkreślają oś 
widokową budynku, tam też półkoli
ście rozstawione są wolno stojące po
stumenty z wazami, a całość - wraz

z klombem i wspomnianymi wcze
śniej, wysuniętymi do przodu kolum
nowymi tarasami - tworzy rodzaj ma
łego pałacowego dziedzińca. W sezo
nie wiosenno-letnim ogród swą ziele
nią i wielobarwnością kwiatów przy
ciąga wzrok przechodniów, zachwy
cając też okazami monumentalnych 
dębów-pomników przyrody.

Obecny wygląd willi jest efektem 
przeprowadzonego w latach 1979- 
-1988 remontu oraz przebudowy. 
Dobudowany został wówczas dwuko
lumnowy portyk od strony południo
wej z symetrycznymi biegami scho
dów, w celu uniezależnienia wejścia 
do pomieszczeń przedszkolnych. 
Przekształceniu uległa też elewacja 
wschodnia, gdzie na kolumnach per- 
goli ułożono belki gzymsowe i całość 
przykryto płytami, co utworzyło 
dwuprzęsłowe tarasy oraz dodano od 
góry attyki tralkowe. Ujednoliciło to 
ich wygląd z portykiem między nimi 
podtrzymującym taras górnej kondy
gnacji, ozdobiony taką samą balustra
dą. Wszystkie dobudowane elementy 
powtarzają dokładnie proporcje 
i szczegóły dekoracji z części istnieją
cej, jak: głowice kolumn, profile 
gzymsów, kształt tralek, wysokości 
cokołów, co wpływa korzystnie na 
ogólne wrażenie stylistycznej jednoli
tości całego budynku.

Nieocenione zasługi dla przywróce
nia świetności obiektu położyła s. Te
resa Czaja (zwana Czajanką), pełniąca 
funkcję kierowniczki w latach 1979- 
-1986. Remont „Matulinka” i budowa 
nowego budynku mieszkalnego stały 
się możliwe dzięki jej wielkiemu zmy
słowi budowlanemu i talentowi orga
nizacyjnemu oraz środkom finanso
wym pozyskiwanym przez s. Teresę 
z Niemiec i Szwajcarii. Od tamtej po
ry obiekt jest stale użytkowany i na 
bieżąco konserwowany. Znaczną część 
powierzchni parteru zajmuje kaplica 
(odnowiona w 2000 r.). W pozosta
łych pomieszczeniach, do 2000 r. wy
korzystywanych na potrzeby grupy 
przedszkolnej, urządzono salę konfe
rencyjną i pokoje spotkań; piętro zaj
mują pokoje mieszkalne.

Siostrom urszulankom należą się 
gorące słowa uznania za ich dobre go
spodarowanie i troskliwą opiekę nad 
zabytkowym obiektem. Dzięki nim 
„Matulinek” wciąż może zaliczać się 
do najpiękniejszych założeń willowo- 
-ogrodowych w Milanówku.

Maria Smoleń

Spotkanie z książką

WYCIECZKI PAŃSTWA KWIATKOWSKICH

^AZycieczki Marka Kwiatkowskiego z żoną, Ma

rią Ireną, oraz Krzysztofem Wesołowskim prowa
dzą w okolice Warszawy, ale również po kresach 
Mazowsza, na terenie Wielkopolski i Jury Krakow
sko-Częstochowskiej. Są oni autorami książki Zna
ne i nieznane. Rezydencje, ludzie, wydarzenia, wy
danej przez Wydawnictwo Naukowe PWN (War
szawa 2001). Opisują w niej przede wszystkim re
zydencje, lecz znajdujemy tu nie tylko informacje 
o architekturze i dekoracjach. Głównymi bohatera
mi pisanych żywym językiem opowieści są związa

ni z różnymi obiektami ludzie - fundatorzy budow
li, ich twórcy, mieszkańcy i znamienici goście, 
a także historyczne i legendarne wydarzenia. Auto
rzy wyjaśniają również rozmaite zagadki z zakresu 
historii i historii sztuki. Warto zwrócić uwagę na roz
dział poświęcony dworowi w Suchej, gdzie pań
stwo Kwiatkowscy w 1988 r. kupili ruinę dworu, od
nowili go i otoczyli zwożonymi z okolic Siedlec 
obiektami budownictwa ludowego, tworząc otwar
ty do zwiedzania skansen. Książka jest ilustrowana 
zdjęciami barwnymi i archiwalnymi, (kmn) 
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Akcja dwory

Pesymizm w IJIIIŻV
istoria położonej w powiecie 
iławskim miejscowości Limża 
(niem. Limbsee) jest długa, jed
nak słabo udokumentowana 

w źródłach. W jej okolicy istniało silne 
osadnictwo pruskie, odnotowane w źró
dłach z okresu krzyżackiego jako pulko 
Lynse {pulko - to jednostka terytorialna 
Prusów). Najstarsza wzmianka o miejsco
wości pochodzi z 1329 r. Limża wymienia
na była w wielu dokumentach z końca XIV 

Okres nowożytny, szczególnie XVI-XVIII 
w., jest praktycznie pozbawiony informacji 
na temat majątku. Należy sądzić, że był to 
czas względnego rozwoju, przeplatany 
mniej korzystnymi okresami, co wiązało 
się z toczonymi wówczas wojnami. Pewne
mu rozwojowi sprzyjało położenie Limży 
przy szlaku handlowo-komunikacyjnym 
łączącym Grudziądz z Olsztynem. Brak jest 
także informacji na temat zmian kolejnych 
właścicieli folwarku oraz jego dalszych lo- 

3

i początku XV w. jako majątek biskupa po
mezańskiego. Brak jest jednak informacji, 
kiedy wioska ta została kupiona przez pry
watnego właściciela. Prawdopodobnie na
stąpiło to w okresie rozprzestrzeniania się 
w państwie krzyżackim nowej religii - lute- 
ranizmu, czyli w pierwszej ćwierci XVI w. 
W wypadku Limży musiało to nastąpić 
około 1520 r., bowiem z tego roku pocho
dzi informacja o nadaniu folwarków Lim
ża, Pawłów i Butów Janowi Kospotowi 
(Hans von Kastpolth) przez biskupa Joba. 

sów. Wiadomo jedynie, że w 1789 r. był to 
folwark i wieś szlachecka z dwudziestoma 
dziewięcioma domami mieszkalnymi. Być 
może Limża została w tym czasie pozyska
na przez ród Hindenburgów, do których 
należała w XIX w.

Pod koniec XIX w. Limża była własno
ścią Wilhelma von Dallwitza. Był to wtedy 
majątek, w którego skład wchodziło 
546 ha ziemi ornej, 100 ha łąk i 100 ha la
sów. W jego obrębie leżał także folwark 
Spikora {Spicorra). Posługując się danymi 

z 1871 r., możemy precyzyjnie odtworzyć 
strukturę ludności majątku w tym okresie. 
W Limży stało 12 domów mieszkalnych, 
w których zamieszkiwało 35 rodzin. Ogól
na liczba mieszkańców wynosiła 216 osób, 
z czego jedna osoba była wyznania katolic
kiego, a pozostałe 215 osób to wierni ko
ścioła ewangelickiego. Prawdopodobnie na 
początku XX w. Limża przeszła w ręce Jo
anny hrabiny von Brockdorf-Ahlefeldt; 
w jej posiadaniu majątek pozostał do koń
ca drugiej wojny światowej. W okresie po
wojennym ziemie majątku zostały włączo
ne w obręb PGR Łodygowo, a dwór prze
znaczono na mieszkania dla pracowników. 
Typowe dla gospodarki pegeerowskiej za
niedbania w zakresie remontów i okreso-

1.2. Ruina dworu w Limży: widok 
od północy (1) i pozostałość elewacji 
wschodniej (2)
3. Resztka zabudowań folwarcznych: 
spalona stodoła i budynek mieszkalny
4. Projekt klombu przed dworem rysowany 
przez J. Larassa
(zb. Archiwum Państwowego w Olsztynie)

(zdjęcia: Mirosław Marcinkowski)

wych zabezpieczeń doprowadziły do tego, 
że w latach siedemdziesiątych XX w. dwór, 
będący najbardziej okazałym budynkiem 
w całym założeniu, uległ zniszczeniu.

Budowniczym dworu w trzeciej ćwierci 
XIX w. był Wilhelm von Dallwitz. Budy
nek, wzniesiony na planie prostokąta, zlo
kalizowany został dłuższym bokiem po osi 
wschód-zachód. Ceglany, podpiwniczony 
(piwnica przykryta została sklepieniem 
odcinkowym), posadowiono na kamien
nym fundamencie. Od strony ogrodowej 
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(południowej) piwnica znajdowała się na 
poziomie parteru ogrodowego. Dwór był 
jednokondygnacyjny, o elewacji dziewię- 
cioosiowej, z użytkowym poddaszem. Na 
elewacji frontowej (północnej) znajdował 
się symetrycznie usytuowany, jednostron
ny, dwukondygnacyjny ryzalit, zwieńczo
ny trójkątnym szczytem z tympanonem 
i okrągłym nadświetlem w centrum. Przed 
ryzalitem postawiono portyk wsparty na 
dwóch ceglanych filarach. Nad nim znaj
dował się mały taras, na który prowadziło 
wyjście z drugiej kondygnacji ryzalitu; 
kondygnacja ta zdobiona była pilastrami. 
Budynek nakryty był dachem dwuspado
wym z dachówki ceramicznej.

Plan budynku - ze względu na obecne 
duże zniszczenia - jest słabo czytelny. 
Prawdopodobnie miał on trójdzielne, 
dwutraktowe wnętrze. W trakcie przed
nim (przed salonem), na osi głównej bu
dynku, znajdowała się sień z klatką scho
dową. Po obu stronach sieni (wschodniej 
i zachodniej) były mniejsze pomieszcze
nia; w części wschodniej pełniły one 
funkcję zaplecza gospodarczego, komuni
kowanego z oficyną dostawioną do ściany 
wschodniej dworu. W trakcie tylnym 
dworu znajdowały się ułożone amfilado- 
wo pomieszczenia, z których środkowe 
pełniło zapewne funkcję salonu ogrodo
wego. Bezpośrednio na północ i wschód 
od dworu wzniesione zostały zabudowa
nia nowoczesnego folwarku, składającego 
się z dwóch części. Część północna - to 
głównie budynki mieszkalne i duże stodo
ły, natomiast w części wschodniej stały za
budowania inwentarskie. Wszystkie po
stawiono z cegieł, a budynki mieszkalne 
zostały ponadto otynkowane i otrzymały 
wystrój elewacji stylem zbliżony do ele
wacji dworu.

Wilhelm von Dallwitz zlecił także re
waloryzację ogrodu. Zadanie to wykonał 
Johann Larass, niezbyt znany projektant 
ogrodów (1820-1893). Proces jego pro
jektowania był zawsze bardzo staranny, 

a etap rozrysowania projektu ogrodu po
przedzał dokładnym opracowaniem planu 
sytuacyjnego obszaru, na którym miał po
wstać park. Larass nanosił na nim ukształ
towanie terenu, zarysy budowli, istniejące 
wodne cieki, drogi czy wprowadzoną 
wcześniej już roślinność. Bardzo często 
projekty zawierały także schematy per
spektyw widokowych rozchodzących się 
z dworu (lub pałacu), a także z poszczegól
nych punktów terenu wokół niego. Larass 
cały projekt wykonywał sam i nadzorował 
jego realizację. Do projektów dołączał wy
kaz potrzebnych drzew, krzewów i roślin 
kwiatowych wraz z kosztorysem i opisem 
nasadzeń; w ten sposób zaprojektował 
około 150 obiektów. W jego założeniach 
ogrodowych można odnaleźć wszystkie 
typowe elementy parku krajobrazowego 
drugiej połowy XIX w., jednak są one na
cechowane pewnym indywidualizmem. 
Powierzchnię parku stanowią najczęściej 
nieregularne figury geometryczne, ograni
czone polami, drogami, ciekami czy też 
zbiornikami wodnymi. Układ przestrzen
ny ogrodów jest budowany z zadrzewień 
i wolnych trawników, a masywy zadrze
wień sytuował na obrzeżach kompozycji. 
Niekiedy są one poprzecinane wolnymi 
przestrzeniami pozwalającymi na wybiega
nie widoków na otaczający krajobraz. Po
szczególne części parku połączone są dro
gami i ścieżkami parkowymi wytyczanymi 
swobodnie i na płynnych liniach. Ich 
skrzyżowania, zgodnie z ogólną tendencją 
panującą w tym czasie, obsadzane są krze
wami i grupami drzew. Bardzo ważnym 
elementem ogrodów Larassa, podkreślają
cym indywidualizm, jest układ wodny, 
składający się najczęściej z zespołu stawów 
połączonych strumieniami; w skromniej
szych założeniach układ ten ulegał uprosz
czeniu. Stosował głównie rodzime gatunki 
roślinne, jednak, aby wzbogacić kompozy
cję, wprowadzał odmiany o barwnych li
ściach, gatunki aklimatyzowane, bardzo 
oszczędnie stosował drzewa iglaste.

Wszystkie te charakterystyczne cechy 
odnajdziemy w założeniu parkowym 
w Limży. Centralnym miejscem jest prosto
kątny taras ogrodowy, którego wnętrze by
ło prawdopodobnie trawiastym parterem 
z klombami i kwietnikami. Głównym zało
żeniem, zgodnym z praktyką projektową 
Larassa, było stworzenie grup drzew i altan 
połączonych siecią alejek i ścieżek spacero
wych. Południowa granica założenia parko
wego została zaakcentowana liniowym na
sadzeniem grabów, oddzielających jedno
cześnie park od cmentarza. Wśród drzew, 
przy granicy południowej parku pojawiły 
się ponadto kępy śnieguliczki i głogu. 
Wspomniany cmentarz został założony 
w obrębie starodrzewu, uzupełnionego 
młodszymi nasadzeniami. Podjazd przed 
dworem uzyskał formę klombu, z wykorzy
staniem dwóch dębów nasadzonych w po
przednim okresie; projekt tego klombu za
chował się w zbiorach Archiwum Państwo
wego w Olsztynie, ale brak jest opisu gatun
ków i rodzajów roślin, które miały być wy
korzystane do jego kompozycji.

Założenie parkowe w Limży stanowi 
przykład typowego projektu J. Larassa, ze 
swobodnie kształtowanymi grupami drzew 
i bardzo małą ilością drzew iglastych. Pew
nemu zubożeniu uległ w tym wypadku 
układ wodny (w dużej części w formie 
sztucznie kształtowanej), co wynikało za
pewne z niezbyt dużej powierzchni całego 
parku. Obecnie całe zrealizowane założe
nie jest mocno zakłócone i zdewastowane 
przez okolicznych mieszkańców.

Prawdopodobnie w ciągu najbliższych 
kilku lub kilkunastu lat będziemy świadka
mi całkowitego zniszczenia tego ciekawego 
zespołu. Nie należy się bowiem spodzie
wać, aby dwór i park doczekały się odpo
wiedniego właściciela. Duży stopień znisz
czenia budynku dworu, podział założenia 
między wielu właścicieli, brak wpisania do 
rejestru zabytków - to chyba najważniejsze 
przesłanki tej pesymistycznej prognozy.

Mirosław Marcinkowski

NIETYPOWA
Kkapliczka św. Jana Nepomucena w Krześlinie, 

malowniczo usytuowana przy moście nad mean
drującą Starą Rzeczką - to jeden z ciekawszych 
zabytków tego rodzaju na Podlasiu Zachodnim, 
Powstała w XVIII w., a jej osobliwością jest forma: 
na sześciu ustawionych w okręgu kolumnach, po
łączonych niskim murkiem, wspiera się oryginalne 
belkowanie stożkowego dachu krytego gontem, 
chroniącego przed niepogodą figurę świętego. 
Jest to unikatowe rozwiązanie, niespotykane ni
gdzie indziej w tym regionie. Również w znanej pu
blikacji Tadeusza Seweryna Kapliczki i krzyże przy
drożne w Polsce, zawierającej fotografie kilkuset 
krzyży i kapliczek, nie ma przykładu podobnej kon-

KAPLICZKA

strukcji. Kamienny posąg świętego jest mniej inte
resujący - dzieło prowincjonalnego i niezbyt 
wprawnego rzeźbiarza, na co wskazuje sztywność 
ujęcia postaci, powielającej dość nieporadnie ba
rokowy schemat ikonograficzny. Szacunek budzi 
natomiast sędziwy wiek figury - na jej cokole, pod 
herbem fundatora Szeliga, wyryta została data 
„1728", zatarta przez grubą warstwę farby olejnej, 
jaką wierni co jakiś czas „odnawiają" swojego pa
trona.

Kto mógł być budowniczym tak niezwykłego za
bytku? Na razie jest to zagadką, choć wskazówką 
może być fakt, że w XVIII w. w tych niezbyt bogatych 
stronach murowane kapliczki fundowali zwykle ma

tter. Roman Postek)

gnaci. Przykładem może być zespól trzech okaza
łych barokowych obiektów w pobliskim Wyszkowie 
nad Liwcem, wystawionych na zlecenie Ossoliń
skich.

