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W tym roku 1 grudnia Profesor Janusz Durko, dyrektor Muzeum Histo
rycznego m. st. Warszawy, obchodzi niezwykły jubileusz - 50-lecie kierowa
nia tą ważną dla stolicy placówką muzealną. W różnych okresach minione
go półwiecza był lub jest Profesor J. Durko członkiem licznych rad muzeal
nych, Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warsza
wie, rad redakcyjnych czasopism muzealnych i konserwatorskich. Przez wie
le lat był sekretarzem Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, a także wice
przewodniczącym Rady Ochrony Dóbr Kultury przy Konserwatorze m. st. 
Warszawy. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego To
warzystwa Opieki nad Zabytkami. Jest autorem 139 publikacji w czasopi
smach polskich i zagranicznych. W ciągu długich lat pracy został 30 razy od
znaczony, m.in. medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”, Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Redakcja przedstawia
Oto numer świąteczny, a w nim pierwsza część trzyodcinkowego KON

KURSU „Z wizytą w muzeum”, kończącego rok obchodów 200-lecia muze
alnictwa polskiego (s. 40 i III s. okł.). Proponujemy też Czytelnikom podsu
mowanie wydarzeń na rynku dawnej sztuki w naszym kraju (s. 4) oraz arty
kuł o różnych lękach, jakie prześladowały ludzi w średniowieczu i kazały im 
odpowiednio się zabezpieczać (s. 8). To nie wszystko do świątecznego czyta
nia. W numerze możemy poznać oryginalne cerkwie w Czerniowcach (s. 13), 
zwierciadło Twardowskiego w Węgrowie (s. 16), kościół na zakopiańskiej Ha- 
rendzie (s. 18), a także miejsce, w którym Hitler spotkał się z Mussolinim (s. 
27). Przypominamy - do każdego numeru włożona jest ankieta, którą prosi
my wypełnić - każdy głos na temat zabytków przyjmiemy z wdzięcznością, 
będzie on jak kamyczek budujący WIELKĄ SPRAWĘ, jaką jest możliwość 
określenia STANU ZABYTKÓW W POLSCE.

Redakcja przyjmuje życzenia
Jeśliby Czytelnicy pragnęli złożyć wydawcy i redakcji życzenia świąteczne 

i noworoczne - to prosimy tylko o jedno, ale niezwykle istotne dla naszego 
pisma. Chodzi mianowicie o życzenie, aby „Spotkania z Zabytkami” miały 
coraz więcej stałych prenumeratorów! Przypominamy, że Czytelnicy, którzy 
w grudniu dokonają jednorazowej opłaty za prenumeratę na cały 2002 r. - 
będą objęci jej promocyjną sprzedażą i zamiast 66 zł zapłacą za cały rok 60 
zł (przekaz dołączony do numeru).

Redakcja życzy
Życzymy Czytelnikom spokojnych świąt Bożego Narodzenia i spokojnego 

całego roku 2002, co wobec wydarzeń, jakie zaszły nie tak dawno, wydaje się 
życzeniem jak najbardziej właściwym. Musimy pamiętać, że historia - jak 
czas - dzieje się zawsze, czasem jest łagodna i przychylna ludziom, częściej 
brutalna. Od dziejącej się historii nikt nie ucieknie, ale chodzi o to, aby za
wsze zachowywać spokój. Ten zaś najlepiej osiągnąć w kontakcie z zabytka
mi, przyrodą i - paradoks! - z historią. I tego właśnie życzymy wszystkim na
szym Czytelnikom!

09355^8883



DD przeglądy 
poglądy

Po stu latach gotycka Pieta z bazy
liki Mariackiej w Gdańsku doczeka
ła się gruntownej konserwacji. Pro
wadzą ją konserwatorzy z Gdańska 
i Torunia. Rzeźba przedstawia natu
ralnej wielkości bolejącą Marię, sie
dzącą na tronie i podtrzymującą 

W dniach 16-19 września br. prze
bywa! z wizytą w Polsce, na zapro
szenie Generalnego Konserwatora 
Zabytków dra Aleksandra Brody, dr 
Egon Johannes Greipl - Generalny 
Konserwator Zabytków Bawarii. 
W programie wizyty było zapozna
nie się z wieloma cennymi zabytka
mi Polski Południowej. Dr E. J. Greipl 
zwiedził klasztor na Jasnej Gó
rze, kościół we Frydmanie, zamki 
w Czorsztynie i Niedzicy oraz ko
palnię soli w Wieliczce. Odbyt kilka 
spotkań w Krakowie, m.in. z preze
sem Stowarzyszenia Konserwato
rów Zabytków. Podczas rozmów 
poruszano sprawę tzw. trudnego 
dziedzictwa, jakim są miejsca pa
mięci zbrodni hitlerowskich i zabyt
ki martyrologii. Dr E. J. Greipl za
proponował zorganizowanie w Niem
czech, we Flossenburgu, polsko- 
-czesko-niemieckiego seminarium 
poświęconego problematyce kon
serwatorskiej tych obiektów.

Władze Radomia zaakceptowały 
projekt remontu elewacji pozosta
łości zamku, przedstawiony 
przez Społeczny Komitet Ra
towania Zabytków Rado
mia. Ma być uzupełniony 
kamienny mur fundamentowy oraz

nia zabytkowego kompleksu na 
własny koszt i żąda udziału w finan
sowaniu Urzędu Miasta w Tarnow
skich Górach oraz Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. 
Śląski wojewódzki konserwator za

bytków uważa, że problem musi 
być jak najszybciej rozwiązany - 
sztolnia i wyrobiska kopalni zabyt
kowej są objęte ochroną prawną na 
podstawie Ustawy o ochronie za
bytków.

dotyczących remontu. Na przykład 
pałac w Bęsi i ceglany, kryty gon
tem wiatrak „holender”, zakupione 
przed trzema laty przez Marię 
Skowrońską z Warszawy, obecnie 
są w gorszym stanie niż w momen
cie transakcji - w obu budowlach 
zapadają się dachy, postępuje nisz
czenie elewacji i posadzek, w wia
traku brak skrzydeł. Są jednak, na 
szczęście, na terenie woj. warmiń
sko-mazurskiego przykłady dobrej 
prywatyzacji zabytków. Zespół pata- 
cowo-parkowy w Galinach, kupiony 
w 1995 r. przez małżeństwo również 
z Warszawy, został w znacznej czę
ści z pietyzmem odrestaurowany. 
Nowi właściciele uruchomili w nim 
stadninę koni i zamierzają otworzyć 
maty pensjonat. Za przykładną re
waloryzację zabytkowego parku 

maganiami dbania o posiadaną 
nieruchomość. Brak świadomości, 
że te proste domy, ceglane mury 
fabryk, kompleksy osiedli robotni
czych swą autentycznością dają 
świadectwo dynamicznemu rozwo
jowi miasta w XIX w."

W ramach Europalii 2001 zorgani
zowana została w Palais des Be- 
aux-Arts w Brukseli wielka wystawa 
polskiego malarstwa „Przedwio
śnie. Polska 1880-1920”. Autorka 
ekspozycji Agnieszka Morawińska 
zgromadziła na niej w układzie 
chronologicznym dzieła wybitnych 
polskich artystów, m.in. Jana Ma
tejki, Jacka Malczewskiego, Józefa 
Chełmońskiego, Józefa Mehoffera, 
Stanisława Wyspiańskiego, Olgi 
Boznańskiej, Franciszka Żmurki,

Józefa Pankiewicza. Wystawa 
ukazała jeden z ważniej

szych okresów w sztuce 
polskiej.