Roman Postek
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Pakoska kalwaria
akość - to miasto o ciekawej 
historii, leżące nad Notecią, 
12 km na zachód od Inowro
cławia. Słynie ono z jedynej na 

Kujawach kalwarii. W XVII w. Pako
ścią władał ród Działyńskich, który 
w 1628 r. poparł starania miejscowego 
proboszcza, ks. Wojciecha Kęsickiego, 
o budowę kalwarii. Wówczas zaczęło 
się w Polsce tworzenie tego rodzaju 
sanktuariów, a zainicjował to zjawisko 
Mikołaj Zebrzydowski wzniesieniem 
w pobliżu swojego zamku w Lancko
ronie kaplicy św. Krzyża, a następnie 
innych kaplic tzw. Kalwarii Zebrzy
dowskiej. Stała się ona wzorem dla ko
lejnych miejsc pielgrzymkowych, m.in.

kich łąk oraz przepływającą rzekę No
teć - symbolizującą Cedron. Rzeka ta 
podzieliła kalwarię na część wschod- 

no kaplicę Drugiego Upadku Chrystu
sa, a do końca XVII w. pozostałe ka
plice oraz kościół Ukrzyżowania na 
Wzgórzu Ludkowskim - kalwaryjskiej 
Golgocie. Kościół ten oraz kaplice 
Wieczernika i św. Weroniki ufundował 
chorąży bydgoski Marcin Umiński. 
Wzniesioną w 1678 r. kaplicę Pałac 
Heroda postawił ks. Wiecz, prepozyt

w Górze Kalwarii, Pacławiu, Wejhero
wie czy Wielu.

Grunty i pieniądze na budowę kal
warii w Pakości ofiarował Michał 
Działyński, wojewoda brzeski, który 
w tym celu powołał fundację. Pomysł 
przedsięwzięcia poparł arcybiskup 
gnieźnieński, Jan Wężyk. Podobnie jak 
przy budowie Kalwarii Zebrzydow
skiej, za wzór posłużyło dzieło nider
landzkiego duchownego Christiana 
Adrichomiusza z 1584 r., w którym 
znajdowała się m.in. szczegółowa ma
pa Jerozolimy. W celu opieki nad kal
warią w 1631 r. sprowadzono do Pa
kości franciszkanów-reformatorów, 
którzy wznieśli klasztor oraz kościół 
św. Bonawentury. Przy projektowaniu 
liczącej prawie 4 km Drogi Krzyżowej 
wykorzystano drogi i groble nadnotec- 

nią z Górą Oliwną, Ogrodem Getse- 
mani, miejscem Wniebowstąpienia 
i zachodnią z biblijnym Jeruzalem, Gó
rą Syjon oraz Golgotą usytuowaną na 
Wzgórzu Ludkowskim.

Budową pierwszych kaplic po 
wschodniej stronie Noteci do chwili 
śmierci w 1647 r. kierował ks. Wężyk. 
Wybudowano wtedy kaplice Ogrodu 
Getsemańskiego, Bramy Jerozolim
skiej, Judasza, Wniebowzięcia 
NMPanny, Wniebowstąpienia Pań
skiego. Najazd szwedzki przerwał dal
sze prace, a wojna zrujnowała dotych
czasowy wysiłek i po jej zakończeniu 
praktycznie musiano zaczynać budowę 
od nowa. Zmienił się styl budowanych 
kaplic - z manierystycznego sprzed 
1647 r. na wczesnobarokowy. Po 1660 
r. prace ruszyły ponownie. Zbudowa-

1. Plan miasta i kalwarii: A - rynek, B - kościót 
parafialny i klasztor franciszkanów, C - kaplica 
św. Rocha, D - klasztorek na wzgórzu 
kalwaryjskim; kaplice: 1 - Wniebowstąpienie,
2 - Ogród Getsemański, 3 - Judasz, 
4 - Wniebowzięcie, 5 - Cedron, 6 - Brama 
Jerozolimska, 7 - Annasz, 8 - Pożegnanie, 
9 - Wieczernik, 10 - Dom Kaifasza i Więzienie, 
11 - Pitat, 12 - Herod, 13 - Włożenie Krzyża, 
14 - Pierwszy Upadek, 15 - Spotkanie 
z Marią, 16 - Cyrenejczyk, 17 - Weronika,
18 - Drugi Upadek, 19 - Jezus Pociesza 
Niewiasty, 20 - Trzeci Upadek, 21 - Obnażenie, 
22 - Przybicie do Krzyża, 23 - kościót 
Ukrzyżowania, 24 - Opłakiwanie,
25 - Grób Chrystusa
2. Kaplice z końca XVII w. na Wzgórzu 
Ludkowskim
3. Kaplica Pierwszego Upadku, w głębi Kaplica 
Włożenia Krzyża, obie z drugiej potowy XVII w.
4. Kaplica Pałac Heroda z 1678 r.

(zdjęcia: Piotr Walczak) 
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kościelecki i proboszcz szczepanow- 
ski. Część budowli kalwaryjskich 
ufundowała również kujawska szlach
ta, ale główny wysiłek finansowy spo
czywał na rodzinie Działyńskich. Za
sługą tego możnego rodu było m.in. 
barokowo-rokokowe wyposażenie 
poszczególnych kaplic i odrestauro
wanie kalwarii w XVIII w.

Na Kalwarię Pakoską składają się 
24 kaplice, połączone dróżkami pątni- 
czymi i kościół Ukrzyżowania. 
W większości są one barokowe, muro
wane z cegły i otynkowane, do pierw
szych, późnomanierystycznych należy 
prostokątna, salowa i trójprzęsłowa 
kaplica Wniebowzięcia, zbudowana 
przed 1647 r. W jej wnętrzu, nakry
tym sklepieniem kolebkowym z lune
tami na gurtach, znajduje się ołtarz 
główny z około połowy XVII w. oraz 
barokowe rzeźby.

Jedną z ciekawszych kaplic wznie
sionych w drugiej połowie XVII w. 
jest zbudowana na planie krzyża grec
kiego kaplica Dworzec Piłata, z da
chem siodłowym o krzyżujących się 
kalenicach i ośm-ioboczną baniastą 
wieżyczką w środku. Nad wejściem 
umieszczona jest w niszy barokowo- 
-ludowa rzeźba Chrystusa „Ecce Ho
mo” z XVIII w. Oryginalną kaplicą 
jest położony kilkaset metrów dalej 
Pałac Heroda - wzniesiony w 1678 r., 
nakryty kopułą z latarnią i hełmem, 
zwieńczonym chorągiewką z datą od
nawiania (1884 r.); wyglądem przypo
mina cerkiew.

Wzgórze Ludkowskie, czyli Golgo
ta, niewielkie wzniesienie położone na 
północny zachód od miasta, skupia 
kaplice z kościołem Ukrzyżowania - 
najokazalszą budowlą kalwarii, konse
krowanym w 1691 r. Jest to świątynia 
barokowa, salowa, nakryta dachem 
siodłowym z ośmioboczną wieżyczką 
na sygnaturkę z latarnią. Z kaplic zbu
dowanych w XVII w. wyróżnia się 
Grób Chrystusa, podzielony na dwa 
pomieszczenia zbliżone do kwadratu: 
kaplicę Anioła i kaplicę Grobu Chry
stusa. Na wzgórzu tym kończą się naj
większe uroczystości religijne odby
wające się kilka razy w roku.

Kalwaria Pakoska od chwili jej bu
dowy stała się miejscem pielgrzymek 
nie tylko z Kujaw, Pałuk i Wielkopol
ski, ale i innych części kraju. Pątnicy 
przybywający na odpusty i uroczysto
ści wpisali się na stałe w krajobraz Pa
kości. Kalwarią od chwili powstania 
opiekują się franciszkanie-reformaci. 
Obecnie wiele jej kaplic wymaga re
nowacji.

Piotr Walczak

Ewangelicy w Pszczynie
olska ma taką ziemię. Nieduży 
skrawek Śląska, u podnóża za
chodniego krańca Beskidów. Jest 
nią ziemia cieszyńska i pszczyń

ska". Tak opisuje Gustaw Morcinek w jednej 
ze swoich monografii etnologicznych ziemię 
pszczyńską, leżącą na południu Polski w Ko
tlinie Oświęcimskiej nad górną Wisłą, u jej 
spływu z Białą, Sołą, Skawą, Pszczynką i Prze- 
mszą. W południowej części leży miasto 
Pszczyna, liczące obecnie 27 tysięcy mieszkań
ców, usytuowane na skrzyżowaniu dróg 

pszczyńską prowadziła prastara droga han
dlowa z dalekiej Ukrainy, przez Małopolskę 
(Kraków), Cieszyn, Bramę Morawską nad 
Dunaj do krajów południowych. Naukę lu- 
terańską oficjalnie wprowadził książę Karol 
Promnic w 1568 r., kiedy objął władzę 
w Państwie Pszczyńskim po śmierci swego 
brata, Stanisława. W ciągu około dwudzie
stu lat prawie wszystkie miasta i wsie 
pszczyńskie przyjęły luteranizm.

Od 1709 r. książę Erdmann Promnic za
biegał o budowę w Pszczynie kościoła

z Oświęcimia do Raciborza i z Żywca do Gli
wic. Jest to miasto powiatowe w wojewódz
twie śląskim, historyczna stolica regionu, 
z wieloma zabytkami o wymiarze historycz
nym i regionalnym, a również jedno z waż
niejszych centrów ewangelicyzmu w Polsce. 
W połowie XIII w. stara osada założona nad 
brzegiem rzeki Pszczynki zaczęła przekształ
cać się w niewielki gród obronny, który otrzy
mał prawa miejskie potwierdzone w 1498 r. 
przez księcia cieszyńskiego Kazimierza II. 
W ciągu minionych stuleci zmieniał się status 
Pszczyny. Początkowo było to miasto w Księ
stwie Opolsko-Raciborskim, później stolica 
Wolnego Państwa Stanowego, w końcu mia
sto rolniczo-przemysłowe w województwie 
katowickim, obecnie śląskim.

Reformacja dotarła do Pszczyny bardzo 
wcześnie, bo w kilkanaście lat po śmierci 
Marcina Lutra. Sprzyjało temu dogodne 
położenie geograficzne. Przez ziemię 

1.2. Kościół ewangelicki i ratusz na rycinie 
sprzed 1861 r. (1) i obecnie (2)
3. Zwieńczenie portalu wejściowego
4. Wnętrze kościoła
5. Ołtarz główny z obrazem
„Wniebowstąpienie Pana Jezusa”;
za ołtarzem organy
6. Loża książęca - na balustradzie herb 
książąt pszczyńskich

(zdjęcia: Jadwiga Badura)

ewangelickiego, jednak dopiero król pruski 
Ferdynand II w 1742 r. wyraził na to zgo
dę. Kamień węgielny wmurował książę 
Erdmann 26 października 1743 r., do prac 
przystąpiono wiosną 1744 r., budując rów
nocześnie plebanię i szkołę. Uroczyste po
święcenie odbyło się 7 sierpnia 1746 r. 
Książę Jan Erdmann Promnic wyposażył 
kościół w organy i ławki, jednak pożar 
w 1748 r. zniszczył cale miasto, razem z no
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wym kościołem ewangelickim i katolickim. 
Książę Jan Erdmann pospieszył z pomocą 
i jego darowizny pozwoliły odbudować 
miasto oraz kościół ewangelicki. Wyglądał 
on zupełnie inaczej niż obecny, co potwier

dzają nieliczne zachowane ryciny i stara fo
tografia z początku XX w. Jego elewacja ze
wnętrzna była bardzo prosta, oś przebiega
ła wzdłuż linii wschód-zachód. Widoczna 
na zdjęciu wieża dobudowana została do
piero w połowie XIX w. Wnętrze dawnego 
kościoła było, jak obecnie, neobarokowe. 
Naprzeciw głównego wejścia znajdował się 
piękny ołtarz połączony z amboną; była to 
kompozycja typowa dla kościołów ewange
lickich. Dominującym kolorem wystroju 
była biel, zaś wszystkie ornamenty ołtarza 
i ambony wyzłocono.

W nocy z 24 na 25 stycznia 1905 r. 
z nieznanych przyczyn ponownie spłonął 
kościół ewangelicki. Ofiarność społeczności 
ewangelickiej i pomoc materialna księcia 
pszczyńskiego, Hansa Henryka XI (1833- 

-1907) pomogły w krótkim czasie odbudo
wać zniszczoną świątynię. Dokonano wtedy 
zasadniczej zmiany - oś budowli skierowa
no na linię północ-południe. We wnętrzu 
zachowano dawny styl późnobarokowy. 
Przypomina ono widownię teatralną: ma 
plan prostokąta z dwiema kondygnacjami 
empor. Wszystko tu jest miękko i opływo- 
wo zarysowane, krągłe, płynne, owalne, 
skierowane do środka. Ołtarz umieszczony 
jest w krótkim prezbiterium zlewającym się 
z korpusem głównym. W głębi, nad ołta
rzem umieszczono organy. Z kolei ambona 
została ustawiona tak, aby z każdego miej
sca można było ją widzieć i aby akustycznie 
ogarniała całe wnętrze. W dawnej wieży, 
w przyziemiu urządzono zakrystię, powy
żej, zgodnie z tradycją, umieszczona została 
patronacka loża książąt pszczyńskich z ich 
herbem. Biel i złocenia pozostały nadal ko
lorami dominującymi.

Uroczystego poświęcenia nowej budowli 
dokonano 3 stycznia 1907 r. Księżna Augu

styna Anhalt-Coethen podarowała obraz 
przedstawiający Wniebowstąpienie Pana Je
zusa, który umieszczono w ołtarzu, księżna 
Matylda ofiarowała cztery srebrne lichtarze, 
zaś parafianie ufundowali stosowny do lich
tarzy krucyfiks. Książę Hans Henryk prze
budował zamek w stylu późnego baroku, 
a Pszczynę, ubogie targowe miasteczko, 
przemienił we wspaniałe miasto-rezydencję.

Dziś każdego, kto po raz pierwszy stanie 
na rynku w Pszczynie, zaskakuje ciekawe 
zjawisko. Otóż zauważy, że rynek zabudo
wany jest tylko z trzech stron, zaś czwarta 
otwiera się na zamek. Kilkadziesiąt metrów 
od zamku można dostrzec dwie zespolone 
ze sobą budowle. Jedna z pięknymi podcie
niami i wysokimi kolumnami - to ratusz, 
druga, malowniczo zarysowana, z falujący

mi gzymsami, potężnym portalem na osi, 
wielkimi oknami, dwiema niskimi wieżami 
i wysoką wieżą - to kościół. Bliskie położe
nie pałacu i kościoła świadczy o tym, że peł
niły one w dawnych czasach prestiżową 
funkcję w mieście. Takie zagospodarowanie 
przestrzeni użytkowej miało znaczenie kul
turowe i symboliczne. Unaocznia to, że 
współczesne dzieje parafii ewangelickiej 
w Pszczynie osadzone są w bogatej historii 
całego regionu, która wiązała się ze społe
czeństwem wielowyznaniowym, w pewnym 
okresie także wielonarodowościowym.

Zmiany ustrojowe lat dziewięćdziesią
tych mijającego stulecia otworzyły nowe 
możliwości rozwoju działalności parafii. 
Zaowocowało to powstaniem gazety para
fialnej „Ewangelik Pszczyński”, organizo
waniem w pszczyńskiej świątyni licznych 
koncertów oraz otwarciem biblioteki para
fialnej. W drugiej połowie XX w. parafia 
obchodziła kilka znaczących jubileuszy: 
500-lecie urodzin Marcina Lutra (1983 r.), 
400-lecie Pszczyńskiego Porządku Kościel
nego (1992 r.), 255. rocznicę erygowania 
parafii (1997 r.) i 90. rocznicę poświęcenia 
obecnego kościoła (1997 r.).