Najstarsza świecka budowla 
w Cieszynie - cylindryczna wieża 
z XIII w. zostanie zrekonstruowana 
i udostępniona do zwiedzania. Jej 
ruiny stoją na końcu Wzgórza Zam
kowego, koto murów obronnych. 
Była to tzw. wieża obrony ostatecz

nej, pełniła funkcję ostatniej szan
sy dla mieszkańców. Jej 
średnica wynosiła 12 m, 

, ... , T. , , szerokość murów sięgała
(rys. Małgorzata Tabaka) , „ ,

4 m, a wysokosc 30 m. Obec-
obramowania piwnicznych okien. 
Na ścianie zachodniej zamku wy
eksponowane zostaną dwa frag
menty, na których widać średnio
wieczny układ cegieł oraz trzy takie 
miejsca i fragment renesansowego 
portalu na ścianie południowej. 
Wymienione też zostaną wszystkie 
stare okna. Komitet przygotowuje 
się również do adaptacji części po
mieszczeń pozostałości zamku 
(obecnie plebanii kościoła farne- 
go) na Muzeum Historii Radomia. 
Głównym eksponatem tego mu
zeum będzie makieta Miasta Kazi
mierzowskiego i centrum Rado
mia.

Wielkie atrakcje turystyczne Górne
go Śląska - Sztolnia Czarnego 

Pstrąga w Tarnowskich Górach 
oraz znajdujące się w pobliżu Mu
zeum - zabytkowa kopalnia rud 
srebra i ołowiu - są w niebezpie
czeństwie. Obydwu zabytkom 
techniki grozi zalanie. Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
w Katowicach odmawia odwadnia

cialo Chrystusa, złożone na jej ko
lanach. Dzieło wykonane zostało 
z wapienia (tron z piaskowca) oko
ło 1410 r. przez nieznanego z na
zwiska mistrza pięknych Madonn. 
Rzeźba ma wiele uszkodzeń - utrą
cone palce w obu figurach, obtłu
czony cokół, ponownej rekonstruk
cji wymaga nos Matki Boskiej, fa
talnie odtworzony w 1908 r. Wyniki 
badań laboratoryjnych pozwolą też 
na precyzyjne przywrócenie poli
chromii rzeźby. Dzięki prowadzo
nym pracom konserwatorskim to 
niezwykle cenne dzieło ma odzy
skać swój pierwotny wygląd.

Spośród 124 zabytkowych zespo
łów patacowo-parkowych, admini
strowanych przez olsztyński oddział 
Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, od 1992 r. właścicieli zna
lazło 56 obiektów. Prawie 40% 
przejmowanych zabytków - to 
obiekty bardzo zniszczone i, nieste
ty, często nowy właściciel nie radzi 
sobie z nabytym obiektem i nie wy
wiązuje się z podjętych zobowiązań 

otrzymali nagrodę ministra kultury 
oraz dofinansowanie wojewódzkie
go konserwatora zabytków.

Niepokój o losy zabytków w Łodzi 
wyraził w liście do „Gazety Łódz
kiej" Wiesław Kaczmarek, prezes 
Oddziału Łódzkiego Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami. „... Dziesięć 
lat nowych rządów nie doprowadzi
ło do opracowania jasnych reguł, 
jak należy dbać o dziedzictwo na
rodowe. Niezależnie od uchwalo
nych ustaw, wiele ważnych dla na
szego miasta budynków popada 
w stan ruiny lub wręcz są wyburza
ne dla pozyskania wartościowych 
lokalizacji pod przyszłe inwestycje. 
Znikają kolejne domy tkaczy, jak 
zniknęły prawie całkowicie z krajo
brazu miasta fabryczne kominy. 
Straszliwej degradacji podlegają 
wille i pałace dawnych fabrykan
tów. O budynkach fabrycznych 
trudno mówić. Miasto nie wypraco
wało jednoznacznej waloryzacji po
siadanego dziedzictwa. Stąd wielu 
właścicieli zaskoczonych jest wy

nie zachowały się tylko szczątki - 
brak najwyższej partii, zniszczona 
jest część murów, wokół wykopy 
archeologiczne. Planowana rekon
strukcja ma objąć odtworzenie 
fragmentów murów, wykonanie 
bocznych schodów, zadaszenia 
i pomostu widokowego. Uporząd
kowany też zostanie teren wokół 
wieży i odsłonięty do poziomu sta
rego bruku.

W Galerii Domu Artysty Plastyka 
w Warszawie we wrześniu br. czyn
na była wystawa „Sztuka konser
wacji 2001 ”, Pokazane na niej zdję
cia prezentowały etapy pracy kon
serwatora przy obiekcie - obrazie, 
fresku czy rękopisie. Kunszt warsz
tatu konserwatorskiego można by
ło ocenić np. na zdjęciach doku
mentujących rekonstrukcję glinia
nego naczynia, budowanego z za
chowanych, kilku bezkształtnych 
skorup. Wystawa uświadomiła roz
ległość wiedzy i umiejętności kon
serwatorów w wykonywanej przez 
nich pracy.
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wiedzieć
■ ■ II 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 dzieł 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.

„W moim posiadaniu od dawna 
znajduje się ikona, której dwie foto
grafie (zrobiłem je w świetle sło
necznym przy użyciu obiektywu ty
pu ZOOM-MACRO) załączam. Do
stałem ją kiedyś w prezencie od 
osoby duchownej, a to z tej racji, że 
mój pradziadek był duchownym wy
znania prawosławnego. Mam na
dzieję, że jakość fotografii jest na 
tyle dobra, że będę mógł otrzymać 
odpowiedź na pytanie, jakiego 
świętego przedstawia ikona? Część 
rodziny jest zdania, że jest to Alek
sander Newski, uznawany na Rusi 
za świętego, inni skłaniają się do 
opinii, że jest to po prostu św. Je
rzy, ale nie widać przecież smoka, 
a siwa broda wskazuje na podeszły 
wiek. Dodam, że koleżanka mojej 
córki, która studiowała ASP 
w Gdańsku, oglądała kiedyś tę iko
nę i zdziwiła się, że jej autor używał 
tyle zielonej farby (ponoć nie uży
wano jej w tworzeniu ikon). Szero
kość i długość deski wynoszą 17 
i 25 cm, grubość ok. 2,5 cm; deska 
jest lekko wypukła. Na krawędziach 
obrazu, tam gdzie są odpryski farby 
tego widocznego na fotografii ciem
nobrązowego obramowania, moż
na zauważyć wystające końcówki 
włókien tkaniny znajdującej się pod 
warstwami farby i zaprawy czy też 
gruntu. W kilku miejscach na po
wierzchni ikony widoczne są odpry
ski farby, a pod nimi zaprawa barwy 
szarej. W kilku też miejscach spod 
płaszcza przebija złoto zbroi. W zło
tym tle widać ślady wklepywania lub 
wgniatania, które w aureoli przybie
rają formę promieniową. Efektem 
jest zróżnicowanie faktury i barwy. 
Na pomalowanym kiedyś na biało 
(?) odwrocie ikony znajdują się 
trudne do odcyfrowania napisy 
w języku rosyjskim (?) wykonane 
ołówkiem (?). Będę wdzięczny za 
udzielenie odpowiedzi na moje py

tania: kogo przedstawia ikona? Ja
ka jest jej wartość w sensie arty
stycznym i materialnym? Pytam 
o obie kwestie, chociaż dla mnie 
ikona ta ma wartość przede wszyst
kim sentymentalną. Przeglądałem 
kilka różnych albumów ikon, widzia
łem wystawy - nigdzie nie trafiłem 
na coś podobnego."