Jadwiga Badura
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Skoczowskie fortyfikacje
trolowały linię kolejową i szosę. Kojec nr 
2, wzniesiony przy jednym z mostów dro
gowych, krzyżował ogień z kojcem nr 
1 i bronił szosy z kierunku Brennej. Do 
obrony szosy bielskiej przeznaczony zo-

atem 1939 r. zmobilizowane jed
nostki Wojska Polskiego przystą
piły do inżynieryjnej rozbudowy 
odcinków obronnych, przydzie

lonych im zgodnie z Planem Operacyj
nym „Zachód”. Drewniano-ziemne 
umocnienia połowę uzupełniano w new
ralgicznych punktach małymi, żelbetowy
mi schronami bojowymi i obserwacyjny
mi różnego rodzaju, wznoszonymi we
dług projektów zawartych w najnowszym 
wydaniu Instrukcji Saperskiej (marzec 
1939). Każda dywizja lub brygada otrzy
mała przydział środków finansowych 
i materiałów budowlanych, przeznaczo
nych na budowę określonej liczby takich 
obiektów w swoim pasie działania. 
Wkrótce wzdłuż granic Rzeczypospolitej 
wyrosło ich kilkaset, zaś w toku działań 
wojennych okazało się, że owe „maleń
stwa” doskonale sprawdzają się na współ
czesnym polu walki - najlepszym tego 
przykładem była bitwa pod Mławą (zob. 
J. Chorzępa, Warowny krajobraz i W. 
Fontner, Fortyfikacje nad Wartą, w „Spo
tkaniach z Zabytkami”, nr 9, 1996). Nie
stety, zbyt późne rozpoczęcie prac spo
wodowało, że wiele odcinków umocnień 
do wybuchu wojny nie zostało ukończo
nych i jeżeli w ogóle zostały obsadzone 
przez wojsko, walki o nie trwały bardzo 
krótko. Rzadko więc omawiane są w lite
raturze, zaś stan wiedzy o nich musi opie
rać się głównie na współczesnych bada
niach terenowych. Do takich właśnie za
pomnianych wrześniowych pamiątek na
leżą fortyfikacje na Podbeskidziu, w tym 
linia umocniona pod Skoczowem.

Zadanie obrony południowo-zachod
niej granicy Polski otrzymała 21. Dywizja 
Piechoty Górskiej (DPG, dowódca - gen. 
bryg. Józef Kustroń), w skład której 
wchodziły elitarne pułki Strzelców Podha
lańskich (psph): 1. psph z Nowego Sącza, 
3. psph z Bielska, 4. psph z Cieszyna, oraz 
21. pułk artylerii lekkiej (pal) z Białej Kra
kowskiej. Jednak w czasie mobilizacji na 
miejsce 1. psph wszedł 202. rezerwowy 
pułk piechoty (pp rez.), sformowany 
z miejscowych batalionów Obrony Naro
dowej. Wpłynęło to ujemnie na siłę 21. 
DPG, bo choć oddziały te nie ustępowały 
patriotyzmem ani zapałem bojowym re
gularnej armii, to ich wyposażenie 
i uzbrojenie pozostawiało wiele do życze
nia. W myśl planu obrony, główna linia 
umocnień, na której skupiono około 
dwóch trzecich sił dywizji, przebiegała 
wzdłuż doliny rzeki Wapienicy. Skrzydła

1. Linia 
Umocniona 
„Skoczów” 
we wrześniu 
1939 r.; w chwili 
obecnej 
jedyną istotną 
zmianą jest 
przeprowadzenie 
głównej szosy 
Cieszyn-Bielsko 
na wprost przez 
masyw wzgórza 
337,8 (w miejscu 
zaznaczonej na 
mapie drogi 
gruntowej); 
numerami 
i sylwetką 
oznaczono 
schrony, linią 
tamaną
- przybliżony 
przebieg 
okopów

tej pozycji były bezpiecznie oparte o stoki 
masywu Szyndzielni w rejonie Bielska na 
południu, oraz o Wisłę w rejonie Czecho
wic na północy. W celu opóźniania 
i wstępnego rozpoznania wojsk niemiec
kich stworzono również trzy wysunięte 
pozycje w Boguminie, Cieszynie i Skoczo
wie, każda obsadzona wydzielonymi od
działami o sile 1-2 batalionów piechoty.

Pozycja opóźniająca, określana zwykle 
w literaturze mianem „Skoczów”, w rze
czywistości usytuowana została 2,5 km na 
wschód od miasta, w rejonie wsi Pogórze. 
Tutaj, wąskim przesmykiem między dwo
ma kompleksami stawów hodowlanych, 
biegły ważne szlaki komunikacyjne: szosa 
i linia kolejowa relacji Cieszyn-Bielsko. 
Nad okolicą górowały wzgórza, na które 
szosa wspinała się serpentyną, zaś kolej 
omijała je od strony północnej. Postano
wiono więc ufortyfikować zachodnie zbo
cza masywu tak, by można było kontrolo
wać wspomniany przesmyk.

Kojec forteczny nr 1 stanął przy moście 
kolejowym na strumieniu Kowale, po po
łudniowej stronie toru. Jego ckm-y kon-

stał jeszcze jeden ckm, ukryty za grubą ka
mienną ścianą stojącej przy szosie stodoły. 
Prowadził on ogień czołowy przez jej 
otwory okienne. Oba kompleksy stawów 
postanowiono połączyć kanałem o profi
lu rowu przeciwczołgowego, ale do wy
buchu wojny wykonano tylko 25 % jego 
długości. Powyższy zespół umocnień two
rzył pierwszą linię obronną. Druga linia 
przebiegała po wzgórzach: 330,2, 
337,8 i 347,0, ale tylko w południowej 
części została wzmocniona fortyfikacjami 
żelbetowymi. U podnóża wzgórz rozcią
gnięto przeciwpiechotną sieć kolczastą,
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2. Rodzaje schronów wzniesionych
na pozycji skoczowskiej: obserwacyjny
- zaiogę stanowiły 3-4 osoby, mógt być 
wyposażony w lunetę nożycową, oraz 
bojowy, uzbrojony w dwa ckm-y do ognia 
bocznego, zaiogę stanowiło 5 osób 
(wobec zniszczenia pozycji skoczowskiej, 
wykorzystano plany analogicznych 
obiektów wzniesionych pod Mtawą)
3. Zniszczone kojce forteczne dla dwóch 
ckm-ów, wybudowane na głównej linii 
obronnej 21. DPG pod Bielskiem
4. Ruiny kojca nr 3 - fragment stropu tylnej 
części obiektu

(rys. i fot. 3 - Szymon Kucharski, 
fot. 4 - Jarosław Sadowski)

najsilniej ufortyfikowany odcinek połu
dniowy przypadł w udziale III bataliono
wi. Jego dowódca (mjr Włodzimierz 
Kuczma) zajął stanowisko w schronie ob
serwacyjnym, zaś kwatermistrzostwo, 
służby i tabory kwaterowały w zamku 
w Grodźcu (2,5 km na wschód). Wieczo
rem 1 września 1939 r. do załogi umoc
nień dołączyły wysunięte pododdziały 
pułku oraz 1/4. psph i III/21. pal, wycofu
jące się z rejonu Cieszyna. W ślad za nimi 
postępowały wojska niemieckie, które 
bez walki zajęły Skoczów 2 września rano 
i rozpoczęły forsowanie Wisły (oba mosty 
kilka godzin wcześniej wysadzili polscy 
saperzy). Mimo intensywnej wymiany

nie pierwotnym. Podobnie jak fortyfikacje 
Nowogrodu czy Wizny, zostały one wysa
dzone przez wycofujących się Niemców 
w lutym 1945 r. Kojec nr 2 nie istnieje, 
zaś miejscowy gospodarz opowiadał, że 
gdy próbował w pobliżu wykopać dół 
fundamentowy, pracę uniemożliwiły zale
gające w gruncie bryły żelbetu. Nie ma 
również kojca nr 5 - jego szczątki posłu
żyły do wzmocnienia fundamentów po
bliskich zabudowań, a największy frag
ment wykorzystywany jest jako element 
dekoracyjny ogródka kwiatowego. Jedyną 
pozostałością schronu obserwacyjnego nr 
4 jest bryła żelbetu wbita w południową 
skarpę wykopu nowej szosy Skoczów- 
-Bielsko. Obiekty nr 1, 3 i 6 przetrwały 
w postaci czytelnych ruin, z rozpoznawal
nymi fragmentami pierwotnej konstruk
cji; przy obiekcie nr 3 leży oderwany frag
ment stropu przelotni (żelbetowej ścianki 
osłaniającej wejście), a przy obiekcie nr 
6 - charakterystyczny fragment połącze
nia stropu z uchem, osłaniającym strzelni
cę. Do dziś w Pogórzu stoi stodoła - daw
ne stanowisko ckm do ognia czołowego. 
Warto również zwrócić uwagę na inny in
teresujący zabytek techniki, choć w tym 
wypadku niezupełnie militarny - jest to 
fragment starej szosy Skoczów-Bielsko, 
obecnie wyłączony z normalnego ruchu, 
z zachowaną pierwotną nawierzchnią 
z bazaltowej kostki i betonowymi, przy

a na całej długości ich zachodnich zboczy 
wzniesiono krótkie odcinki fortyfikacji 
drewniano-ziemnej, przedłużone w kie
runku północno-wschodnim aż do Brono
wa (9 km). W odległości 100 m na północ 

od kulminacji wzgórza 337,8 usytuowany 
został schron obserwacyjny dowódcy od
cinka (nr 4), otoczony dodatkową linią 
przeszkód przeciwpiechotnych i okopów. 
Pobliską wieżę triangulacyjną rozebrano, 
by nie ściągała na schron ognia wrogiej ar
tylerii. Następne dwa kojce (nr 3 i 5) bro
niły bezpośrednio szosy bielskiej. Ostatni 
obiekt (nr 6) krzyżował swój ogień z dwo
ma poprzednimi i kontrolował kierunek 
z Brennej. Z zaplanowanych 15 schronów 
różnego rodzaju ukończono więc 6 (z cze
go 5 bojowych i 1 obserwacyjny), co sta
nowiło 40% realizacji projektu. Źródła 
nie podają nazwiska projektanta pozycji 
i kierownika prac, ale na pewno byli w nie 
zaangażowani dowódcy 21. batalionu sa
perów z 21. DPG, mjr Maksymilian Or
łowski, oraz plutonu pionierów z 202. pp 
rez., ppor. Józef Gois.

Pozycję skoczowską obsadził 202. pp 
rez. (dowódca - ppłk Zygmunt Piwnicki, 
miejsce postoju - Jaworze), przy czym 

ognia z obrońcami, Niemcy nie zdecydo
wali się szturmować umocnień, ale zaczę
li je oskrzydlać od strony południowej. 
Pułk ppłk. Piwnickiego, wykonując roz
kaz dowództwa Armii „Kraków”, wyco
fał się z zajmowanych pozycji wieczorem 
2 września i wraz z pozostałymi jednost
kami zagrożonej okrążeniem armii roz
począł odwrót na wschód. Dwa tygodnie 
później, pod wsią Zabiała koło Lubaczo
wa, został rozbity podczas boju, będące
go preludium do bitwy pod Tomaszowem 
Lubelskim, która ostatecznie przypieczę
towała losy całej Armii „Kraków”.

Do dnia dzisiejszego żaden ze sko
czowskich schronów nie przetrwał w sta

drożnymi słupkami (te ostatnie są obecnie 
samowolnie przemieszczane przez właści
cieli posesji, wybudowanych niedawno na 
południowym zboczu wzgórza 337,8).

Na koniec artykułu chciałbym gorąco 
podziękować p. Janowi Markowi z Pogó
rza, który od lat zajmuje się historią regio
nu i nieco zaskoczony naszą niezapowie
dzianą wizytą zgodził się zostać przewod
nikiem w czasie badań terenowych. Za
wdzięczamy mu znaczną część szczegółów 
zawartych w powyższym opisie, jak rów
nież informacje o lokalizacji i funkcji 
schronów obecnie nieistniejących.

Szymon Kucharski

29



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Odbiór w stylu FCtFO
czasach internetowej rewolu
cji nawet przedstawicielom 
średniego pokolenia (o na
stolatkach nie wspominając) 

trudno uwierzyć, że słuchanie radiowych 
audycji mogło kiedyś budzić wielkie emo
cje i fascynacje. W latach trzydziestych 
ubiegłego stulecia radio było fenomenem 
przykuwającym powszechną uwagę. 
W wielu polskich miastach działały spe
cjalne kluby radiowe, wspólnie słuchano 
audycji, po czym odbywały się wielogo-

Już niemal od czterdziestu lat wystar
czy tylko włączyć radioodbiornik i zna
leźć odpowiednią stację, by wysłuchać 
bez kłopotu wiadomości albo upragnio
nego koncertu. W latach trzydziestych 
korzystanie z radia nie było jednak tak 
proste. Melomani tęskniący za przeboja
mi w wykonaniu Orkiestry Salonowej 
Henryka Golda lub wielbiciele talentu 
Lucyny Szczepańskiej musieli najpierw 
podłączyć swój aparat do uziemienia, 
a następnie do anteny. Radioodbiornik 
funkcjonować mógł jedynie w połączeniu 
z licznymi akcesoriami, mającymi obec
nie wyłącznie muzealną wartość. Ale ele
menty dawnych instalacji antenowych 
nadal trwają w krajobrazie Warszawy ja
ko całkowicie zapomniane, ginące relikty. 
Przed dwoma laty miłośnicy zabytków 
techniki zaczęli się zastanawiać, czy wy
brane przykłady instalacji przenieść do 
sal muzealnych, czy zakonserwować i po
zostawić na dawnym miejscu. Po rozmo
wach z administratorami przedwojen- 

zwiększyć powierzchnię czynną (zwykle 
zalecano splot z 49 drucików o przekroju 
0,3 mm). Przedstawione kryteria pozosta
ły niezmienne przez cały okres międzywo
jenny, ewolucji ulegały natomiast kon
strukcje nośne anten.

Końce anteny musiały być izolowane 
od podpór i masztów. W latach trzydzie
stych powszechnie stosowano już do tego 
celu tzw. izolatory jajowe, wiązane dru
tem lub impregnowanym sznurkiem ko
nopnym. Były one wytwarzane w kilku 
rozmiarach. Zwykle zalecano używanie 
trzech wiązanych ze sobą, gwarantują
cych skuteczne odosobnienie przewodu. 
Reliktów porcelanowych izolatorów jajo
wych zachowało się bardzo dużo. Może
my oglądać je na starych masztach, góru
jących m.in. nad dachami kamienic Mo
kotowa, Żoliborza i Ochoty. Przewód an
tenowy podtrzymywały i jednocześnie 
izolowały od elewacji domu niewielkie 
izolatory, osadzane na prostych, długich 
trzonach. Trzon z izolatorem znajdował 
się zwykle także przy otworze okiennym, 
gdzie zakończenie anteny łączono z prze
wodnikiem, prowadzącym bezpośrednio 
do aparatu radiowego.

Od połowy lat trzydziestych zaczęto 
wprowadzać specjalne urządzenia, chro-

dzinne dyskusje przy kawie. Dla niejed
nego słuchacza radio stanowiło wtedy 
wynalazek równie zachwycający, co ta
jemniczy. Do historii przeszła anegdota, 
opowiedziana w 1938 r. przez jedną ze 
spikerek. Podczas wakacji podeszła do 
niej żądna wiedzy radiosłuchaczka i zapy
tała: „Czy pani zapowiada z Raszyna? To 
pewnie trzeba się wdrapywać na samą gó
rę tej wieży”. „Koniecznie - odparła nie
wzruszona spikerka. Na sam wierzchołek. 
Potem zaczepiam się nogami o drut i mó
wię, trzymając mikrofon w rękach. Poję
cia pani nie ma, jak to męczy”. Radiosłu
chaczka nie sprawiła podobno wrażenia 
osoby, której powiedziano coś absurdal
nego...

nych kamienic wybrano to drugie rozwią
zanie.

Jakie konstrukcje stosowali monterzy, 
by zapewnić czysty odbiór i nienaganną 
pracę aparatu radiowego? Przewód ante
ny należało powiesić możliwie najwyżej 
i najdalej od połaci dachu krytego blachą. 
Nie mógł stykać się z żadnymi przedmio
tami - kominami, rynnami lub gałęziami 
drzew. Odbiorniki kryształkowe wymaga
ły anteny o długości 40-60 m wraz z od
prowadzeniem, lampowe - nieprzekra- 
czającej 40 m. Linki antenowe zamocowa
ne na zewnątrz budynku musiały być sple
cione z cienkich miedzianych drucików, 
co gwarantowało lepsze przewodnictwo 
i wytrzymałość, a zarazem dość grube, by 

niące instalacje antenowe przed skutkami 
wyładowań atmosferycznych. Pojawiły 
się tak zwane „ochronniki antenowe”, 
służące do automatycznego zabezpiecza
nia radioodbiorników. Ochronnik, zamo
cowany na krótkim, żelaznym wysięgni
ku, składał się z kapy porcelanowej 
i umieszczonego w jej wnętrzu mosiężne
go rdzenia, oddzielonego od przewodu 
anteny i uziemienia warstwami miki. Gdy 
zbliżała się burza, właściciel aparatu ra
diowego musiał uziemić antenę, zmienia
jąc położenie dźwigni przełącznika ante
nowego. Podczas wyładowania następo
wało bezpośrednie połączenie (przeskok 
iskry) pomiędzy anteną i uziemieniem 
oraz odprowadzenie ładunku elektrycz
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nego. Po wyładowaniu połączenie prze
rywało się i odgromnik nadal zabezpie
czał aparat radiowy. Ochronniki anteno
we przetrwały na elewacjach kilkunastu 
warszawskich kamienic, m.in. przy uli
cach: Białobrzeskiej i Joteyki (Ochota) 
oraz przy ul. Szwedzkiej (Praga Północ).

W okresie pierwszych dwunastu lat 
istnienia polskiej radiofonii najbardziej 
widoczne zmiany dotyczyły konstrukcji

5

1. Przykłady izolatorów jajowych
z lat trzydziestych XX w. (zapałka daje 
pojęcie o rozmiarach eksponatów)
2. Ochronnik antenowy z 1936 r.
3. Porcelanowa kapa ochronnika po 
oczyszczeniu z nalotu i brudu
4. Maszt anteny zbiorowej z dyskiem
(1937 r.) po zakonserwowaniu
(linka antenowa jest rekonstrukcją)
5. Maszt antenowy z dwiema obręczami 
zachowany na dachu kamienicy przy 
ul. Targowej 70 (Praga Północ)

(zdjęcia: Janusz Sujecki) 

wsporczych, podtrzymujących anteny. Na 
przełomie lat dwudziestych i trzydzie
stych linki antenowe rozpinano między 
drewnianymi tyczkami lub metalowymi 
rurkami, mocowanymi na dachach. Prze
gląd fotografii ówczesnych nowych war
szawskich dzielnic ukazuje znaczną do
wolność w projektowaniu konstrukcji 
wsporczych. Dopiero około 1936 r. na 
dachach zaczęły pojawiać się charaktery
styczne maszty anten zbiorowych. Kon
strukcja taka składała się z długiej, usta
wionej pionowo rury żelaznej, zakończo
nej metalowym dyskiem lub obręczą. Na 
dyskach i obręczach znajdowało się kilka
dziesiąt otworów, umożliwiających zamo
cowanie odpowiedniej liczby pojedyn
czych linek antenowych, rozchodzących 
się promieniście nad powierzchnią dachu 
i biegnących ku poszczególnym mieszka
niom. Każdy maszt pełnił zarazem funk
cję odgromnika - zwieńczony był rurką 
z grotem piorunochronu, połączonego 
z uziemionym przewodem. Pionową rurę 
anteny wyposażano w kilka przykręca
nych szczebli, po których wspinali się 
monterzy zakładający linki lub usuwający 
uszkodzenia. Maszty były więc solidnie 
przytwierdzane do konstrukcji więźby 
dachowej i dodatkowo wzmacniane sta
lowymi linkami, by zapewnić bezpieczną 
pracę instalatorom. Jeżeli maszt znajdo
wał się na gmachu o znacznej kubaturze, 
stosowano niekiedy podwójne obręcze 
lub dyski, gwarantujące odpowiednio 
większej liczbie lokatorów możliwość 
skorzystania z anteny zbiorowej. W 1938 
r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
wydało Przepisy na instalacje antenowe. 
Dokument ten, oprócz dokładnych opi
sów konstrukcji wsporczych, zawierał 
również wzmiankę o „wymaganiach este
tycznych” - maszty antenowo-odgromo- 
we nie mogły oszpecać budynków.

Wbrew powszechnym oczekiwaniom, 
anteny zbiorowe nie zapewniały tak do
brego odbioru, jakiego się spodziewano. 
„W ostatnich czasach, celem zaprowadze
nia porządku na dachach, zaczęto stoso
wać anteny zbiorowe - informował autor 
artykułu o antenach, ogłoszonego w „Ra- 
dio-Informatorze” na rok 1938. Pojawiły 
się więc na wszystkich nowych domach 
wspaniale metalowe maszty zaopatrzone 
w szereg stalowych odciągaczy. Anteny te 
spełniają wszystkie stawiane im przez go
spodarza domu i ewentualnie architekta 
wymagania, nie dają jednak najważniej
szej rzeczy - dobrego odbioru. Ten para
doksalny stan rzeczy wypływa przede 
wszystkim z tego, że przy projektowaniu 
anten współpracują jedynie: architekt, 
którego zadanie polega (...) na dopasowa
niu anteny do danego budynku oraz in
stalator, który instalację antenową trak

tuje jako pewnego rodzaju wariant nor
malnej instalacji elektrotechnicznej”. Po
mimo rozczarowań i licznych słów kryty
ki, do września 1939 r. nowe maszty an- 
tenowo-odgromowe niemal całkowicie 
wyparły inne konstrukcje wsporcze. 
Wznoszono je także po 1945 r., praktycz
nie do końca lat czterdziestych, gdy ante
ny pokojowe towarzyszące nowej genera
cji odbiorników lampowych zastąpiły na
powietrzne linki rozpinane nad dachami.

Przedwojenne anteny zbiorowe są dziś 
zabytkiem techniki, choćby dlatego, że 
należą do bezpowrotnie zamkniętego 
(i stosunkowo krótkiego) rozdziału 
w dziejach radia. W samej Warszawie 
przetrwało do naszych czasów ponad sto 
egzemplarzy takich konstrukcji. Można 
myśleć o ochronie jedynie kilku najcie
kawszych przykładów masztów. W sierp
niu 1999 r. społecznicy z Zespołu Opie
kunów Kulturowego Dziedzictwa War
szawy wystąpili z wnioskiem o zachowa
nie i poddanie konserwacji masztu z dys
kiem, zachowanego na dachu kamienicy 
przy ul. Żelaznej 74 (Wola). Pismo trak
towali bardziej jako test, nie wierząc, że 
administracja domu weźmie pod uwagę 
przedstawione argumenty. Efekt był za
skakujący - masztu nie tylko nie wycięto 
podczas remontu dachu, ale zabezpieczo
no przed korozją. Sukces przyniosło tak
że drugie wystąpienie. Tym razem chodzi
ło o uratowanie dwóch anten zakończo
nych obręczą, stojących na dachu czyn
szówki przy ul. Chmielnej 122. Kierow
nik administracji, Jerzy Hejka, bardzo 
poważnie potraktował pismo ZOK, 
wspieranego przez stołeczne Muzeum 
Techniki. Dwa maszty starannie zakon
serwowano w lipcu 2000 r. „Jest to tro
chę taka sztuka dla sztuki, bo te sztyce 
przecież niczemu nie służą. Skoro jednak 
mają wartość historyczną, niech pozosta
ną. Zakazałem je ruszać na tym budynku 
i na kilku innych, które podlegają mojej 
administracji” - oświadczył Jerzy Hejka 
dziennikarzowi „Gazety Wyborczej” (nr 
272 z 22 listopada 2000 r.). Kierownik 
przyznał, że wcześniej nie zdawał sobie 
sprawy z wartości masztów. „Teraz przy 
każdym starym domu podnoszę głowę 
i patrzę, czy jeszcze są” - zaznaczył. Prze
łom w postrzeganiu nietypowych zabyt
ków techniki? Na to wygląda!

Janusz Sujecki

Autor uprzejmie dziękuje państwu Grażynie 
i Jackowi Skręty oraz panu Bogdanowi Zdan- 
kowskiemu, kierownikowi Administracji Domów 
nr 2 Gminnej Gospodarki Komunalnej „Ocho
ta”, za pomoc w uzyskaniu eksponatów ilustrują
cych niniejszy szkic.
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dzwony
odziwiać je może każdy podążający na 
taras widokowy na szczycie wieży ratu
sza w Toruniu - cztery dzwony, z któ
rych dwa stanowią część zespołu me

chanizmu zegara wieżowego. W miejscu swego 
pierwotnego przeznaczenia pozostały dwa dzwo
ny zegarowe, wykonane przez Michaela Wit-

1.2. Dzwony z zegara wieżowego: 
godzinowy (1) i kwadransowy (2)
3. Dzwon Wittwercka z kościoła 
ewangelickiego
4. Fragment dzwonu Daniela Tyma

(zdjęcia: Bernadeta Swobodzińska)

twercka z Gdańska w 1728 r. i na przełomie lat 
1728-1729: duży - do wydzwaniania godzin i ma
ły - do bicia kwadransów. Ich powstanie związane 
jest z zamówieniem przez Radę Miejską zegara 
wieżowego do Ratusza odnawianego po pożarze 
wskutek bombardowania miasta przez wojska 
szwedzkie w 1703 r., kiedy m.in. zniszczony został 
zegar wieżowy z XVI w. Dnia 7 lipca 1726 r. wy
konanie nowego czasomierza Rada Miejska zleci
ła toruńskiemu mistrzowi, Abrahamowi Willowi. 
Ze względu na ograniczone środki finansowe zle
cenie miało być realizowane etapami; prace ukoń
czono 27 listopada 1728 r. o godzinie 1.00 w po
łudnie. Oba dzwony odlał w drugiej fazie prac Mi
chael Wittwerck. Napis wedle tekstu poleconego 
przez Radę Miejską miał mieć następujące brzmie
nie na dzwonie godzinowym: HORRENDO. 
IGNE PERIT. GOTHICO. CAMPANA. SONORA. 
(1703.) I HAEC. RVRSVS. SVETA. DISTINGVIT. 
TEMPORA. VOCE. (1728.) - „Swobodnie roz

brzmiewający dzwon przez okropny (szwedzki) 
ogień został unicestwiony (1703) / znów wrócił 
czas, kiedy dźwięczy żyjący w nich głos (1728).” 
Wykonano jednak nieco inny napis: HAEC RUR- 
SVS SVETA DISTINDVIT. TEMPORA. VOCE. 
DO. IGNE PERIT. GOTHICO. CAMPANA. SO
NORA.; O HOMO MEMENTO MORI - „Swo

bodnie rozbrzmiewający dzwon przez okropny 
szwedzki ogień został unicestwiony (1703) / znów 
wrócił czas, kiedy dźwięczy żyjący w nich głos; 
Człowiecze, pamiętaj, że umrzesz.” Na dzwonie 
kwadransowym napis miał brzmieć: TEMPORI- 
BVS PRESSIS. CVRIA RESTITVIT. (1728)-„Rada 
Miejska odnowiła w bardzo krótkim czasie 
(1728)”, a wykonano: TEMPORIBVS PRESSIS. 
CVRIA RESTITVIT; NOVISSIMUM QUADRAN- 
TEM MATTH. 5. ANNO 1728. - „Rada Miejska 
odnowiła w bardzo krótkim czasie; Najnowszy 
kwadrans Mateusz 5 w roku 1728 /?/.”

Oba uderzane młotami dzwony typu cymba- 
łowego, o czaszy w kształcie tulipanowym, cha
rakteryzują typowe dla XVIII w. proporcje: 
średnica dolna jest większa od wysokości. Ana
logiczna jest także dekoracja ich płaszczy: 
w górnej części umieszczony został fryz orna
mentalny z motywów roślinnych, gładki pas 
z napisem, poniżej girlandy kwiatowo-owoco- 
we podwieszone na chustach z figurami puttów; 
przy dolnej krawędzi kolejny fryz z napisem, zaś 
w środkowej części płaszcza dwa medaliony: 
z herbem miasta podtrzymywanym przez anio
ła oraz napisem odnoszącym się do mistrza, 
zdobionym panopliami. Sygnatura mistrza na 
obu dzwonach jest taka sama: DIVINOIAVX M. 
IO FVDIT/. ME. MICHAELI WITTWERCK/ 

GEDANI - „Z boską pomocą odlał rzemieślnik 
Michael Wittwerck z Gdańska. ”

Mistrz pochodził z rodziny słynnych ludwi- 
sarzy pracujących w Gdańsku, z rodu zapocząt
kowanego przez Absaloma Wittwercka (1634- 
-1716), syna kowala Bartłomieja Wittwercka, 
ojca Michaela (1674-1732). Rodzina Wittwerc- 
ków pojawiła się w Gdańsku na początku XVII 
w., kiedy po wojnie szwedzko-polskiej (1655- 
-1660) nastąpił okres znacznego zapotrzebo
wania na uzupełnianie zrabowanych przez 
Szwedów ruchomych elementów wystroju 
i wyposażenia wnętrz. Michał, po okresie na
uki u ojca, w 1700 r. otrzymał tytuł mistrza, 
a sześć lat później przejął jego warsztat. Odle
wał dzwony dla kościołów m.in. w: Kowalewie 
(1701), Wąbrzeźnie (1705), Pruszczu (1714, 
1730), Kwidzynie i Prabutach (1725), Żarnow

cu (1729), dla katedry gnieźnieńskiej (1726); 
dla ratuszy w Grudziądzu i w Toruniu. Do dziś 
z ponad trzydziestu jego dzwonów znanych 
przed pierwszą wojną światową niewiele prze
trwało w pierwotnym kształcie (część została 
zniszczona, część na nowo przelana).

Dwa następne dzwony - jeden wykonany 
przez Daniela Tyma (Thiema) w 1648 r., drugi 
przez Michaela Wittwercka w 1729 r. - prze
niesiono na ratuszową wieżę ze staromiejskiego 
kościoła ewangelickiego. Dzwon odlany przez 
Tyma, zanim stał się własnością staromiejskiej 
gminy ewangelickiej, należał do zboru nowo- 
miejskiego. Staromiejska parafia ewangelicka 
po utracie kościoła Mariackiego w 1725 r. 
w związku z wydarzeniami „tumultu toruńskie
go” otrzymała od gminy nowomiejskiej dzwon 
z 1648 r. roboty Daniela Tyma. Ze względu na 
tymczasowość rozwiązania sprawy siedziby 
gminy, zawieszono go na wieży staromiejskiego 
ratusza, lecz służył potrzebom kościoła, podob
nie jak drugi dzwon z 1729 r. Oba dzwony sta
nowiły własność staromiejskiej gminy ewange
lickiej, jednak nie należały do wyposażenia 
świątyni. Zostały one wykupione przez miasto 
dopiero po wybudowaniu wieży zboru ewange
lickiego św. Krzyża (ukończonej w 1899 r.). 
Datę fundacji dzwonu - rok 1729 - należy 
uznać zapewne za nieprzypadkowo zbieżną 
z okresem realizacji ratuszowego zegara wieżo
wego wraz z dzwonami, zamówionymi właśnie 
u Wittwercka. Mimo znacznej różnicy w czasie 
powstania, obydwa dzwony mają tulipanowy 
kształt czaszy o proporcjach charakterystycz
nych dla wyrobów z XVII w., czyli średnicy 
dolnej zbliżonej do wysokości dzwonu. Analo
giczne wymiary i kompozycja dekoracji pozwa
lają wysnuć ostrożne przypuszczenie, że być 
może dzwon Wittwercka wykonany został na 
wzór starszego egzemplarza z 1648 r.

O wysokich umiejętnościach Daniela Tyma 
świadczy bogata dekoracja dzwonu. Zakompo
nowana została na poszczególnych elementach 
korony (głowy na chustach) oraz w środkowej 
i górnej części płaszcza. Tam też znajduje się pas 
ornamentalny z motywów roślinnych z wple
cionymi weń ptakami, poniżej którego jest fryz 
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z napisem: LAVDATE DOMINVM OMNES 
GENTES ANNO 1648 („Chwalcie Pana 
wszystkie ludy w roku 1648”) oraz szeroki pas 
o falistej krawędzi z motywów roślinnych połą
czonych z elementami małżowiny i maskami 
ludzko-roślinnymi. W środkowej części płasz
cza nałożone są precyzyjnie modelowane pla
kiety z figurami: Chrystusa Zmartwychwstałe
go w całej postaci, św. Jana Chrzciciela z baran
kiem - patrona toruńskiego Starego Miasta, 
Matki Boskiej w koronie i z berłem, z Dzieciąt
kiem na ręku, a także owalny medalion z her
bem i napisem: MIT/ GOTES HULFE/. GOS

MICH./ D. AN/16../ TIEM - „Z boską pomocą 
/ odlał / Michael Daniel 16.. Tiem.”

Daniel Tym (Thieme), zapewne w pierwszej 
fazie działalności ludwisarz wędrowny, czynny 
byl w Gdańsku, a po latach objął funkcję kie
rownika ludwisarni królewskiej w Warszawie, 
założonej w 1634 r. We wczesnym okresie wy
konał m.in. dzwony dla kościołów w Łebczu 
koło Lęborka i Swarzewie koło Pucka. W kró
lewskiej odlewni w Warszawie wykonywano 
działa, dzwony, naczynia, także dla odbiorców 
z terenów odległych od stolicy. Właśnie Tymo- 
wi powierzono wykonanie tablic z napisami 
i figury króla Zygmunta III Wazy, umieszczonej 
na kolumnie przed Zamkiem Królewskim 
w Warszawie.

Dzwon wykonany przez Michaela Wit- 
twercka w 1729 r. również zdobiony jest 
w górnej i środkowej części płaszcza fryzem or
namentalnym o motywach roślinnych, cytatem 
z Psalmu 112: SIT NOMEN DOMINI BENE- 
DICTUM ANNO 1729 - („Niech imię Pańskie 
będzie błogosławione w roku 1729”), który 
Wittwerck szczególnie sobie upodobał, pasem 
ornamentu roślinnego o falistej krawędzi dol
nej, z elementami owocowymi. Medaliony na 
płaszczu z herbem Torunia podtrzymywanym 
przez anioła oraz autorskim znakiem mistrza, 
analogiczne jak na dzwonach zegarowych, wy
pełnione są identycznym tekstem.