Wacław Grzybkowski 
Gdańsk

Zdjęcia tym razem rzeczywiście są 
dobre! Z przyjemnością też jedno 
z nich zamieszczamy. Natomiast, 
biorąc pod uwagę specyfikę opisa
nego przedmiotu, o pomoc w przy
gotowaniu odpowiedzi na postawio
ne w liście pytania zwróciliśmy się 
do specjalistki zajmującej się ikona
mi, p. Moniki Kurc z Galerii Staro
miejskiej w Warszawie. Według jej 
opinii ikona jest najprawdopodob
niej dziełem jednego z warsztatów 
północnej Rosji, a niewielkie rozmia
ry świadczą o tym, że była przezna
czona do kultu domowego. Dzięki 
charakterystycznej dekoracji tła 
można datować ją na XVIII w., ale 
mając do dyspozycji jedynie zdję
cia, kwalifikacja taka może okazać 
się błędna. Niewykluczone, że ikona 
przedstawia św. Longina, setnika, 
od wieków patrona moskiewskiego, 
wielkoksiążęcego rodu. Według le
gendy, dzięki jego wstawiennictwu 
kniahini Zofia Witowtowna, małżon
ka księcia Wasyla Dmitrijewicza, 
urodziła syna - wielkiego księcia 
Wasyla Wasyliewicza. Podanie to 
jest zamieszczone w księdze z XVI 
w. pt. Polnoje sobranie ruskich lieto- 
pisej (t. 21, część I, St Petersburg 
1908). Na tę postać mogą wskazy
wać: wiek świętego, jego strój oraz 
trzymana w ręku dzida. I choć wcze
śniejsze o około 100 lat, znane 
z ikon moskiewskich przedstawienia 

tego świętego różnią się nieco od 
naszego (tam święty ma głowę 
okrytą udrapowaną tkaniną i cza
sem trzyma w ręku krzyż), dodanie 
pewnych szczegółów może wynikać 
z poddania się sztuki ikonopisu 
wpływom zachodnim, które od cza
sów Piotra Wielkiego były bardzo 
mocne.
Ciekawe, że na licu obrazu brak jest 
jakichkolwiek napisów identyfikują
cych postać, które były niejako 
obowiązkowe ze względu na niedo
puszczalność pomyłki. Ikona była 

nień, p. Romualdem Biskupskim, 
który również nie dal ostatecznej 
odpowiedzi na najważniejsze z po
stawionych w liście pytań: kogo 
przedstawia ikona?
I wreszcie sprawa używania lub nie- 
używania przez malarzy ikon barwy 
zielonej. Tu wątpliwości nie powinno 
być żadnych. Zieleń nie tylko była 
chętnie używana, ale i należała do 
podstawowych kolorów występują
cych na ikonach. Zainteresowanym 
można polecić obejrzenie katalo
gów ikon, poczynając od najstar

bowiem nie tylko wyobrażeniem wi
zerunku świętego, ale zastępowała 
go fizycznie w czasie modlitwy czy 
nabożeństwa. W tej sytuacji wydaje 
się, że warto byłoby dokładnie obej
rzeć napisy znajdujące się na od- 
wrociu, one być może dostarczyły
by jakichś informacji. Jeżeli to moż
liwe, prosilibyśmy więc jeszcze 
o przysłanie nam zdjęć odwrotnej 
strony obrazu. Może uda się z nich 
coś odczytać i uzupełnić wiedzę 
o ikonie? Ta bowiem, jak dotąd (na
wet pod względem identyfikacji 
świętego), jest dość ogólnikowa. 
A trzeba dodać, że opinia dotyczą
ca przedstawienia była konsultowa
na z wybitnym znawcą tych zagad

szych, synajskich, przez pólnocno- 
ruskie, aż do malarstwa obszaru 
Karpat. Wszędzie tam znajdziemy 
zieleń, często występującą w tłach, 
architekturze i strojach przedstawia
nych postaci. Ponadto kolor ten miał 
duże znaczenie symboliczne - 
oznaczał młodzieńczość i witalność. 
Trudno oceniać tę ikonę pod wzglę
dem artystycznym, nie mając jej 
w rękach. Nie jest to jednak jakieś 
szczególne arcydzieło. Również 
pod względem materialnym nie 
przedstawia ona (choć to już rzecz 
względna) jakiejś większej wartości. 
W antykwariatach ceny tego rodzaju 
ikon zwykle nie przekraczają 2-3 ty
sięcy złotych.
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W połowie lipca br. świat obiegła wiadomość o sprzedaży w londyńskiej 
siedzibie domu aukcyjnego „Sotheby’s” rysunków Leonarda da Vinci 

i Michała Anioła za rekordowe kwoty 8 oraz 6 milionów funtów. 
W Polsce długo jeszcze nie będziemy mieli i tak atrakcyjnej oferty, 

i tak szokująco wysokich stawek płaconych za pojedyncze dzieła sztuki. 
Nie znaczy to jednak, że na naszym rynku nic się nie dzieje.

Rynek sztuki dawnej

Rekordy-——
wydarzenia, tendencje

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI 

oraz częściej także w Polsce dochodzi do interesujących 
wydarzeń na rynku dzieł sztuki, a dla osób, które planu

ją skromniejsze zakupy lub, interesując się antykami, liczą na ten je 
den jedyny wymarzony zakup, czyli tzw. okazję, poza domami au 
kcyjnymi do dyspozycji pozostają jeszcze liczne galerie sztuki, anty
kwariaty oraz „pchle targi”. Interesujący bywa nawet handel uliczny
Tylko jak się w tym wszystkim połapać?

Dla wielu osób wiadomość znad Tamizy rzeczywiście mogła wy 
dać się szokująca. Tym razem nie chodziło wszak o rekord w dzie 
dżinie malarstwa światowego (wciąż pamiętamy wielomilionowe
transakcje dokonane w latach 1988-1990 w związku z udanymi licy
tacjami obrazów van Gogha, Renoira, Picassa i innych, z rekordo
wym „Portretem doktora Gacheta” V van Gogha za 82,5 miliona 
dolarów w domu aukcyjnym „Christie’s” w Nowym Jorku w 1990 
r.), ale o najwyższą cenę, jaką osiągnęły na aukcjach rysunki. Oto bo
wiem odnaleziony w ubiegłym roku w bogatych zbiorach bibliotecz
nych Castle Howard w Yorkshire i rozpoznany przez jednego z eks
pertów domu aukcyjnego „Sotheby’s” dopiero przed licytacją, która 
odbyła się 11 lipca 2001 r. w Londynie, szkic Michała Anioła „Stu
dium kobiety w żałobie” z lat 1495-1505, sprzedano nieznanemu 
nabywcy za blisko 6 milionów funtów. Ale i tak nie była to kwota re
kordowa. Dzień wcześniej licytacja innego rysunku, tym razem au
torstwa Leonarda da Vinci, zatrzymała się dopiero na 8 milionach 
funtów, wyrównując ubiegłoroczny rekord odnotowany w konku
rencyjnym domu aukcyjnym „Christie’s” przy sprzedaży jeszcze jed
nego szkicu Michała Anioła. Co więcej można powiedzieć o rekor
dziście - rysunku mistrza Leonarda? Może to, że przedstawia on 
jeźdźca na koniu, i że jest to studium przygotowawcze do „Pokłonu 
Trzech Króli” z około 1480-1482 r. (niedokończonego obrazu za
mówionego w 1481 r. dla kościoła San Donato w Scopeto), wresz
cie, że sam obraz od wielu lat znajduje się w galerii Uffizi we Floren
cji. Także i w tym wypadku nie wiadomo, kto kupił ten szkic. Wia
domo za to, że licytacja prowadzona była przez telefon.