Dzwony w toruńskim Ratuszu Staromiej
skim są gdańskiej roboty, ale należy pamiętać, 
że tradycje rzemiosła ludwisarskiego w Toru
niu sięgają XIV w., a największy dzwon toruń
ski „Tuba Dei” (Trąba Boża), będący jednocze
śnie największym dzwonem na Pomorzu, od
lany został w 1500 r. przez czynnego w Toru
niu Mertena (Marcina) Schmidta.

Katarzyna Kluczwajd

Zabytek-nazwa
styczniu ubiegłego roku „Zycie 
Warszawy” pod hasłem Spotkaj
my się na ulicy Waldorffa rozpo
częło starania, aby uczynić go pa

tronem jednej z warszawskich ulic, jeszcze 
przed upływem pięciu lat - okresu, który zgod
nie z obowiązującą uchwałą Rady Warszawy 
musi minąć od śmierci kandydata (do tej pory 
jedyny wyjątek zrobiono dla Jana Pawła II).

W ramach akcji poproszono czytelników 
o zgłaszanie pomysłów, którą ze stołecznych 
ulic należałoby przemianować. Wyniki ankie
ty wydają się zaskakujące. Wśród nadsyłanych 
przez mieszkańców stolicy i drukowanych 
przez warszawską gazetę bez żadnego komen
tarza krytycznego propozycji pojawiały się tak 
historyczne nazwy, jak ul. Powązkowska 
(z uzasadnieniem, że „tu kwestował”), Jasna 
(„bo był częstym gościem filharmonii”), Plac 
na Rozdrożu („mieszkał tak blisko”), a nawet 
Aleje Ujazdowskie („tędy spacerował”). Jedno 
z czołowych miejsc w tym rankingu zajęła ale
ja Przyjaciół - niewielka ślepa uliczka odcho
dząca od ul. Koszykowej, przy której Jerzy 
Waldorff mieszka! od 1973 r.

Być może przyczyną niechęci lub przynaj
mniej braku przywiązania mieszkańców War
szawy do sympatycznych patronów tej alei jest 
po prostu nieznajomość historii jej nazwy. We 
współczesnych opracowaniach poświęconych 
ulicom Warszawy aleja Przyjaciół albo nie wy
stępuje wcale (m.in. w wydanej w 1994 r. En
cyklopedii Warszawy czy w Słowniku nazewnic
twa Warszawy Kwiryny Handke), albo infor
macje o pochodzeniu jej nazwy ograniczają się 
do wzmianek, np.: „Zarówno architekci, jak 
i późniejsi lokatorzy wywodzili się z tego same
go środowiska intelektualnego, wielu łączyły 
więzi przyjaźni, podbudowanej podobnym po
ziomem zamożności. Może też świadczyć o tym 
nazwa alei Przyjaciół, która pojawiła się w spi
sie ulic dopiero na kilka lat przed wojną. ” (Je
rzy Kasprzycki, Korzenie miasta. Warszawskie 
pożegnania, t. 1, Warszawa 1996).

A przecież historia al. Przyjaciół powinna 
być dobrze znana, chociażby dzięki książce Ja
rosława Iwaszkiewicza pod tym właśnie tytu
łem, poświęconej grupie najbliższych mu ludzi 
(notabene bardzo często cytowanej przez same
go Jerzego Waldorffa): „Dawniej (dawno, daw
no temu), gdy się szło prawym trotuarem Alei 
Ujazdowskiej, za zwartą zabudową mijało się 
pusty plac, na którym czasem latem urządzano 
kawiarnię z lodami, a nawet czasem grała or
kiestra, i zaczynały pałacyki «możnych», stoją
ce w ogródkach, a nawet ogrodach. Mijało się 
pałacyk Dziewulskich, gdzie dzisiaj jest ambasa
da bułgarska, potem dwie wille tak głupio i nie
opatrznie zburzone, aby dać miejsce niewyda-

1.2. Aleja Przyjaciół przed 1939 r. (1)
i obecnie (2)

rzonej ambasadzie amerykańskiej, wille Wernic- 
kich i Lilpopów, potem narożną willę Rauów, 
potem Radziwiłłów, a za Piękną siedzibę Aigne- 
ra, dom (...) i potem jeszcze kilka pałaców. Aż 
wreszcie dochodząc do pustego placu przed Ko
szykową i do równie barbarzyńsko zburzonej 
karczmy na rozdrożu, miejsca spotkań króla 
Stasia z panią Grabowską. Tam leżała obszerna 
posiadłość z ogrodem wychodzącym na Koszy
kową i na Mokotowską [w rzeczywistości 
ogród rozciągał się między ul. Koszykową i al. 
Róż], z ładnym i dość skromnym pałacykiem 
zbudowanym chyba przez Marconiego, z pięk
nym posągiem Donatella stojącym przed gan
kiem. W stronę Koszykowej ciągnęła się w ogro
dzie tym piękna aleja kasztanowa. Była to po
siadłość podolskich magnatów Sobańskich. 
W stronę Koszykowej ciągnęła się spora aleja 
powstała w ten sposób, że przyjaciele Sobań
skich, odwiedzający ich w tym warszawskim 
pałacu, sadzili każdy po drzewku. I dlatego ale
ję tę nazwano «aleją przyjaciól». Gdy przyszły 
ciężkie czasy, podolskie włości poszły w diabły, 
ówczesny właściciel pałacyku i ogrodu począł 
parcelować te place, leżące w bardzo korzyst-
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nym dla zabudowy miejscu. Parcelacja zaczęła 
się od «alei przyjaciół», i parkowa tętnica za
mieniła się w miejski} żyłę, obudowaną s'cis'le 
mieszkalnymi domami. Ulica tak powstała nosi 
do dziś' nazwę Aleja Przyjaciół, ale już nikt nie 
zna pochodzenia tej nazwy.” (Jarosław Iwasz
kiewicz, Aleja Przyjaciół, Warszawa 1984). 
Przypomniana przez Iwaszkiewicza historia by
ła natomiast dobrze znana w czasie, gdy wyty
czano aleję i zabudowywano ją luksusowymi 
kamienicami: „Przed laty przyjaciele rodziny hr. 
Sobańskich posadzili szereg drzew wzdłuż alei 
w parku przed pałacem i dlatego prawdopodob
nie droga między tymi drzewami leżąca nazywa 
się dzisiaj Aleją Przyjaciół. Czynili to napewno 

3.4. Narożny dom, w którym mieszkał 
Jerzy Waldorff (3) i wmurowana tablica (4)

(zdjęcia: 1 - IS PAN, 2,3,4- Matylda Prus)

w nastroju podniosłym: wśród miłej uroczysto
ści, pogodnych mów okolicznościowych, kieli
chów wina i smakowitego jadła. Przed rokiem 
grupa innych ludzi wybudowała wzdłuż tej sa
mej alei szereg czynszówek w żelbecie i stali 
w stylu «modern». Władze budowlane zaś chcąc 
pewnie, by jakaś analogia między tymi dwoma 
faktami istniała, namyślały się długo nad spo
sobami zabudowy i wysokością domów, tak, że 
jak przed laty nie wiadomo było jak wysoko 
pójdą drzewka, tak obecnie budujący nie wi
dzieli pod jakiej wysokości dom zakładają fun
damenty. Naturalnie nie było mów ani bajan- 
tów i wszyscy co się kręcili między starymi drze
wami, tkwiącymi co niektóre w drewnianych 
pokrowcach, albo nie pili wcale, albo pijali 
wódkę zupełnie oddzielnie i nie na cześć no
wych domów. Domy udały się lepiej niż drze
wa...” (Juliusz Zórawski, Dom mieszkalny przy 
Al. Przyjaciół 3, „Architektura i budownic
two”, R. XIV, nr 1, 1938). Okazuje się jednak, 
że autor cytowanego felietonu, projektant naj
bardziej znanego ze stojących przy al. Przyja
ciół domów, tzw. Kamienicy pod Żaglem, co 
innego pisał w literaturze fachowej, a co inne
go opowiadał rodzinie i najbliższym znajo
mym. Poznanie tej drugiej, „nieoficjalnej” wer
sji zawdzięczamy synowi architekta - panu Ja
nowi Zórawskiemu. Otóż Zórawski miał grupę 
nierozłącznych przyjaciół - komandora Cze- 
czotta, słynnego chirurga doktora Leona Kali
nę i architekta Zbigniewa Pugeta. Razem kręci
li filmy, wyjeżdżali na narty do Zakopanego 
i korzystali z uroków życia w przedwojennej 
Warszawie. W czasie jednej z zabaw uradzili, że

warto by mieć w stolicy własną ulicę, a jeszcze 
lepiej - aleję. Puget, pracujący w tym czasie 
w zarządzie ulic, uległ pozostałej trójce przyja
ciół i powołując się na historię drogi dojazdo
wej do pałacyku Sobańskich, przeforsował i za
twierdził nazwę alei. Przyjaciele niezbyt długo 
cieszyli się z udanego kawału...

W czasie okupacji hitlerowskiej włączona 
do dzielnicy niemieckiej aleja została przemia
nowana na Hoffmannstralśe. Niemieckich pa
tronów otrzymała też większość sąsiednich 
ulic, do wyjątków należały al. Róż i ul. św. Te
resy, których niemieckie nazwy (Rosenallee 
i Teresienstralśe) odpowiadały polskim. Po za
kończeniu wojny powrócono do tradycyjnej 
nazwy, jednak zajęta przez „przedstawicieli no
wego systemu” ulica (luksusowe, dobrze za
chowane kamienice oddano w użytkowanie 
m.in. Ministerstwu Bezpieczeństwa Publiczne
go, Wojewódzkiemu Komitetowi Polskiej Par
tii Robotniczej i Zarządowi Głównemu Związ
ku Samopomocy Chłopskiej) zaczęła kojarzyć 
się warszawiakom z całkiem innymi „przyja
ciółmi”. Ówcześni mieszkańcy alei wspomina
ją, że kiedy prosili taksówkarzy o podwiezienie 
na al. Przyjaciół, zwykle słyszeli ironiczne py
tania: „Chyba nieprzyjaciół, proszę pana?” lub 
„Jakich to przyjaciół? Związku Radzieckiego?”

Po 1956 r. zwalniane mieszkania w al. Przy
jaciół chętnie przydzielano przedstawicielom 
wolnych zawodów - literatom, reżyserom, ak
torom, dziennikarzom. To właśnie ci lokatorzy 
sprzeciwili się przemianowaniu alei, tłumacząc 
odwiedzającym ich redaktorom „Życia Warsza
wy”: „Al. Przyjaciół tak samo jak choćby Al. 
Róż, to nazwa historyczna. Nie można tego 
zmieniać!” (E. Grabowska-Woźniak, Najpierw 
tablica, potem ulica?, „Zycie Warszawy”, 22- 
-23 stycznia 2000). Ostatecznie 16 maja 2000 r. 
warszawscy radni zdecydowali się „zarezerwo
wać” dla Jerzego Waldorffa bezimienny skwer 
przy Belwederze, wokół pomnika marszałka 
Piłsudskiego - wzniesionego zresztą z inicjaty
wy przyszłego patrona, zaś na domu w al. Przy
jaciół umieszczono stosowną tablicę.

Matylda Prus 
Autorka pracuje nad monografią al. Przyjaciół i bę
dzie wdzięczna za wszelkie informacje na jej temat.

Rekonstrukcja
„Wysokie dachy 

I pańskie gmachy 
Kosztem stawiają, 

W których mieszkają. ” 
Maciej Kazimierz Sarbiewski, Descriptio gentium 

(tłum. Daniel Naborowski)

rzytoczony fragment wiersza sław
nego poety doby baroku dobrze 
charakteryzuje okres wielkiego 
„boomu” inwestycyjnego, jaki za

panował w Rzeczypospolitej okresu Wazów; 
w samej tylko Warszawie i na jej przedmie
ściach wystawiono do około 1670 r. prawie 
80 pałaców i dworów (m.in. pałace: Kazimie
rzowski, 1634-1641 i około 1652 r., Kaza- 
nowskich, 1637-1642, Ossolińskich, 1641- 
-1643, Koniecpolskich, 1643-1645). Równie 
wspaniałe budowle powstawały poza stolicą 
- dość wspomnieć pałace Denhoffów w Kru
szynie (około 1630 r.), Koniecpolskich 
w Podhorcach (1635-1640) czy wzniesiony 
przez biskupa Jakuba Zadzika pałac bisku
pów krakowskich w Kielcach.

Pomimo wielu publikacji wspominających 
o tej rezydencji, wciąż nieznane jest ani na
zwisko jej architekta, ani też dokładne daty 
rozpoczęcia i ukończenia budowy. Na pod
stawie dotychczasowych badań (m.in. N. 
Miks-Rudkowskiej, J. Kuczyńskiego, A. Mi- 
łobędzkiego, J. L. Adamczyka, J. Lewickiego) 
przyjęto, że pałac kielecki wzniesiono pomię
dzy 1637 i 1642 r., przy czym prace we wnę
trzach nie były jeszcze ukończone w 1645 r. 
Jako projektanta budowli starsze opracowa
nia wymieniają Jana Trevano, w nowszych 
wskazuje się czasem na możliwość wykonania 
projektu w warszawskim kręgu Constantino 
Tencalli (M. Karpowicz). Pałac kielecki - po
dobnie, jak nieco wcześniejsza rezydencja 
w Białej Radziwiłłowskiej (po 1624 r.) - łą
czył willowy wzorzec pałacu w Czemierni
kach (trójdzielne, osiowe rozplanowanie, log
gia wejściowa, usytuowanie na osi piętra wy
sokich sal reprezentacyjnych) o wyraźnie pal- 
ladiańskiej proweniencji z tradycją zamku 
w Ujazdowie (sześcioboczne wieże narożne, 
dwubiegowe schody prowadzące na piano 
nobile, układ apartamentu z dwoma pokoja
mi i alkierzem wieżowym oraz jego usytu
owanie przy tylnej elewacji budynku; formy 
stylowe surowych elewacji). W wypadku de
koracji wnętrz najwięcej uwagi poświęcono 
apartamentowi biskupiemu - odpowiedniko
wi pokojów „pana domu” we wszystkich 
świeckich rezydencjach tego czasu.

Powstanie apartamentu w III ćwierci XV 
w. (apartament papieski w Palazzo di Venezia 
w Rzymie, około 1465 r.) było chyba najważ
niejszym wkładem architektury włoskiego re
nesansu w rozwój cywilizacji życia prywatne
go, przy czym sama nazwa „apartament” po-
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apartamentu

jawiła się stosunkowo późno, użyta po raz 
pierwszy w 1550 r. we włoskim przekładzie 
traktatu Leona Battisty Albertiego De re aedi- 
ficatoria libri decem.

Usytuowany w południowo-zachodnim 
narożniku pałacu kieleckiego apartament bi
skupi składał się z czterech pomieszczeń -

1. Pałac biskupi w Kielcach
2. Drugi Pokój Biskupi - widok na ścianę 
wschodnią z kominkiem z XVII w. 
ozdobionym herbem Korab fundatora 
patacu oraz zrekonstruowanym portalem
3. Drugi Pokój Biskupi - widok na ścianę 
południową ze zrekonstruowanym 
portalem, wyżej fragment odtworzonej 
ramy stropowej
4. Trzeci Pokój Biskupi - narożnik 
południowo-wschodni z widokiem
na okno oraz fragment stropu ramowego, 
pod oknem fragment oryginalnej 
posadzki z XVII w.

dwóch antykamer (Pierwszy i Drugi Pokój Bi
skupi), gabinetu (Trzeci Pokój Biskupi) i al
kierza, aczkolwiek znakomitszą oprawę 
otrzymały zaledwie trzy z nich, rozlokowane 
wzdłuż zachodniej, ogrodowej elewacji bu
dynku. Pierwszy, bardzo skromny opis tych 
pomieszczeń zawiera już inwentarz klucza 

kieleckiego dóbr biskupów krakowskich 
z 1645 r.: „(...) W lewo pokojów trzy, jeden 
z drugiego zamknionych z zamkami i z okna
mi, piecami kusztownie malowanemi. Bisku
pi pierwszy. Posadzka stolarska drzewiana 
z pokładem malowanym z herbami, wszystkie 
jako opus S. Pamięci JMX Zadzika biskupa 
krakowskiego wystawione. Ten pierwszy dla 
Pokojowych. Drugi pokój z posadzką marmu
rową i fundamentem marmurowym, wierzch 
złocisty, sztuka quadria z obrazami i sztukami 
zacnie malowanemi. Trzeci Pokój takasz po
sadzka z fundamentem marmurowym 
w kwadrat, wierzch złocisto malowany z ob
razami wierzchu, odrzwia pokojowe troje 
marmurowe. Stamtąd alkierzyk pod wieżą, 
w nim komin murowany marmurowy i schód 
do sklepów dolnych, alias do skarbu.” Po 
1789 r., kiedy pałac przeszedł w ręce władz 
świeckich, w apartamencie zaszły duże zmia
ny, m.in. usunięto strop ramowy w Drugim 
Pokoju Biskupim, zlikwidowano portale pro
wadzące do poszczególnych pomieszczeń, 
piece i tkaniny pokrywające ściany, zamienio
no kominki między Drugim a Trzecim Poko
jem Biskupim, wprawiono nowe okna i pod
łogi, w alkierzu zaś zamurowano kominek, 
wejścia do locus secretus i na drugą kondy
gnację wieży oraz zlikwidowano klatkę scho
dową łączącą go z ogrodem.