Być może pomiędzy tamtą rekordową w skali światowej licytacją 
i tym, co godne jest odnotowania na naszym, krajowym rynku sztu
ki, nie znajdziemy już (poza telefonem komórkowym, który dawno 
przestał być sensacją) więcej analogii. A jednak czasami choćby jeden 
taki wieczór, jak ten spędzony w środę 25 kwietnia 2001 r. w siedzi
bie domu aukcyjnego „Rempex” w Warszawie, wart jest wszystkich 
poniesionych wcześniej trudów wytrwania na mniej ciekawych au
kcjach. Oto bowiem, kiedy po zakończonej licytacji rysunków, gra

fiki, malarstwa, sztuki współczesnej, rzeźby, ceramiki, szkła, sreber 
i platerów pozostała już tylko garstka osób (uczestników aukcji, ob
serwatorów i pracowników galerii), prowadzący zaproponował do 
sprzedaży kolejny zabytkowy przedmiot, odczytując z katalogu jego 
krótki opis: „Pozycja 712, KATANA - Miecz samurajski, w pochwie 
drewnianej polewanej laką, elementy okucia i montażu (TSUBA, FU- 
CHI, KASHIRA, MENUKI) zdobione złotymi smokami, długość cał
kowita -100 cm, Japonia, XIX w., cena wywoławcza 5 500 zł." To, 
co działo się na sali przez kolejnych osiem, może dziesięć minut, 
warte było zarejestrowania, choćby na filmowej taśmie. W licytację 
zaangażowały się zarówno osoby bezpośrednio uczestniczące w au
kcji, jak i mające kontakt z aukcjonerem przez telefon komórkowy. 
Postępowanie w licytacji, zrazu umiarkowane (po 200, 300, wresz
cie 500 zł), już w drugiej minucie osiągnęło wysokość 1000 zł. Po 
dwudziestym przebiciu na sali pozostał tylko jeden licytujący, za to 
uczestnicy telefoniczni dzielnie trzymali się jeszcze w piątkę. Widok 
w głębi pomieszczenia pracowników domu aukcyjnego z telefonami 
komórkowymi przy twarzy, którzy, by nie przeszkadzać sobie wza
jemnie, dreptali wciąż w miejscu lub kręcili się w kółko, w pewnym 
momencie rozbawił siedzących w pierwszych rzędach obserwatorów 
tej bezsprzecznie interesującej i niezwykle zaciętej licytacji. Odwró
ceni - ze zdziwieniem, ale i aprobatą - spoglądali na ten, wydawało
by się, niemający się zakończyć spektakl. Wreszcie, gdzieś przy 
70 000 zł prowadzący licytację odbierał już tylko sygnały płynące od 
dwóch telefonicznych klientów. Wygrał ten, który przy pięćdziesią
tym ósmym przebiciu (!) zadeklarował, że za tajemniczy miecz samu
rajski może zapłacić okrągłą kwotę 90 000 zł. I słowa dotrzymał. 
Może więc warto zapytać, o co toczyła się walka?

Gerald Weland, autor dostępnego na naszym rynku księgarskim 
poradnika kolekcjonerskiego Miecze, szable i sztylety, tak pisze na te
mat daischo, kompletu składającego się z dwóch mieczy samuraj- 
skich: katana i wakizashi: „Podstawową bronią był miecz długi, kata
na. Drugi, pierwotnie zwany tanto, nosi nazwę wakizashi. Głownia 
katany ma długość 63-82 cm, lecz egzemplarze wytwarzane przed ro
kiem 1700 byty nieco krótsze. Długość wakizashi waha się między 38- 
-45 cm. Wykonanie daisho było niezwykle pracochłonne. Głownię 
wytwarzano z miękkiego żelaza stopionego z odpowiednim dodatkiem 
stali. Podczas produkcji większą część głowni pokrywano specjalną 
masą z gliny, piasku i węgla drzewnego, ale samo ostrze - yakibę, po
zostawiano odkryte. Następnie broń ogrzewano i kuto, dopóki rze
mieślnik nie był w pełni zadowolony z twardości ostrza.” Z kolei 
Zdzisław Zygulski jun., w książce Broń wschodnia, tanto zalicza do 
puginałów („o głowni krzywej, rzadziej prostej, o długości 26-30 cm,
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w oprawie podobnej jak katana”), a wakizashi i katana, podobnie jak 
Weland, nazywa odpowiednio: bronią sieczną krótką (30-45 cm) 
i długą (do 75 cm). Dodaje też nieco więcej szczegółów na temat 
technologii produkcji tej broni. „Najważniejszą część miecza i pugi
nału japońskiego - pisze - stanowiła zawsze głownia czyli brzeszczot, 
prawdziwy cud techniki metalurgicznej. W tym zakresie miecznicy ja
pońscy osiągnęli istotnie poziom niezrównany. W różnych prowin
cjach znajdowały się szkoły miecznicze egzystujące całymi wiekami, 
które wprawę, doświadczenie i sekrety kunsztu przekazywały z poko
lenia na pokolenie. Odkuwanie miecza przypominało religijną cere
monię, miecznik zaś dla uzyskania sukcesu musial żyć niemal życiem 
świętego [...]. Głownie japońskie wykonywane były z damastu skuwa- 
nego i nieraz wykazywały charakterystyczne faliste linie, jak słoje 
drewna, a poszczególne typy rysunku miały swoje nazwy: «itame», 
«masame» lub «ayasugi» i inne. Po ukończeniu kucia głownię czysz
czono specjalnym nożem i badano całą powierzchnię w celu wykrycia 
ewentualnych defektów. Na trzpieniu głowni umieszczano znaki 
miecznika «yasuri-me», zarysowując trzpień, np. na kształt jastrzębie
go pióra. Teraz podejmowano najtrudniejszą operację: wytworzenie 
utwardzonego ostrza, które w gotowym produkcie prezentowało się 
jako lśniące, perliste pasmo biegnące od szczytu aż po gardę. Pasmo to 
z twardej, hartowanej stali zwało się «yakiba» [...]. Znawcy miecza ja
pońskiego wyróżniają 32 klasy i szereg wariantów linii «yakiba», 
szczególnie zaś ważna linia przebiegała przez sztych miecza - «boshi» 
[...]. Współcześni Japończycy na wystawie mieczów długo kontemplu
ją kształt «yakiba»”. Dalej mamy informacje na temat szlifowania, 
ostrzenia i obrabiania głowni, o sposobach wykonywania i oprawia
nia rękojeści, a także o rodzajach ich charakterystycznych okuć (gło

wicy miecza - kashira, skuwki nad gardą - fuschi, metalowych ozdób 
trzonu - menuki i przede wszystkim gardy tarczowej - tsuba), o któ
rych autor książki powiada, że wszystkie „miały charakter dzieł sztu
ki złotniczej o jednorodnym stylu i jako takie do dzisiaj bywają przed
miotem wyodrębnionego zbieractwa.” Na koniec zaś taka jeszcze 
uwaga: „Miecze przechowywano z równą pieczołowitością, jak zbro
je. Owijano je w jedwabne tkaniny, kładziono poziomo na specjal
nych stojakach («katana-kake») lub pojedynczo, w pozycji pionowej 
na drewnianych podstawkach. W rodzinach miecz przechodził z ojca 
na syna. Zawsze pamiętano o słowach wielkiego szoguna leyasu: 
miecz jest duszą samuraja. ”

Nic więc dziwnego, że tego rodzaju przedmioty są przez kolekcjo
nerów i znawców wschodniej broni tak wysoko cenione i nieustannie 
poszukiwane. Gerald Weland do wcześniej podanych wiadomości do

daje, że „wiele zestawów daisho, a także 
samych katana, jest dostępnych na ca
łym świecie. Tym niemniej rząd japoński 
postanowił rozpocząć kampanię odku
pywania ich i sprowadzania z powrotem 
do kraju. Dlatego też ceny tej pięknej 
broni idą w górę, a wywiezienie jej z Ja
ponii jest praktycznie niemożliwe. ”

Okazuje się jednak, że nie dotyczy to 
wszystkich bez wyjątku samurajskich 
mieczy. W chwilę po sensacyjnie zakoń
czonej licytacji miecza katana w tym sa
mym miejscu wystawiono na sprzedaż in
ny, tym razem krótki miecz samurajski - 
wakizashi, ale „zmontowany z różnych 

elementów pochodzących z kilku mieczy”
(poz. kat. 722). Ten, nawet po warunkowym 

obniżeniu ceny wywoławczej z 2500 do 1900 zł, nie wzbudził u ze
branych najmniejszego zainteresowania. Widać więc, że opisany 
wcześniej miecz katana był na warszawskiej aukcji tym jednym jedy
nym obiektem, o który (mimo bardzo wysokiej stawki) warto było 
stoczyć tak zażartą walkę.

Równie wysokie emocje, choć o odmiennym zabarwieniu, towa
rzyszyły licytacji kolejnego antykwarycznego rarytasu, tym razem 
należącego do najcenniejszych obiektów bibliofilskich. Oto 2 czerw
ca 2001 r. w Warszawskich Antykwariatach „Lamus” wystawiono na 
aukcji pochodzący z biblioteki Jana Heweliusza „klocek” starodru
ków z przełomu XVI i XVII w. Jak czytamy w katalogu aukcji (poz. 
33), egzemplarz ten zaopatrzony jest w autograf słynnego astrono
ma oraz 14 dokonanych przez niego własnoręcznie marginalnych 
wpisów, stanowiących komentarz do dziel Keplera i teorii Koperni- 
kańskiej, a we wspólnej oprawie znalazły się: cztery dzieła Johanne

1. Katana - miecz samurajski
2. Johannes Kepler, Prodromus 
dissertationum cosmographicarum 
[...], Tybinga 1596 - egzemplarz 
pochodzący z biblioteki
Jana Heweliusza
3. Szklanica z alegoriami Czterech 
Pór Roku, Poczdam, początek XVIII w.
4. Henryk Siemiradzki, „Taniec wśród 
mieczy”, 1898 r.
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sa Keplera (w tym najważniejsze z ogłoszonych przez tego uczone
go: Prodromus dissertationum cosmographicarum, continens myste- 
rium cosmographicum. De admirabili proportione orbium coele- 
stium [...], Tybinga 1596) i jedno Filipa Horchera - wszystkie 
w pierwszym wydaniu, niektóre zaś pięknie ilustrowane drzewory
tami i miedziorytami. Cena wywoławcza 60 000 zł. Mówiąc krótko: 
„biały kruk” i to niezwykłej urody. „Czy uda się uratować ten zaby
tek dla zbiorów publicznych, czy powiedzie się spontanicznie podję
ta akcja, zmierzająca do ulokowania cennego egzemplarza w którejś' 
z naszych narodowych skarbnic?” - zastanawiali się przed aukcją nie 
tylko antykwariusze.

Otóż tak. Tym razem udało się. W wyniku licytacji cena starodru
ków wzrosła, co prawda aż do 130 000 zł, ale dzięki staraniom wie
lu osób dziełami Keplera i Horchera zainteresowali się hojni spon
sorzy - Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost”, firma „Alcatel” 
oraz... właściciele „Lamusa”, którzy zrezygnowali z części należnego 
im ze sprzedaży zysku. I tak, najdroższy z wystawionych dotąd na

Uwzględniając dane z 2000 oraz z pierwszej połowy 2001 r., w ta
belach rekordów palmę pierwszeństwa - z kwotą 2 130 000 zł (!) - 
dzierży okazałe (208 x 293 cm) płótno Henryka Siemiradzkiego 
„Rozbitek” z 1878 r. - obraz, który wystawiono na sprzedaż w grud
niu 2000 r. w domu aukcyjnym „Polswiss Art” w Warszawie. 
W pierwszej dziesiątce najdroższych obrazów znalazły się także: „Po
lonia” Jacka Malczewskiego - 1 600 000 zł („Polswiss Art”), „Lutni
sta” Eugeniusza Żaka - 1 400 000 zł („Polswiss Art”), „Pierwsze ró
że” Władysława Czachórskiego - 1 300 000 zł („Agra-Art”), „W alei 
lipowej” Aleksandra Gierymskiego - 1 300 000 zł („Desa-Unicum”), 
„W atelier” Olgi Poznańskiej - 1 250 000 zł („Polswiss Art”), „Próba 
czwórki” Józefa Chełmońskiego - 1 200 000 zł („Polswiss Art”; je
dyne rekordowe notowanie w 2001 r.l), „Przed balem” Władysława 
Czachórskiego - 1 150 000 zł, „Autoportret z tanecznym korowo
dem” Jacka Malczewskiego - 900 000 zł („Polswiss Art”) oraz „Ka- 
walerzysta na koniu” Piotra Michałowskiego - 780 000 zł („Polswiss 
Art”). Wyraźnie widać więc, że tendencja notowań jest spadkowa.

aukcji w Polsce „klocek” starodruków powiększył zbiór najcenniej
szych książek Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Trzecim z wybranych tu dla przykładu interesującym obiektem, ja
ki pojawił się ostatnio na naszych aukcjach, była przepiękna i nieby
wałej rzadkości szklanica z alegoriami Czterech Pór Roku z początku 
XVIII w. - wyrób poczdamski z dekoracją berlińskiego szlifierza Gott- 
frieda Spillera. W katalogu domu aukcyjnego „Ostoya” w Warsza
wie, w którym 7 lipca 2001 r. wystawiono na sprzedaż to unikatowe 
nawet w skali światowej dzieło (poz. 2) czytamy na jego temat m.in.: 
„Przedstawienie «Czterech Pór Roku» oparte zapewne na wzorcu gra
ficznym, odnosi się do popularnego w okresie baroku symbolicznego 
nawiązania do czterech etapów życia ludzkiego. Pod postacią «Wio- 
sny» ukazana została Wenus z koszem kwiatów, «Lata» - Ceres ze 
snopkiem w rydwanie, «Jesieni» - Dionizos wytłaczający winogrona 
i "7.imy» - starzec grzejący się przy ogniu. Znajdująca się u stóp «Zi- 
my» sygnatura zdaje się jednoznacznie wskazywać wykonawcę. Gott
fried Spiller (1663-1728) - to jeden z najwybitniejszych niemieckich 
szlifierzy i rytowników przełomu XVU/XVIII w. Urodził się w Rębiszo
wie na Śląsku, od 1680 związany z Berlinem, gdzie od 1683 pracował 
dla elektorskiego, a następnie dla królewskiego dworu pruskiego. Sio
strzeniec i uczeń Martina i Friedricha Winterów, szlifierzy i rytowni
ków, którzy stworzyli odrębny i charakterystyczny tylko dla nich typ 
dekoracji reliefowej. Opracowana przez Spillera i doprowadzona do 
doskonalos'ci technika rytowania zachwyca po dzień dzisiejszy. Szkła 
szklanic i pucharów, często o 10 mm grubości, mają głęboki ryt sięga
jący 6-7 mm, dzięki temu uzyskany został dodatkowy dekoracyjny 
efekt modelowania światłem, przy jednoczesnym miękkim, wręcz ma
larskim opracowaniu powierzchni szklą. Niezwykle perfekcyjnie od
dane szczegóły były podkreślane drobną kreską i polerowaniem dla 
oddania polyskliwości klejnotów czy drobnych owoców [...]”. Szkla
nicę, wyróżniającą się wśród innych (nie tak znowu wielu) podob
nych jej wyrobów rzemiosła artystycznego wspaniałym modelunkiem 
i precyzją dekoracji plastycznej w głębokim reliefie, sprzedano, po in
teresującej licytacji, za 95 000 zł.

Tak więc zarówno za miecz samurajski, jak i za dzieła Keplera czy ba
rokowe naczynie szklane płacono na aukcjach podobne, rekordowo wy
sokie, bliskie stu tysiącom złotych kwoty. A jak wyglądały w ostatnich 
kilkunastu miesiącach rekordowe sprzedaże na aukcjach malarstwa?

5. Aleksander Gierymski, „W alei lipowej”, ok. 1895 r.
6. Erno Erb, „Przekupki lwowskie”, przed 1944 r.
7. Józef Męcina Krzesz, „Beethoven przy trumnie bohatera (Eroica)”
8. Obrazy oferowane na sprzedaż przy Bramie Floriańskiej
w Krakowie; wśród nich „Chłopcy grający w kości”, 
według obrazu Estebana Murillo (druga pot. XIX w.)