Historia rekonstrukcji apartamentu bisku
piego w kieleckim pałacu zaczęła się w 1989 
r., kiedy Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki 
PP PKZ Oddział Kielce rozpoczęła konserwa
cję stropu ramowego w Trzecim Pokoju Bi
skupim. Najważniejszym wydarzeniem, 
o znaczeniu wykraczającym poza zagadnienia 
konserwatorskie, było odkrycie w 1990 r. 
w południowo-wschodnim narożniku pokoju 
fragmentu stropu z zachowaną oryginalną po
lichromią z czasu jego założenia, tj. z drugiej 
ćwierci XVII w. Narożnik ten „ścięto” zapew
ne w XVIII w., kiedy za czasów biskupa Soł- 
tyka urządzono tu kaplicę, wydzielając w ten 
sposób maleńkie pomieszczenie na tzw. zakry- 
styjkę, wspomnianą w inwentarzach z lat 
1788-1789. „Odcięcie” oryginalnego frag
mentu stropu sprawiło, że nie został on pod
dany „renowacjom” w XIX i XX w., zacho
wując zarówno pierwotną dekorację ramy 
(swobodna, złota wić akantowa konturowana 
czernią na niebieskim tle), jak i kolorystykę 
całości (złocenia i srebrzenia dekoracji profi
lów ramy, fragmenty malowane zielenią mala
chitową, barwne laki na srebrze, laserunki 
w kolorze zielonym i amarantowo-czerwo- 
nym). W 1991 r. podjęto decyzję o rekon
strukcji pierwotnej polichromii ram w skali 
całego stropu (zespól pod kierunkiem A. Ce- 
lichowskiej) - tak, aby przywrócić zarówno 
historyczną, jak i artystyczną wartość dzieła. 
Równocześnie poddano konserwacji same 
malowidła (zespół pod kierunkiem L. Młyń
skiej) - scenę centralną, przedstawiającą „Sąd 
nad arianami” w 1638 r. oraz malowidła na
rożne - personifikacje czterech pór roku; ma
lowidła te konserwowano w przeszłości co 
najmniej dwukrotnie: w 1860 r. przez Alek
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sandra Rycerskiego i w latach 1953-1954 
przez zespół pod kierunkiem prof. Bohdana 
Marconiego. Przystępując do prac przy tych 
obrazach jesienią 1991 r. stwierdzono m.in. 
silną deformację płótna, liczne ubytki, pożół
kłe werniksy, brudne lico, ingerencje konser
watorskie i uzupełnienia; spośród malowideł 
narożnych najlepiej zachowała się „Zima”, 
najgorzej zaś „Jesień”. Nie przypuszczano na
tomiast, że przynajmniej w odniesieniu do 
partii centralnej dokonane zostaną odkrycia 
porównywalne z tymi przy ramie stropowej. 
Pracę przy „Sądzie nad arianami” rozpoczęto 
ze względów technicznych (brak miejsca dla 
tak wielkiego płótna) dopiero pod koniec ro
bót konserwatorskich. Stwierdzono wówczas, 
że scena centralna została silnie przemalowa
na, a oryginalne malowidło zachowało się za
pewne w całości, ukryte pod warstwą później
szych (XVIII i XIX w.) przemalowań; malo-

5. Trzeci Pokój Biskupi - fragment stropu 
ramowego ze zrekonstruowaną oryginalną 
dekoracją, w środku malowidło „Sąd nad 
arianami”

(zdjęcia: 1 - Stanislaw Fitak,
Wiesław M. Zieliński, 2-5 - Paweł Suchanek) 

widło to różniło się od obecnego m.in. nieco 
odmienną kompozycją (pierwotnie dwa, a nie 
cztery rzędy foteli senatorskich ustawionych 
tyłem, liczniejsza grupa arian o pełnych eks
presji twarzach i żywej gestykulacji), kolory
styką i modelunkiem. Wobec decyzji podjętej 
w 1994 r. przez komisję konserwatorską 
o pozostawieniu przemalowań jako historycz
nego nawarstwienia, fragmenty oryginalnej 
kompozycji uwidoczniono tylko w dolnej 
partii malowidła.

W tym samym roku w gronie pracowni
ków Muzeum Narodowego w Kielcach zapa
dła decyzja o dokonaniu rekonstrukcji aparta
mentu biskupiego w jego pierwotnej postaci 
z XVII w.; dyrektor muzeum powołał wów
czas zespół konsultacyjny (R. de Latour, E. Je
żewska, A. Kwaśnik-Gliwińska, J. Kuczyński, 
M. Mazurek, B. Paprocki, M. Samek, A. Sze- 
lejewski), którego celem miało być nadzoro
wanie i opiniowanie zamierzonych prac. Ma
teriałów do takiej rekonstrukcji dostarczyły 
źródła archiwalne oraz prowadzone ze środ
ków wojewódzkiego konserwatora zabytków 

badania architektoniczne i stratygraficzne (J. 
Lewicki 1995-1996). Dzięki tym ostatnim od
kryto m.in. relikty pierwotnej, marmurowej 
posadzki w Drugim i Trzecim Pokoju Bisku
pim, określono wymiary i umiejscowienie 
(nieistniejących już) portali, przewodów ko
minowych i czeluści do pieców, w Drugim Po
koju odkryto pułap z desek ze śladami po zli
kwidowanej ramie stropowej, a w alkierzu za
murowany w XVIII w. oryginalny locus secre- 
tus oraz ślad po szybie okrągłej klatki schodo
wej, prowadzącej niegdyś z apartamentu do 
ogrodu, potwierdzono też znany z archiwa
liów fakt zamiany kominków między pokoja
mi, wreszcie odkryto fragmenty drewnianych 
podłóg z XVIII i XIX w., nawiązujących ukła
dem do pierwotnej posadzki marmurowej. 
Równocześnie wybrano wzory dla tkanin 
przewidzianych do obicia ścian (m.in. do 
Trzeciego Pokoju wzór tkaniny z obrazu Cor- 

nelisa de Vos „Portret A. 
Renniersa z żoną”, 1631) 
oraz wykonano same tka
niny w Instytucie Inżynie
rii Materiałów Włókien
niczych w Łodzi (1995- 
-1996), sporządzono pro
jekty techniczne stolarki 
okiennej (W. Niewalda, S. 
Ślęzak, M. Bogusz, kon
sultacja A. Sudacka), por
tali oraz stolarki drzwio
wej (zespół arch. W Nie- 
waldy z Krakowa według 
koncepcji WKZ i mu
zeum); w wypadku porta
li, za wzór posłużył portal 

z piaskowca z XVII w. zachowany w Drugim 
Pokoju Prałackim. Najwięcej kontrowersji 
wzbudziła sprawa rekonstrukcji posadzek 
w apartamencie. Jak już wcześniej wspomnia
no, odkryte w trakcie badań architektonicz
nych relikty podłóg z XVIII i XIX w. uznano 
za cenne nawarstwienie kulturowe, zasługują
ce na zachowanie i konserwację. Stanowisko 
Rady Muzealnej było zgoła odmienne - re
konstrukcja apartamentu z XVII w. wymagała 
także odtworzenia istniejących tam wówczas 
marmurowych posadzek na podstawie wzo
rów znanych z fragmentów zachowanych 
w obu pomieszczeniach. Ostatecznie, na mo
cy decyzji wojewódzkiego konserwatora za
bytków z 1998 r., zrekonstruowano wspo
mniane podłogi (z zachowaniem ich oryginal
nych fragmentów), co w zasadniczy sposób 
zmieniło charakter tych pomieszczeń.

Prace przy apartamencie - zarówno pro
jektowe, jak i realizacyjne - trwały nieprze
rwanie w latach następnych, hamowane jed
nak ciągłym brakiem odpowiednich funduszy. 
W lipcu 1997 r. rozpoczęto demontaż, konser
wację i zamianę kominków między Drugim 
i Trzecim Pokojem Biskupim, a następnie za
bezpieczenie odkrytych fragmentów posadzek 
(Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Małgo
rzaty i Pawła Osełków z Kielc). Rok później 
przeprowadzono konserwację zachowanych 
reliktów podłogi (Pracownia Konserwacji Me

bli Stylowych Ryszarda Dragosza, Kielce) oraz 
uzupełniono brakujące elementy (Przedsię
biorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe 
Sp. z oo. „Agat” w Kielcach; nadzór konser
watorski - Marek Mazurek), a w październiku 
dokonano wymiany okien w apartamencie 
i w trakcie południowym pałacu (Zakład Sto- 
larsko-Konserwatorski „Konstol” Stefana Łat
ki z Sieprawia koło Krakowa; oprawa w ołów 
i witrażyki w alkierzu - Lesław Heine z Krako
wa). W 1999 r. wykonano (Andrzej Gołąbek 
z Mąchocic) ramę stropową w Drugim Pokoju 
Biskupim na podstawie analogicznej w formie 
ramy, zachowanej w Pierwszym Pokoju Sena
torskim, zamontowano portale z czarnego 
marmuru dębnickiego (firma „Furmanek” 
z Daleszyc) i drzwi (A. Gołąbek z Mąchocic), 
a w 2000 r. obito ściany apartamentu tkaniną 
(projekt - J. Bojarska).

Po zakończeniu prac, których wykonanie 
nie byłoby możliwe bez finansowej pomocy 
ze strony Fundacji Współpracy Polsko-Nie
mieckiej, Urzędu Marszałkowskiego w Kiel
cach, Generalnego Konserwatora Zabytków 
oraz Państwowej Służby Ochrony Zabytków 
w Kielcach, otrzymano wnętrza w zasadzie 
zbliżone do tego, co opisywały inwentarze. 
Nie udało się wszakże zrealizować wszyst
kich wcześniej zamierzonych projektów - 
nie odmurowano np. okna wschodniego 
w Trzecim Pokoju Biskupim, zasłoniętego 
w XVIII w., a dodatkowo od zewnątrz zakry
tego pamiątkową płytą, integralnie związaną 
z wejściem do urządzonego w przyziemiu 
pałacu mauzoleum Józefa Piłsudskiego (pro
jekt przeniesienia owej płyty wywołał silne 
protesty środowisk kombatanckich), nie od
tworzono także pieców, odkładając to zada
nie na czas późniejszy.

Odrębne zagadnienie stanowi wyposaże
nie wnętrz. Niestety, do dnia dzisiejszego nie 
zachowały się meble czy tkaniny, które można 
powiązać z pierwotnym wyposażeniem pała
cu; jest to o tyle zrozumiałe, że - jak wykazu
ją inwentarze - wyposażenie tych pomiesz
czeń było zawsze więcej niż skromne. Przystę
pując do urządzania apartamentu, dyspono
wano określonym zestawem obiektów znaj
dujących się w muzealnej kolekcji; jako nad
rzędną zasadę przyjęto rekonstrukcję wyposa
żenia rezydencji magnackiej z XVII w., pod
kreślając jej religijny charakter przede wszyst
kim za pomocą obrazów i tapiserii. I tak 
w Drugim Pokoju Biskupim, pełniącym nie
gdyś funkcję antykamery (także sypialni), 
zgromadzono przede wszystkim skrzynie 
(wielkopolską z warsztatu brata Hilariona 
z około połowy XVII w. oraz włoską z 1676 
r.), ławy (cassapanca, Holandia?, XVII w.), 
siedziska (Niemcy, XVII w.) oraz szafy zdo
bione alegoriami cnót (Francja, XVII w.). Wy
strój wnętrza uzupełniono tapiserią „Święta 
Rodzina odpoczywająca w ogrodzie” (Brukse
la, warsztat Henryka Reydamsa Młodszego, 
druga połowa XVII w.) oraz obrazami o tema
tyce religijnej - płótnem Massimo Stanzione 
(1585-1665) „Święta Rodzina - odpoczynek 
w czasie ucieczki do Egiptu”, wykonaną przez 
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Franciszka Smuglewicza (1745-1807) kopią 
obrazu Cristofano Allori (1577-1621) „Judy
ta z głową Holofernesa” oraz „Matką Boską 
z Dzieciątkiem” ze szkoły włoskiej (druga po
łowa XVII w.). W wypadku Trzeciego Pokoju 
Biskupiego, pełniącego początkowo funkcję 
gabinetu, a następnie sypialni, przywrócono 
mu funkcję pierwotną - we wnętrzu tym zna
lazły się więc: nakryty wschodnią tkaniną stół 
(Włochy, początek XVII w.) i fotel drewniany 
(Niemcy, początek XVII w.), szafka - casetto- 
ne, późnomanierystyczny klęcznik, zydle ty
pu sgabello (Włochy, koniec XVI w.), szafka 
na lawaterz (Niemcy, 1626) oraz grupa mebli 
hiszpańskich z XVI w. - dwa kabinety typu 
vargueno oraz fotel kryty brokatelą. Zgroma
dzono tu także malarstwo i rzeźbę o tematy
ce religijnej: niewielką płaskorzeźbę „Anioł 
z zasłoną” (około 1500), obrazy Camillo Pro- 
caccini (1560-1629) „Madonna z Dzieciąt
kiem i św. Janem Chrzcicielem”, Dawida II 
Teniersa (1610-1690) „Cudowny połów 
ryb”, anonimowego „Chrystusa w Emaus” 
(kopia obrazu szkoły holenderskiej) oraz 
dwustronny obraz na blasze nieznanego arty
sty, przedstawiający „Ukrzyżowanie” na jed
nej i „Portret Samuela Zborowskiego” na 
drugiej stronie. Do zespołu tego dołączył tak
że niewielki, pochodzący z XVII w. portret 
fundatora pałacu, biskupa Jakuba Zadzika, 
wypożyczony przez klasztor ss. bernardynek 
z Krakowa. Usytuowany w baszcie tzw. al
kierz pod wieżą pełnił pierwotnie funkcję 
garderoby, dlatego umieszczono tu locus se- 
cretus (analogiczny w alkierzu przy aparta
mencie senatorskim) oraz kominek (dziś nie
istniejący). Stąd także - zgodnie z zasadami 
kompozycji przestrzennej apartamentu - 
schodziło się klatką schodową o kręconych 
schodach (wejście do niej zaakcentowano kla
pą w podłodze) wprost do przypałacowego 
ogrodu. Ze względu na zmiany, które zaszły 
w tym pomieszczeniu w następnej epoce, od
tworzono jego funkcję z XVIII w. (gabinet - 
biblioteka); znalazła się tu wypełniona książ
kami sekretera, kanapa z dwoma fotelami 
i komoda z dekoracją o chińskich motywach 
(wszystkie meble holenderskie z pierwszej 
połowy XVIII w.), a także dywan oraz cera
mika o wschodnich motywach (berlińskie 
wazy fajansowe, talerze z Delft).

Oddanie do użytku apartamentu biskupie
go nie kończy prac prowadzonych w kielec
kim pałacu. Szybkiej interwencji konserwa
torskiej wymagają stropy i malowidła w apar
tamencie senatorskim, któremu w przyszłości 
także przywrócona będzie forma z XVII w. 
Z czasem udostępniona zostanie kaplica pała
cowa z zachowaną późnomanierystyczną de
koracją stiukową sklepienia (służąca dziś jako 
pomieszczenie pomocnicze), zrekonstruowa
ne zostaną schody prowadzące z loggii do 
ogrodu, a także ogród włoski z XVII w., po
łożony przed zachodnią elewacją pałacu. Po- 
zostaje jedynie mieć nadzieję, że przynajmniej 
część z tych zamierzeń doczeka się stosunko
wo szybkiej realizacji.

Marta Samek

Kaszkul
aszkul - to jałmużniczka pielgrzy
mia, noszona przez derwiszy, wy- 

S znawców sulfizmu, mistycznego 
odłamu islamu. Wykonana jest 

z twardej osłonki pestki - popularnie nazy
wanej orzechem - palmy lodoicji seszelskiej 
(Lodoicea seychellarum; polska nazwa - dzi- 
worzesznia). W handlu antykwarycznym no

si także nazwę kokosa morskiego - coco-de- 
-mer.