(zdjęcia: 1,7 - ARTinfo - www.artinfo.pl, 2 - Mirosław Stelmach, 
3,6 - Piotr Jamski, 4 - Andrzej Pawliszewski, 8 - Wojciech Przybyszewski)

„Rozbitek” Henryka Siemiradzkiego nie jest pierwszym z ko
rzystnie sprzedanych w ostatnich latach dziełem tego artysty. Na 
przykład już w 1998 r. za obraz „Taniec wśród mieczy” w warszaw
skim „Rempexie” zapłacono 330 000 zł. Wtedy wystarczyło uloko
wanie tego dzieła na wyżynach w tabeli rekordów cenowych. Ale do 
czołówki malarzy najwyżej cenionych na naszych aukcjach nazwisko 
Siemiradzkiego wprowadziły dopiero późniejsze sprzedaże. I tak, 
nastrojowy olej „Noc w Pompei” z 1879 r. (90 x 145 cm) podczas 
licytacji w domu aukcyjnym „Ostoya” uzyskał w maju 2000 r. (niż
szą od spodziewanej, lecz zupełnie przyzwoitą) cenę 400 000 zł. 
Z kolei za „Sprzedawcę wazonów” z 1892/1893 r. - obraz znany już 
z wcześniejszej sprzedaży w marcu 1998 r. w „Agrze”, kiedy osiągnął 
kwotę 348 000 zł - w grudniu 2000 r., ponownie w „Agrze”, na
bywca musiał zapłacić aż 750 000 zł. Wreszcie rekordzista - olbrzy
mich rozmiarów płótno „Rozbitek”. Tu licytacja rozpoczęła się od 
1 800 000 zł, a zakończyła na 2 130 000 zl. Cóż, trzeba przyznać, 
że - jak na nasze warunki - to bardzo dużo. Czy nie za dużo? Wśród 
uczestników aukcji w „Polswissie” byli i tacy, którzy widząc, jak wy
soko podniesiona została stawka, z niedowierzaniem przecierali 
oczy, by po chwili przyciszonym głosem postawić znane nam już py
tanie: „Wykupi, czy nie wykupi?” W odpowiedzi zaś słyszeli, gdzieś 
z boku: „Nieważne. Rekord został odnotowany, a «Rozbitek» to i tak 
najlepsze ze sprzedanych płócien Siemiradzkiego, więc i cena jest wy
soka. Obraz obrazowi nierówny, a rynek sztuki rządzi się własnym 
Życiem.” Nie wdając się w szczegóły tej pozbawionej rzeczowych 
podstaw dyskusji, przyznać można jedynie, że rzeczywiście nie 
wszystkie płótna tego artysty cieszą się aż tak dużym powodzeniem. 
Przekonaliśmy się o tym już w marcu 2001 r. w domu aukcyjnym

6



„Ostoya”, widząc mizerne zainteresowanie potencjalnych kupców 
(pomimo bardzo dobrze zorganizowanej akcji informacyjnej na te
mat oferowanego obrazu) kolejnym płótnem Siemiradzkiego - „Sje
sta patrycjusza” z 1881 r. (z ceną wywoławczą 500 000 zl, ujawnio
ną dopiero podczas licytacji). Ale czy aby ceny przynajmniej niektó
rych dziel sztuki z tabeli rekordzistów faktycznie nie zostały nazbyt 
rozdmuchane?

Po sukcesach, jakie jeszcze przed kilku laty były na naszym rynku 
udziałem przede wszystkim takich artystów, jak: Jacek Malczewski, 
Józef Chełmoński, Leon Wyczółkowski, Józef Brandt, Alfred Wie- 
rusz-Kowalski, Piotr Michałowski, Maurycy Gottlieb i Olga Boznań- 
ska, przyszedł czas nie tylko na Henryka Siemiradzkiego, ale także 
na Władysława Czachórskiego, Eugeniusza Żaka, a przede wszyst
kim na Aleksandra Gierymskiego z jego arcydziełem „W alei lipo
wej”. Tak przynajmniej odebrano już samo pojawienie się w handlu 
tego dawno zapomnianego u nas obrazu. Natomiast jego sprzedaż - 
w grudniu 2000 r. na aukcji „Desy-Unicum” za 1 300 000 zł - przez 

wielu uznana została za 
najciekawszą transakcję 
roku.

Obraz ten namalowa
ny w 1895 r. na zamówie
nie znanego kolekcjonera 
i mecenasa sztuki Ignace
go Karola hr. Korwin Mi
lewskiego, który „groma
dził dzieła najwybitniej
szych polskich artystów 
po to, by zostały one za
chowane dla Ojczyzny”, 
był w Polsce znany dotąd 
jedynie z reprodukcji i na
ukowych opracowań. 
.Wyraźnie osobista aluzja 
ukrywa się w [...] obrazie 
z tego czasu, w którym 
postać tyłem odwrócone
go mężczyzny - niewątpli
wie sam artysta - snuje 
się opuszczoną, w jesien

nym smutku pogrążoną, aleją [...]. Z końcem 1895 roku rozpoczęła 
się w rzeczywistości ostatnia pięcioletnia wędrówka Gierymskiego po 
świecie, z której nigdy już nie miał powrócić do ojczyzny” [wypo
wiedź Juliusza Starzyńskiego cytowana przez Andrzeja Ryszkiewi- 
cza]. „Jeden z obrazów Gierymskiego, naszą «Aleję Lipową» - czyta
my dalej - nabył zbieracz krajowy i wystawił na aukcję Desa-Uni- 
cum, na której uzyskała niemałą kwotę 1 300 000 zł. Ulegając gorą
cym prośbom Muzeum Narodowego w Warszawie, nabywca zgodził 
się na zdeponowanie obrazu w Muzeum Narodowym i eksponowa
nie go w Galerii Malarstwa Polskiego.”

Przedstawiony obraz naszego rynku sztuki dawnej z pewnością 
byłby nieprawdziwy, gdyby poprzestać jedynie na opisie rekordo
wych licytacji i niezwykłych wydarzeń. O kondycji rynku sztuki de
cydują bowiem nie mniej lub bardziej udane wyniki pojedynczych li
cytacji, ale jego dzień powszedni. A pod takim określeniem rozumie
my przede wszystkim rentowność kilku setek wyspecjalizowanych 
placówek zajmujących się w Polsce handlem dziełami sztuki i anty
kami. Dla większości antykwariuszy zawsze ważniejsze będą sprze
daże średnie, nawet drobne. I pewnie dlatego przedstawiciel „Agry” 
(domu aukcyjnego specjalizującego się w sprzedaży obrazów bar
dziej wyselekcjonowanych, droższych) jeszcze niedawno, w 2000 r., 
cieszył się 30% wzrostem sprzedaży, podczas gdy pozostali szefowie 
i właściciele największych w kraju domów aukcyjnych już wówczas 
narzekali na zdecydowanie słabsze wyniki. W niektórych wypowie
dziach pojawiło się też niechętnie używane przez ludzi z branży sło
wo bessa. Lecz dopiero rezultaty osiągnięte w pierwszych kilku mie
siącach roku bieżącego pokazały mizerię naszego rynku. O jego za
łamaniu się jakoś nikt jeszcze nie odważył się powiedzieć, ale wszy

scy z utęsknieniem czekają na lepsze czasy. Wszyscy, to znaczy: do
my aukcyjne, wyspecjalizowane galerie sztuki, antykwariaty, a nawet 
rządzące się nieco innymi prawami „targi staroci”. Jak więc sobie ra
dzą, by przetrwać trudniejsze czasy?

Dziś normą dla każdego domu aukcyjnego, a nawet dla poważnej 
galerii sztuki lub antykwariatu jest: fachowa obsługa, dobra reklama, 
oddziaływanie na media, atrakcyjna oferta (a niekiedy i sprzedaż) 
w Internecie oraz innowacyjność. I chociaż nie na wszystko starcza 
pieniędzy, liczy się każdy pomysł. W domach aukcyjnych niewielkim 
nakładem kosztów urządzane są (zawsze połączone ze sprzedażą) ka
meralne i krótkoterminowe wystawy dzieł poszczególnych szkół lub 
artystów. Wiele galerii decyduje się na dokonywanie okresowej ob
niżki cen na oferowane przedmioty. Wreszcie coraz częściej organi
zowane są aukcje kolekcjonerskie, na których nie ma, co prawda, 
wybitnych dzieł sztuki, ale zainteresowani starociami zawsze mogą 
na nich znaleźć coś dla siebie. Niekiedy też, z braku ciekawszej ofer
ty, atrakcyjnym towarem mogą okazać się obrazy jakiegoś mniej zna
nego artysty, nawet amatora, ale obrazy niekonwencjonalne, niepo- 
zbawione walorów dekoracyjności. Do takich zaliczymy chociażby 
rozedrgane barwnymi pasmami grubo kładzionej szpachlą farby 
scenki z lwowskich przedmieść malarza-samouka Erno Erba (1890- 
-1943). 1 chociaż jego „Przekupek lwowskich”, „Kwiaciarek przy 
straganie” i kolorowych „Ogrodów” nigdy - jak powiadają niektó
rzy - w handlu nie zabraknie, to jednak czasami trzeba o nie ostro 
powalczyć. Tak jak podczas marcowej aukcji w domu aukcyjnym 
„Ostoya”, gdzie, aby stać się posiadaczem wymarzonego obrazu 
„Przekupki lwowskie”, zamiast wywoławczych 6 000 zł (po 3 8-krot
nym przebiciu!) trzeba było zgłosić w licytacji 10 200 zł.

Na rynek sztuki coraz częściej trafiają też autorskie repliki oraz ko
pie obrazów najbardziej znanych, lecz z różnych powodów w sprzeda
ży nieosiągalnych. Jeśli repliki - to bez jakichkolwiek podejrzeń o fał
szerstwo. Jeśli kopie - to do wyboru: albo te dawniejsze (byle dobrej 
roboty), albo dzisiejsze (jednak zawsze wykonane profesjonalnie i ko
niecznie z do niedawna jeszcze wstydliwie skrywanym nazwiskiem ko
pisty). A oto przykład. Jeden z najlepszych obrazów Józefa Męciny 
Krzesza „Beethoven przy trumnie bohatera” od lat pozostaje w zbio
rach Muzeum Narodowego w Poznaniu. W tej sytuacji atrakcyjnym 
nabytkiem może okazać się jego mniejsza, ale sygnowana przez arty
stę wersja, wystawiona na aukcji w warszawskim „Rempexie”. Podob
nie z doskonale znanym arcydziełem Estebana Murillo „Chłopcy gra
jący w kości” ze Starej Pinakoteki w Monachium. Na dobrą kopię na
malowaną według tego obrazu chętny zawsze się znajdzie. A czy bę
dzie to w Warszawie w domu aukcyjnym (miniatura na porcelanie 
z drugiej połowy XIX w.), czy może w Krakowie (kopia współczesna, 
w ofercie sprzedaży „pod chmurką”) - to tylko kwestia ceny. Nie ina
czej jest z kopiami obrazów, wykonywanymi przez znanych kopistów 
i coraz częściej prezentowanymi na okazjonalnych wystawach lub 
w specjalistycznych galeriach. Zawsze bowiem kwestią wyboru jest 
tylko: czy zobaczyć oryginalne dzieło sztuki na wystawie w muzeum, 
czy kupić dla siebie kopię wykonaną przez specjalistę. A tak właśnie 
mogło się zdarzyć całkiem niedawno, bo w czerwcu br., kiedy wśród 
obrazów Józefa Chełmońskiego na wystawie w Muzeum Literatury 
w Warszawie znalazł się oryginał jednego z ostatnich płócien tego ar
tysty, nastrojowe „Pod Twoją obronę” (1906), jego nieco pomniejszo
ną kopię, wykonaną przez artystę malarza Andrzeja Laska, w tym sa
mym czasie i po przystępnej cenie oferowała swoim klientom war
szawska galeria obrazów „Art Novum”.

Czym zatem można dziś handlować na rynku antykwarycznym? 
Na tak postawione pytanie w dobie zbliżającej się nieuchronnie glo
balizacji mamy zaskakująco prostą odpowiedź - wszystkim. Żyjemy 
w czasach, kiedy nabytkiem równie atrakcyjnym, jak dobry obraz 
ogólnie znanego malarza, mogą być np. ponadstuletnie dżinsy, 
dzienniki Gagarina, pluszowy miś sprzed wieku lub licząca kilka
dziesiąt lat australijska tablica samochodowa z magicznym numerem 
8. I wcale nie chodzi tu o jakieś małe pieniądze, gdyż za każdy z wy
mienionych przedmiotów ich nabywca zapłacił od kilkudziesięciu 
do przeszło stu tysięcy dolarów.

Wojciech Przybyszewski



Nawet w kościelnych ścianach mogą czaić się złe moce.
Trzeba je ominąć i szybko wejść do wnętrza świątyni...

Średniowieczne lęki

1.2. Maski przy portalu północnym (1) i jedna z nich - głowa 
z rogami (2)

„ludzkich” świadczą, że tu znajduje się drugi ideowy biegun de
koracji ściany.

Tajemnicza dekoracja budziła zainteresowanie niemal od 
dwóch wieków, lecz nie u wszystkich znajdowała uznanie, a na
wet zrozumienie. Dziś nie należy do dzieł nieznanych, jednak 
w określaniu jej genezy, symbolicznych znaczeń poszczególnych 
motywów i funkcji, jakie spełniała, istnieje wiele nieporozumień. 
O ile rozpoznanie jej elementów jest w zasadzie podobne, to ca
łościowe interpretacje i „wizje” są czasem sprzeczne. Brak źródeł 
pisanych do najstarszych dziejów kościoła pozwala na dość swo
bodne datowanie dekoracji. Pozostańmy przy dacie budowy ko
ścioła około 1200 r., z uwagą, że mogła ona trwać kilkadziesiąt 
lat. Nie znamy jego fundatora. Mimo dość zgodnych opinii 
o pierwotnej funkcji kościoła jako parafialnego, podejrzenie bu

zdoła się obronić. Wyakcentowane, potężne pazury i groźne ogo
ny nieziemskiego pochodzenia - nie wypuszczą zdobyczy. Zwie
rzę na razie skrada się, ocenia sytuację i czeka. Zapanowało tre
ściowo nad większą częścią ściany, stwarzając apokaliptyczny na
strój niepewności, zagrożenia, wszechobecności „złych istot” 
i świata bez reguł i racjonalnego porządku.

Drugie miejsce, które jest przeciwieństwem dominacji hybry
dy, to przestrzeń pomiędzy parą okien od strony wieży. Zosta
ły tam umieszczone dwa duże ciosy z równoramiennymi krzy
żami, a nieco niżej, po prawej stronie, maska w szyszaku lub 
czapce z nausznikami (jak sugeruje odrys K. Kielisińskiego). Za
równo krzyże, jak i starannie odkuta maska o cechach tylko

ZBIGNIEW SROKA

la turysty i miłośnika sztuki romańskiej w Polsce przej- 
■■■■■■ ście wzdłuż północnej ściany kościoła NPMarii w Ino
wrocławiu stanowi nie lada zaskoczenie (zob. nr 5, 2000, okł. s. 
IV). Jest ona bowiem nie tyle zdobiona, co ożywiona czy wręcz 
zamieszkana przez żywe istoty. Wypukłe maski pięciu ludzkich 
głów wyłaniają się nieoczekiwanie z kamiennego muru, a tajem
nicze zwierzę, przypominające lwa lub kota, ukryło się w ciosie 
i zdaje się z góry obserwować wszystko, co dzieje się wokół. Pier
wotnie było siedem masek, lecz w 1856 r. dwie „przeniosły się” 
do kolekcji Tytusa Działyńskiego w Kórniku. Stało się to po po
żarze w 1834 r., gdy kościół był „ruiną” i na
wet zamierzano go rozebrać. Miejsce jednej 
z nich sugeruje rysunek Kajetana W Kielisiń
skiego z około 1842 r., na którym zaznaczył 
on siedem ciosów kamiennych, lecz odryso- 
wał tylko pięć masek i jeden krzyż.