Palma seszelska jest gatunkiem endemicz
nym, występującym jedynie na Seszelach (jej 
wizerunek widnieje w godle państwowym 
Seszeli), ma największe znane na świecie 
owoce, osiągające w obwodzie 100 cm i wa
gę do 25 kg. Ich dojrzewanie trwa około 10 
lat. Pestki tych owoców, przenoszone prąda
mi morskimi do wybrzeży Indii i Arabii, 
i z racji tego nazywane morskimi orzechami 
kokosowymi, już od czasów średniowiecz
nych wykorzystywane były do wyrobu luksu
sowych naczyń. Ich nieznane aż do połowy 
XVIII w. pochodzenie powodowało, że uwa
żano je za obdarzone magiczną mocą, a napój 
wypity z takiego naczynia za skuteczny lek. 
Były przedmiotem pożądania zarówno ma
haradżów indyjskich, jak i europejskich mo
narchów, i do czasu odkrycia ich pochodze
nia osiągały zawrotne ceny. Do dzisiaj są 
ozdobą, muzeów przyrodniczych. W Polsce 
egzemplarze nasienia palmy seszelskiej znaj
dują się w zbiorach ogrodów botanicznych 
w Warszawie i Krakowie.

Sufi, przedstawiciele mistyczno-ascetyczne- 
go kierunku w islamie, od VIII w. tworzyli ma
łe, zamknięte grupy, ostentacyjnie praktykują-

1. Pestka lodoicji seszelskiej
2. Derwisz w charakterystycznym stroju 
z kijem pielgrzymim i jatmużniczką 
przewieszoną przez ramię (zdjęcie z końca 
XIX w. z terenu Iranu)
3.4. Kaszkul ze zbiorów Muzeum Azji
i Pacyfiku w Warszawie (3) i inskrypcja 
na ściance bocznej (4)

ce wyrzeczenie się dóbr tego świata i utrzymu
jące się z hojności wiernych. Przyłączali się do 
nich także wędrowni tułacze i pustelnicy. Na
zwę wywodzi się od wełnianej grubej szaty suf, 
jaką nosili ci muzułmańscy asceci. Od XII w. 
datuje się rozwój licznych bractw sufickich 
gromadzących wyznawców, przede wszystkim 
z warstw ludowych. Podstawową praktyką re
ligijną były rytmiczne recytacje, stosowali tak
że inne techniki sprzyjające ekstazie, jak np. 
wirujące tańce derwiszów (perska nazwa su
fich, pochodząca od słowa nędzarz-żebrak). 
Innym powszechnie stosowanym zwyczajem 
było odwiedzanie miejsc kultu. Cale rzesze mi
sty ków-tu łączy pielgrzymowały od jednego 
sanktuarium do drugiego, utrzymując się po 
drodze z jałmużny. Jałmużniczka - kaszkul, 
obok wełnianej sukni i pielgrzymiego kija, by
ła ich niezbędnym wyposażeniem.
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5. Perski kaszkul z XIX w. z zachowanymi 
łańcuszkami do zawieszania na ramieniu
6. Perski kaszkul inkrustowany złotem 
z XIX w. (Muzeum Sztuki Narodów 
Wschodu w Moskwie)

(zdjęcia i reprod.: Eugeniusz Hel bert)

W centrum Londynu, niemal dokładnie naprzeciw
ko Parlamentu znajduje się kościół św. Marii z XIV w. 
Gdy w latach siedemdziesiątych XX w. nad popadają
cą w ruinę świątynią zawisło widmo rozbiórki, pojawił 
się pomysł utworzenia Muzeum Historii Ogrodnictwa. 
Grupa entuzjastów zawiązała Tradescant Trust, rozpo
częta prace zabezpieczające i zbieranie pieniędzy. 
Szybko okazało się, ze wielu osobom leży na sercu 
ocalenie tego skrawka Londynu. Dzięki ich hojności 
i zaangażowaniu w 1983 r. królowa Elżbieta II dokona
ła uroczystego otwarcia Museum ot Garden History.

Wybór miejsca na takie muzeum nie byt przypad
kowy. W XVII w. w pobliżu znajdował się dom i ogród 
Johna Tradescanta i jego syna również Johna, zna
nych kolekcjonerów roślin i królewskich ogrodników; 
obaj pochowani są w przylegającym do kościoła nie
wielkim ogrodzie.

Tradescantowie byli prawdziwymi „łowcami roślin". 
Z każdej podróży przywozili sadzonki i nasiona, które 
najpierw uprawiali we własnym ogrodzie, a potem po
pularyzowali. W ten sposób do brytyjskich ogrodów 
trafiło wiele nieznanych wcześniej gatunków: mo
drzew syberyjski z Rosji, czarna morwa z Francji, 
a z Ameryki Północnej m.in. sumak octowiec, tulipa
nowiec amerykański itp. Opublikowany w 1656 r. opis 
kolekcji uważany jest za pierwszy na świecie katalog 
muzealny. Zbiory zostały później podarowane Uni
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W zbiorach Muzeum Azji i Pacyfiku w War
szawie znajduje się jałmużniczka, zakupiona 
w 1987 r., ale, niestety, nic nie wiadomo o jej 
proweniencji. Wykonana jest z połowy roz
dzielonej wzdłuż podłużnej osi pestki (wymia
ry 29,5 x 15,5 x 13,2 cm). Z wierzchu, w jed
nej trzeciej długości, jest zasklepiona, w pozo
stałej ma otwór w kształcie niesymetrycznej 
kropli o wymiarach 19x11 cm, który powstał 
w naturalny sposób po rozłączeniu dwóch po
łówek. W jałmużniczce nie zachowały się łań
cuszki, za pomocą których przewieszana była 
przez ramię. O ich istnieniu świadczą jedynie 
dwa małe otwory, w których były umocowane.

Cała powierzchnia, w kolorze ciemnobrą
zowym, pokryta jest płaskorzeźbioną dekora
cją o niskim, wypukłym reliefie. Na wypu
kłym dnie znajduje się pięć scen walczących ze 
sobą zwierząt: lwic i lwów, lampartów i gaze- 
li, obwiedzionych wicią roślinną. Na wierz
chu, w półkolu, znajduje się kartusz z inskryp
cją w języku arabskim, pismem nasta’lik: „na- 
srun men allahi w a fathun qaribun” - „pomoc 
od Boga i bliskie zwycięstwo” (Sura LXI, 13 
według tłumaczenia J. Bielawskiego, Koran, 
Warszawa 1986). Poza tym znajduje się jeszcze 
słowo „Mohammad” i litera „s” - pierwsza li
tera tradycyjnego błogosławieństwa w języku 
arabskim wypowiadana po imieniu Proroka: 
„sala’l-Lahu alejki wa alibi salam” - „Pokój 
i błogosławieństwo Boże Jemu i Jego domowi”. 
Boczne ścianki jałmużniczki obiega pas z arab
ską inskrypcją, rozmieszczoną w ośmiu sze
ściokątnych kartuszach, po cztery z każdej 
strony. Inskrypcja rozpoczyna się przy spicza
stym czubku i zgodnie z kierunkiem pisma 
arabskiego biegnie w lewą stronę. Jest to wyli
czenie imion lub tytułów dwunastu imamów 
szyickich. W tłumaczeniu inskrypcja brzmi: 

„Oby Bóg modlił się za proroka [Mohammada] 
i Opiekuna [Alego] i Dziewicę [Fatimę] i dziel
nego Hasana i Hosejna i Sadżadża i Baqera 
i Sadeqa i Kazema Musę i Rezę i Taqiego i Na- 
qiego i Hasana al-’Askariego i Mehdiego Prze
wodnika Pana Czasów”.

Szyici, polityczno-religijny odłam w isla
mie, opowiadają się za prawem Alego, zięcia 
proroka Mahometa, i jego bezpośrednich po
tomków do zwierzchności nad wszystkimi 
muzułmanami. Jeden z odłamów tego ugrupo
wania - imamici - obdarzają czcią dwunastu 
imamów, potomków Alego. Imam w koncep
cji szyickiej jest istotą bezgrzeszną i nieomylną, 
i jako kontynuator posłannictwa Proroka ma 
wyłączne prawo do autorytatywnej i ostatecz
nej interpretacji Koranu. W 1502 r. doktryna 
ta została ogłoszona w Persji jako religia pań
stwowa. Szyici z innych krajów, ismailici, 
uznawali siedmiu imamów, zajdyci czterech. 
Tak więc na omawianej jałmużniczce znalazło 
się wyznanie wiary, potwierdzające, że należa
ła do szyity pochodzącego z Persji.

Charakterystyczny kształt jałmużniczek, 
będący pochodną materiału, z jakiego były 
wykonywane, przyjął się także w wytwarza
niu luksusowych jałmużniczek z metalu. 
W Muzeum Narodowym w Krakowie, 
w Zbiorach Czartoryskich, znajduje się po
chodzący z Persji piękny kaszkul datowany 
na XVII w. i wykonany ze stali damasceń
skiej, częściowo ażurowy, z dekoracją inkru
stowaną złotem i srebrem. Ze zbiorów Mu
zeum Sztuki Narodów Wschodu w Moskwie 
pochodzi perski kaszkul z 1879 r., wykonany 
ze stali inkrustowanej złotem.

Barbara Pokorska
Odczytanie i przetłumaczenie inskrypcji: Ivonna Nowicka

MUZEUM W KOŚCIELE

wersytetowi w Oxfordzie, gdzie można je oglądać do 
dzisiaj.

Wewnątrz kościoła zgromadzono wiele dokumen
tów dotyczących Tradescantów, narzędzia ogrodni
cze, m.in. pierwsze modele kosiarek i grabie z XIX w., 
widły, a nawet szklane urządzenia do prostowania 
ogórków. Jest też wiele książek, zdjęć, obrazów i gra
fik, wszystkie o tematyce ogrodniczej. Zainteresowa
nie zwiedzających budzi witraż przedstawiający wę
drownego kupca i psa. Jest to przypomnienie śre
dniowiecznej opowieści o kupcu i jego psie, który zna
lazł w pobliżu kościoła skarb. W swoim testamencie 
kupiec ofiarował kościołowi przylegle tereny oraz spo
rą sumę pieniędzy, a jedynym warunkiem nabycia 
spadku było zamieszczenie w jednym z kościelnych 
okien witraża z podobizną kupca i psa. Witraż kilka
krotnie byt niszczony, zawsze jednak powracał na 
swoje miejsce.

Przylegający do kościoła ogród wypełniają rośliny, 
które rosły lub mogły rosnąć w ogrodzie Tradescan
tów. Pośród nich znajduje się grób obu ogrodników 
ozdobiony rzeźbionymi motywami nawiązującymi do 
ich podróży.

Paweł Kubisztal

1. Kościół św. Marii, obecnie muzeum ogrodnictwa
2. Wędrowny kupiec i jego pies na kościelnym 
witrażu

(zdjęcia: Paweł Kubisztal)
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Zaginione

Czedekowski w Łańcucie
Zbiory Muzeum-Zamku w Łańcucie 

wzbogaciły się o kilkanaście por
tretów pędzla Bolesława Jana Czede- 

kowskiego (1885-1969), przekaza
nych w darze przez wdowę po mala
rzu, Hertę Czedekowską. Ten modny 
i bardzo płodny malarz polski, uczeń 
Kazimierza Pochwalskiego i Augusta 
Angelego, student Akademii Wiedeń
skiej, właściciel atelier w Paryżu, No
wym Jorku, Waszyngtonie, Rzymie, 
Warszawie i Wiedniu, byt uznanym 
portrecistą, cieszącym się bardzo du
żym powodzeniem, uznawanym za 
największego pośród działających 
w XX w. Spod jego pędzla wyszło pra

wie dwa tysiące obrazów - przede 
wszystkim wizerunki dyplomatów, mę
żów stanu, austriackiej arystokracji, 
a także najbliższej rodziny, w tym obu 
żon, Eugenii i Herty oraz córki, Heleny 
Sierakowskiej. Pośród wielu portreto
wanych przez Czedekowskiego osobi
stości znaleźli się Sergiusz Prokofiew, 
marszałek Ferdynad Foch, ostatni ce
sarz Austro-Węgier Karol II oraz gene
rał G. Patton, a z Polaków - prezydent 
Ignacy Mościcki, ambasadorzy RP 
w Paryżu Kazimierz Lubomirski i Alfred 
Chłapowski oraz kardynałowie August 
Hlond i Adam Sapieha. Czedekowski 
sportretowal także Potockich z Łańcu
ta: w 1935 r. ordynata łańcuckiego Al
freda Potockiego, w 1936 r. jego mat
kę, Elżbietę z Radziwiłłów Romanową 
Potocką oraz w 1937 r. w Waszyngto
nie Jerzego Potockiego, wówczas am
basadora RP w Stanach Zjednoczo
nych, młodszego brata Alfreda.

Portret ordynata Alfreda Potockie
go byl ostatnim portretem, do którego 
pozował w Łańcucie i kolejnym - cho
ciaż portret nie należy do rodzaju 
„konnych" - ukazującym go jako 
jeźdźca. Portret ten powstał w lipcu 
1935 r. Alfred pisał o nim do przeby
wającej w podróży matki: „Mójportret 
gotów i Czedekowski dziś wyjechał. 
Jest dobrze malowany i bardzo po
dobny ale trudny do powieszenia - 
głównie z powodu sportowego stroju. 
Do zimowego salonu (neorokokowy 
salon na I p. zamku - A. K.) absolut

nie się nie nadaje i właściwie nie jest 
portretem, który by pasował do fami
lijnych obrazów w zamku - raczej do 
Julina (pałacyku myśliwskiego - A. K.) 
albo do siodłami (w Stajniach Cugo
wych - A. K.). To szkoda bo trudno 
będzie jeszcze raz kiedyś pomyśleć 
o portrecie (...)" (list z 25.07., AGAD, 
APK, 3430, k. 1004).

Czedekowski namalował Alfreda 
Potockiego w jasnym, letnim ubraniu 
- marynarce i bryczesach - oraz wy
sokich lakierowanych brązowych bu
tach do konnej jazdy, swobodnie roz
partego w fotelu z prawą nogą posta
wioną na tapicerowanym podnóżku.

W prawej, zaciśniętej mocno dłoni 
trzyma ordynat białe rękawiczki. Lewą 
rękę ma uniesioną i zgiętą w łokciu. 
Alfred Potocki pozował malarzowi naj
prawdopodobniej w sieni zamkowej, 
w której otwartej bramie ukazany jest 
osiodłany koń trzymany przez służą
cego. Wojciech Kossak, który bezpo
średnio po Czedekowskim, jeszcze 
w lipcu, przyjechał do Łańcuta, by 
sportretować bratanka Alfreda Potoc
kiego, trzyletniego Stasia, portret Cze
dekowskiego bardzo skrytykował. Tak 
pisał o nim do żony: „(...) Alfred duży 
swój portret dal zrobić Czedekowskie- 
mu (...) ten jest okropnie nieudany, 
bez sensu skomponowany i w dodat
ku wpuści! się na wpakowanie na dru
gim planie stajennego z koniem, bo 
Alfred w kostiumie do konia. Natural
nie że czysta groteska, ale ja na 
wszelkie pytania, co o tym myślę, nic 
nie mówię złośliwego." fJ\l. Kossak, Li
sty do żony i przyjaciół, t. 2, Kraków 
1985, s. 623). W rewanżu, jak napisał 
Kossak żonie, „bez złość" za to, że Al
fred Potocki kazał się sportretować 
nie jemu, lecz Czedekowskiemu, po
stanowił za portret małego Stasia za
żądać 2000 zl.

Całkowicie odmiennie ocenił por
tret Alfreda Potockiego Tadeusz 
Pruszkowski w komentarzu do lwow
skiej wystawy artysty w 1939 r., okre
ślając obraz jako „malowany z werwą 
i umiarem, w przyjemnym kolorze", 
czym, zdaniem Pruszkowskiego, na

wiązał Czedekowski do portretowego 
malarstwa angielskiego z XIX w. (cyt. 
za M. Borowiejska-Birkenmajerowa, 
B. J. Czedekowski, Kraków 1994, s. 
28). Portret wykonany przez Czede
kowskiego ozdabiał nie reprezenta
cyjne łańcuckie salony, lecz juliński 
pałac podczas sezonów jesiennych 
polowań. Jak przypuszczał Alfred Po
tocki, byt to jego ostatni łańcucki i re
prezentacyjny portret. Zabrał go wraz 
z innymi ruchomościami, wyjeżdżając 
z Łańcuta i Polski w 1944 r. Obecne 
losy tego płótna nie są znane.

Również nie jest znane miejsce 
przechowywania dwóch następnych 
portretów, które mistrz Czedekowski 
wykonał dla Potockich. Rok po nama
lowaniu portretu ordynata wykonał 
portret jego matki, Elżbiety z Radziwił

łów Romanowej Potockiej. Powstał 
elegancki utrzymany w jasnej tonacji 
portret, przedstawiający popiersie 
starszej damy w atlasowej, przybranej 
szyfonem sukni. Elżbieta Potocka, któ
ra ma na szyi sznury pereł i ułożone 
w fale krótkie siwe włosy, przedstawio
na jest na tle ciemnej, mięsistej tkani
ny. Obraz ten trafił do salonu w aparta
mencie hrabiny na parterze zamku. 
Powieszono go na lustrze nad komin
kiem. Niedługo po powstaniu konter
fektu hrabiny oba łańcuckie portrety 
prezentowane były na monograficznej 
wystawie dziel Bolesława Czedekow
skiego w 1939 r. w Pałacu Sztuki we 
Lwowie.

W1937 r. Czedekowski namalował 
młodszego z braci Potockich z Łańcu
ta, Jerzego, który przebywał wówczas 
w Stanach Zjednoczonych jako amba
sador Rzeczypospolitej. Portret po
wstawał w Waszyngtonie. W lutym 
1937 r. ukazała się notatka w „Wa
shington Herald” informująca o po
wstałym właśnie na terenie polskiej 
ambasady przy Sixteen Street w Wa
szyngtonie portrecie Jerzego Potockie
go. Notatkę prasową ilustrowała foto-

I. 2.3. Portrety pędzla Bolesława
J. Czedekowskiego: Alfreda 
Potockiego (1), Elżbiety Potockiej (2) 
i Jerzego Potockiego (3)
4. Artysta malujący portret Jerzego 
Potockiego w Waszyngtonie

(zdjęcia: Aldona Kruszyńska) 
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grafia, na której Jerzy Potocki pozuje 
Czedekowskiemu, Stojący na sztalu
dze obraz jest już gotowy i oprawny 
w złocone, profilowane ramy - Czede- 
kowski zresztą oprawiał zagruntowane 
płótno jeszcze przed przystąpieniem 
do malowania obrazu. W notatce 
z „Washington Herald” podkreślone 
jest, że portret Jerzego Potockiego 
Czedekowski namalował w ciągu 
9 godzin oraz że jest on 700. pracą ar
tysty. Jerzy Potocki, podobnie jak jego 
starszy brat, pozował Czedekowskie
mu ubrany w strój do konnej jazdy: 
ciemny rajtrok, bryczesy i angielskie 
buty do konnej jazdy. Tak jak Alfreda, 
namalował go Czedekowski siedzące
go, z postawioną wyżej lewą nogą (co 
byto zresztą manierą artysty), tyle że 
portretowany ukazany jest nie w całej 
postaci, jak ordynat, ale w trzech 
czwartych i na neutralnym tle. Strój do 
konnej jazdy zapewne nawiązywał do 
stroju na portrecie brata lub też wiązał 
się z jeździeckimi pasjami ambasado
ra. Byt on doskonałym jeżdżcem, 
uczestnikiem polowań par force, które 
pod wpływem rodzinnej, łańcuckiej 
tradycji urządzał także w swoich pod- 
Iwowskich Pomorzanach, oraz ho
dowcą koni pełnej krwi. Portret Jerze
go Potockiego ozdabiał salony amba
sady i prezentowany byt na otwartej 
w listopadzie 1937 r. wystawie prac 
Czedekowskiego w Metropolitan-Rey- 
nolds-Galleries w Waszyngtonie oraz 
dwa lata później także w Waszyngto
nie, na wystawie zbiorowej w Klubie 
Polskim, gdzie eksponowano tylko ten 
jeden obraz artysty. Portret ten nigdy 
już nie powrócił do rąk Jerzego Potoc
kiego. Z czasem do artysty dotarła 
wiadomość, że obraz został skradzio
ny jeszcze przed zamknięciem wa
szyngtońskiej wystawy.

Aldona Kruszyńska

Za udzielone informacje o portretach Alfreda Po
tockiego i Elżbiety Potockiej dziękuję R Marii Rey 
z Montrśsor i R Romanowi Potockiemu z Krako
wa, a za przekazane materiały o portrecie Jerze
go Potockiego dyrektorowi Muzeum-Zamku 
w Łańcucie R Witowi Wojtowiczowi.

Portrety miasta 
-Płock’2001
Dziesięciu malarzy z kraju i z zagra

nicy wzięło udział w odbywającym 
się na początku maja br. w Płocku ple

nerze „Portret miasta - Płock 2001” 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 
2001). Impreza zorganizowana została 
dzięki staraniom Galerii nr 3 w Płocku 
i Wydziału Promocji Urzędu Miasta. 
Ciekawym pomysłem okazało się włą
czenie tego artystycznego wydarzenia 

tematów zwiedzili płockie kościoły 
i wiele innych zakątków miasta o cieka
wej architekturze. Plener byt również 
doskonalą okazją do wspólnych spo
tkań, długich rozmów o sztuce, kultu
rze, jej kondycji. Na zakończenie 
w malowniczym zajeździe Rybaki od
byta się robocza poplenerowa wysta
wa. We wrześniu na wystawie w Galerii 
nr 3 w Płocku pokazane zostaną 
wszystkie „portrety” miasta powstałe 
podczas majowego pleneru - około 50 
prac olejnych, pasteli, akwarel i malar
stwa na jedwabiu

Polskiemu Koncernowi Naftowemu 
ORLEN S. A., Urzędowi Miasta Płocka 
składam podziękowania w imieniu 
uczestników pleneru, organizatorów

w Piknik Europejski (coroczne spotka
nia społeczności zaprzyjaźnionych 
z Płockiem miast: Darmstadt, Auxerr, 
Forli, Fort Wayne, Możejki, Łożnica 
i Nowopolock). W ciągu kilku dni 
uczestnicy pleneru obejrzeli zbiory Mu
zeum Mazowieckiego, Muzeum Diece
zjalnego, Towarzystwa Naukowego 
Płockiego. W poszukiwaniu malarskich 

1. Praca Pawta Kotowicza „Zaułek”, 
pastel, 50x70 cm
2. Józef Panfil, „Ołtarz z kościoła 
farnego w Płocku”, olej, 24x18 cm

i tych ptocczan, którzy od samego po
czątku do końca pleneru gorąco mu 
kibicowali. Słowa podziękowań nale

żą się naszemu opiekunowi medial
nemu: „Spotkaniom z Zabytkami”. Bar
dzo duże zainteresowanie plenerem 
przez cały czas jego trwania okazywa
ły płockie lokalne media - „Gazeta na 
Mazowszu” oraz telewizja Tele Top.

Marek Cichocki
Galeria nr 3 w Płocku

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 War
szawa, id. Piękna 44 a, PBK S.A. III O/Warszawa nr 
11101024-421020002418 (na załączonym w nu
merze przekazie pocztowym prosimy podać, któ
rych numerów dotyczy wpłata).Wplaty na mini
mum trzy numery przyjmowane są na co najmniej 
1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 1 egz. 
w 2002 r. 5,50 zł. Czytelnicy, którzy dokonają 
jednorazowej opłaty za prenumeratę na cały 2002 r., 
otrzymają ją w cenie promocyjnej (60 zł). Dla pre
numeratorów zamawiających minimum po 10 eg
zemplarzy każdego numeru - 25% rabatu. Prenume
rata zagraniczna jest o 150% droższa. Wszelkie infor
macje 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 obowiązku 
wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumero
wane egzemplarze są doręczane do miejsca za
mieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na 
I kwartał 2002 r. przyjmowane są do 5 gnidnia br.

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



Rycerze w Bolkowie
Tradycyjnie - choć to tradycja 

jeszcze bardzo młoda- w pierw
szych dniach maja br. średniowiecz
nym zamkiem w Bolkowie na Dol
nym Śląsku, a także leżącym u jego 
stóp miasteczkiem oraz pobliskimi 
duktami zawładnęło rycerstwo. 
Gwarno było i kolorowo. A wszystko 
to z powodu naznaczonego na dzień 
5 maja 2001 r. „V Turnieju Dziennika
rzy we Władaniu Średniowieczną 
Bronią Wszelaką" - kulminacji tej ze 
wszech miar pożądanej i z wielką

nie niewieściej czci bądź zasługiwać 
się w turnieju rycerskim największymi 
sukcesami w nadziei zdobycia serca 
uwięzionej w zamkowej wieży pięk
nej księżniczki. Dobry to sposób na 
ożywienie uśpionego od lat mia
steczka i jego najważniejszego za
bytku. Sposób obmyślony przez po
wstałe w 1995 r. Bractwo Rycerskie 
Zamku Bolków, które obok wskrze
szenia najszczytniejszych ideałów ry
cerskich postawiło sobie za cel także 
częściowe odtworzenie na swoim te-

mowe dotyczące wykorzystania je
dynych nadających się obecnie na 
zamku sal ekspozycyjnych. Po ze
szłorocznej, niezwykle cennej, a na
wet (wziąwszy pod uwagę sam fakt 
podjęcia takiej inicjatywy) wzruszają
cej, lecz żenującej ze względu na 
sposób realizacji wystawie „Kiedy 
Bolków jeszcze się Bolkenhain nazy
wał. Zdjęcia dolnośląskiego miasta", 
zorganizowanej pod patronatem 
Fundacji Współpracy Polsko-Nie
mieckiej przez byłych mieszkańców

stoisko towarzyszące rycerskiemu 
turniejowi - Pracownia Technik Drze
worytniczych i Sfragistycznych Tade
usza Grajpela, prezesa Stowarzysze
nia na rzecz Popularyzacji Archeolo
gii, Etnologii i Rzemiosł Dawnych 
„ARS REPLICA”. „Pracownia zajmuje 
się wykonywaniem kopii - replik hi
storycznie istniejących drzeworytów 
i pieczęci, głównie z okresu średnio
wiecza i renesansu - udziela obja
śnień T. Grajpel. - W dążeniu do 
maksymalnej zgodności z oryginal-

starannością przygotowanej przez 
Bractwo Rycerskie Zamku Bolków,

renie dawnej kultury obszaru śląsko- 
-lużyckiego.

Bolkowa w ramach Dni Borken 
w Bolkowie, obecna wystawa (oby

nymi dawnymi technologiami, naj
pierw rekonstruujemy wybrany klo-

1. Widok z wieży zamkowej
w kierunku 
północno-wschodnim
2. Zejście z wieży zamkowej
3. Tadeusz Grajpel przy 
rekonstrukcji prasy drukarskiej 
z pierwszej potowy XV w.
4. Dyplom okolicznościowy 
„V Turnieju Dziennikarzy we 
Władaniu Średniowieczną 
Bronią Wszelaką”
(zdjęcia: Wojciech Przybyszewski)

Muzeum Zamek Bolków i miejscowe 
władze gminne imprezy. W jej pro
gramie znalazły się m.in.: „Swawole 
i harce plebejskie, Zdobywanie mu
rów obronnych, Tańce i hulanki, Szla
chetny uczynek." Uczestnicy spotka
nia - w równej mierze rozmiłowani 
w tradycji i średniowiecznych zwy
czajach, jak i w samych zabytkach 
stanowiących niezbędne tło dla tego 
rodzaju swawoli - mogli do woli, by
le zgodnie z zasadami rycerskiego 
kodeksu honorowego, dobywać 
miecza, bić nikczemnego wroga, 
chełpić się swą sprawnością i tęży
zną fizyczną, a także stawać w obro-

Turniejowi towarzyszyły liczne 
atrakcje. Jedną z nich była inaugura
cja wystawy „Zbroje, miecze, korba- 
cze - uzbrojenie współczesnego ry
cerza", pomieszczonej w odremon
towanym już ubiegłej wiosny Domu 
Niewiast, okazałym zamkowym bu
dynku mieszkalnym z połowy XVI w. 
Tym samym - miejmy nadzieję - za
kończone zostały ciągnące się latami 
dyskusje kompetencyjne i progra- 

jak najdłużej dostępna dla zwiedza
jących) wydaje się pomysłem trafio
nym. Można na niej zobaczyć repliki 
zbroi i tarcz rycerskich, pancerzy, 
broni siecznej, drzewcowej,'obucho
wej i palnej - wszystkie wykonane 
przez specjalizujące się w tego ro
dzaju wyrobach polskie pracownie.

Na czas majowej imprezy na Dzie
dzińcu Głównym Zamku w Bolkowie 
rozgościło się bodaj najciekawsze 

cek drzeworytniczy, następnie wyko
nujemy z niego odbitki na papierze 
czerpanym. Aby pokazać początki 
typografii odtworzyliśmy też wczesną 
(z około połowy XV w.) prasę drukar
ską, na której prowadzimy pokazy 
«czarnej sztuki” i omawiamy przeło
mowe znaczenie wynalazku Guten
berga. " Warto dodać, że na użytek 
tegorocznego turnieju w Bolkowie 
w Pracowni Technik Drzeworytni
czych i Sfragistycznych przygotowa
no kilka atrakcyjnych pamiątek, 
a wśród nich dyplomy uczestnictwa. 
Najbardziej okazała jego wersja 
skompilowana została z trzech róż
nych elementów. Drzeworyt u góry - 
to replika ilustracji Williama Caxtona 
do II wydania Opowieści kanterberyj- 
skich Geoffreya Chaucera (z lat 
osiemdziesiątych XV w.). Lakowa 
pieczęć u dołu - to rekonstrukcja pie
częci Bolesława II Łysego Rogatki 
(z lat 1242-1249). Wreszcie napisy, 
które choć także naśladują czcionki 
z epoki, są już dziełem własnym Ta
deusza Grajpela i jego współpracow
ników.

Wojciech Przybyszewski



Burzowe dzwonnice Jeszcze do niedawna nieodłącznym elemen
tem krajobrazu Podtatrza i Beskidów Zachod
nich byty drewniane dzwonnice stojące, podob

nie jak kapliczki przydrożne, na polach, przy dro-

1. Stryszawa Roztoki w Beskidzie 
Żywieckim
2. Jabtonka Bór na Orawie
3. Czerwienne na Podhalu
4. Podsarnie na Orawie

(zdjęcia: Piotr Krzywda)

gach i w osiedlach. Wznoszone najczęściej na 
planie kwadratu, o pochyłych ścianach, obite de
skami lub gontem, nakryte gontowym daszkiem 
namiotowym kryty wewnątrz dzwonek loretański. 
Jego dźwięk, zgodnie z powszechnym przekona
niem, miał odpędzać od ludzkich sadyb i pói bu
rze oraz towarzyszące im grad, ulewę, huragan. 
Oddalanie burzy dźwiękiem dzwonu było w prze
szłości znane na terenie całej Europy. Nierzadko 
na dzwonach kościelnych figurował napis: Fulgu- 
ra frango - pioruny rozlamuję. Dopiero później
sze rozporządzenia władzy duchownej wprowa
dziły zakaz używania kościelnych dzwonów do 
rozpędzania burzy i wtedy najprawdopodobniej 
znalazły one miejsce we wznoszonych specjalnie 
w tym celu dzwonniczkach.

W polskich Karpatach wierzono, że burze 
sprowadzają demony zwane ptanetnikami, 
chmurnikami. Kiedy nad wieś nadciągała burzo
wa nawałnica, starano się ją odpędzić, przede 
wszystkim zaś przegnać planetników. Wierzono, 
że panicznie boją się one głosu dzwonów lub, 
jak sądzono w Beskidzie Wyspowym, dodaje on 
im sit, aby mogty odciągnąć chmury znad wsi. 
Gtos ten wyznaczał równocześnie swego rodza
ju granicę, święty krąg, której nie mogły przekro
czyć żadne zte moce. Skuteczny byt tylko dźwięk 
dzwonu, który nigdy nie zwiastował śmierci i nie 
towarzyszy! pogrzebowi. Kontakt ze zmarłym, 

uważanym w tradycyjnej kultu
rze za istotę nieczystą, powo
dował, że dzwon w ten sposób 
„skalany” tracił właściwość od
straszania demonów. Dzwonie
niem „na burzę” zajmowali się 
specjalni dzwonnicy. Byli to wy
łącznie mężczyźni, ludzie uwa
żani za bogobojnych, niekiedy 
wybierani przez całą społecz
ność wsi. Istniało przekonanie, 
że w miarę zbliżania się burzy, 
zwłaszcza gradowych chmur, 
dzwon staje się coraz cięższy, 
zaś demony usiłują wyrwać 
sznur z rąk człowiekowi. Gdy 
dzwonnik przestraszył się, 
osłabł lub zbyt późno rozpo
czął interwencję, ptanetniki mo
gty zniszczyć całą okolicę nie
bywałą nawałnicą. W przeszło

ści dzwonników otaczano we wsi powszechnym 
szacunkiem. Otrzymywali za swoje usługi wyna
grodzenie w postaci produktów żywnościowych, 
pomoc przy pracach potowych itp. Z czasem ich 
pozycja uległa zmianie, a do posiadanych przez 
nich umiejętności zaczęto odnosić się z rezerwą, 
potem zaś nierzadko z kpiną i lekceważeniem.

Dzisiaj wspomnienia o dzwonnikach należą 
do przeszłości, nadal jednak w wielu rejonach 
Polski południowej nadciągającej nawałnicy to
warzyszy glos loretańskiego dzwonka, płynący 
najczęściej z wieżyczki na dachu przydrożnej 
kapliczki, rzadziej z kościelnej wieży. Stare, 
drewniane „burzowe” dzwonnice spotkać już 
można coraz rzadziej.

Urszula Janicka-Krzywda
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