W układzie masek i innych elementów 
dekoracyjnych ściany panuje oczywisty nie
ład i z pewnością nie zmieniały go maski bra
kujące. Nie przeszkadza on jednak w „od
czytaniu” znaczenia skromnego portalu, 
przy którym zgromadziły się aż trzy maski. 
Pod względem artystycznym i ikonograficz
nym są one bardzo proste, co tylko częścio
wo można policzyć na karb trudnego w ob
róbce polnego kamienia. Z ciosów wyłaniają 
się więc zarysy głów z zaznaczonymi oczami, 
brwiami, krótkimi nosami i wąskimi ustami. 
Dwie z nich - górna i dolna - zostały uzupeł
nione krótkimi rogami, ujawniając niewąt
pliwie swój ludzki i „zwierzęcy” charakter. 
Maska środkowa ma kształt niemal koła, na 
którym elementy twarzowe skupiły się 
w środku, co robi wrażenie twarzy mocno 
otłuszczonej lub maski rozpłaszczonej; przy
pomina to sposób obrazowania księżyca, lecz jest to „zły” księ
życ, umieszczony na ścianie północnej i patronuje nocy, która jest 
zaprzeczeniem światła, a więc znaku obecności Boga.

Jednak to nie maski przy portalu i zachowane na ścianie oraz 
przechowywane w Kórniku stanowiły największe zagrożenie dla 
zbliżającego się człowieka, lecz tajemnicze zwierzę umieszczone 
na lewym skosie pomiędzy portalem i oknami. Budzi niepokój 
wyglądem oraz „realistycznie” znaczonymi motywami. Po
wszechnie określa się je jako lwa, lecz zwierzę jest niewątpliwie 
fantastyczne - groźnie wygięło i podkuliło krótki ogon, zaś z je
go grzbietu wyrasta drugi ogon wężowaty, który rozdziela się na 
dwie części zakończone krótkimi spiralami. Kolista, frontalnie 
ujęta głowa przypomina maski, lecz o powiększonych oczach 
i szerokim pysku. Ma wydłużoną i zwężającą się w kierunku gło
wy szyję oraz tułów o zapadniętych bokach. Lew lub kot uzupeł
nił więc swój wygląd motywami popularnego smoka lub bazylisz
ka. Zwierzęca hybryda wyszła na polowanie, z uwagą wypatruje 
swej zdobyczy i już wiadomo, że w wypadku ataku ofiara nie 
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dzi fakt, że po lokacji miasta znalazł się on poza jego granicami 
i do dziś pozostał kościołem poza centrum. Także dekoracja pół
nocnej ściany i swoisty wykład z zakresu demonologii wykraczał 
poza potrzeby katechezy parafialnej. Natomiast dwa krzyże zda
ją się sugerować potrzebę „otwarcia” na północ, daleko poza 
granice parafii i ośrodka administracji świeckiej.

Maski przy portalu zwróciły uwagę Juliana Ursyna Niemcewi
cza, podczas jego „historycznych podróży po ziemiach polskich”. 
Rozbudziły wyobraźnię, gdy pisał, że „kościół ten przed wprowa
dzeniem wiary musiał być wystawionym..., do połowy stawiany 
jest podobnie świątyni pogańskiej w Gnieźnie, to jest z polnego 
granitu ogładzonego...” Z zagrożonego zawaleniem kościoła 
chciał on ratować maski, a w 1819 r. wysunął sprawę ich nabycia 
dla zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Opinię 
tę wyostrzył badacz „starożytności słowiańskich” Tadeusz Wolań- 
ski, uznając kościół za wcześniejszą świątynię pogańską. Próbował 
określić maski jako „czarne bóstwa”, jedną rozpoznawał jako 
książęcą głowę, inną jako bóstwo wietrzne z otwartą gębą i „ob
raz miesiąca w pełni będącego”. Układ, wygląd i ekspresja masek 
nie znalazły uznania w oczach Władysława Łuszczkiewicza. Po
kpiwał sobie z nich, pisząc w 1876 r.: „przyznaję zaś, że w podob
ny sposób rozrzuconych przedstawień nie zdarzyło mi się nigdzie 
widzieć. Powiem tylko, że oprócz jedynej głowy w czapce... reszta 
głów jest smutnym objawem niedołęstwa, z artyzmem żadnego 
stosunku nie mającym, tak że je za igraszkę rzemieślnika XII wie
ku odkuwającego kamienie wziąć śmiało można”. Bliższy prawdy 
byt już dziesięć lat wcześniej inny krakowianin, Józef Łepkowski, 
gdy pisał: „Takie głowy potworne często spotyka się na północ
nych ścianach kościołów średniowiecznych, skoro północną stronę 
symbolizowano jako uległą sile złych duchów, a na zasłonę przed 
niemi krzyż też na niej dawano”.

Współczesne opinie zdają się niezbyt odbiegać od tych z XIX 
w. Nie budzi wątpliwości ich demoniczny charakter, z wyjątkiem 
maski pod krzyżami. Nieporozumieniem wydają się natomiast 
opinie o przetrwaniu w maskach celtyckiego kultu „ściętych 
głów” i wprowadzane przy nich cele apotropaiczne, tj. odpędza
nia złych duchów oraz relikty magii. Do podobnych hipotez mo
glibyśmy dołączyć reminiscencje dekoracji słowiańskich kącin, 
udokumentowane zapisami kronikarzy (Thietmar, Herbord, Sak- 
so Gramatyk i Ebon), jednak zachowany materiał porównawczy 
i relacje są zbyt ogólnikowe, by można je zastosować do kościo
ła inowrocławskiego. Geneza i cel masek mogą się więc gubić 
w archeologicznej i religioznawczej terminologii, a równocześnie 
oddalać je od średniowiecznej demonologii i światopoglądu lu
dzi, którzy decydowali o wyglądzie kościelnej ściany. Maski, ta
jemnicze zwierzę i nieład miały być bowiem dowodem na istnie
nie zła, ale nie miało ono nic wspólnego ani ze „ściętymi głowa
mi”, ani z zabiegami magicznymi. Maski i zwierzę były na pew
no znakami, które od początku związały się z kościelnym mu- 
rem, a nawet zostały tam świadomie i z wyboru wprowadzone. 
Nie do nich odnosił się obowiązkowy post biskupa przed konse
kracją kościoła i skrapianie ścian wodą święconą. Naocznie nato
miast stwierdzamy, że dla ówczesnego duchowieństwa kościół, 
a przynajmniej jego północna ściana nie były Niebieskim Jeruza
lem. W jego materialną strukturę i „kwadratowe” kamienie mo
gły wniknąć od zewnątrz „sity zła”, tak jak w pobliskim Strzelnie 
ludzkie wady i przestępstwa wykwitły na północnej kolumnie na
wet we wnętrzu kościoła. Chcąc, nie chcąc musi się zaakcepto
wać ich obecność, mieć świadomość ich istnienia, gdy utrwalają 
się w pamięci, rosną w wyobraźni i chociaż mają z górą 800 lat, 
budzą intelektualny niepokój lub nawet „straszą”. Wydaje się, że 
dekoracja łączyła rzeczywistość ze średniowieczną ideologią, rze
czy „widzialne i niewidzialne”, kładąc bezpośredni akcent na zło
wrogich maskach i zwierzęciu.

Gdzie szukać źródeł dekoracji ściany, niepokoju, jaki stwarza
ją jej motywy, a zwłaszcza grożące atakiem zwierzę? W jakim kie
runku szła myśl twórcy programu, który rozrzucił jej elementy 
„bez składu i ładu”? Na pewno ani on, ani rzeźbiarz nie mieli za

miaru nadawać maskom i zwierzęciu pięknych kształtów. Były 
one częścią obrazu świata, w którym istnieją złe duchy. Ze nie 
stanowiły one marginesu życia, świadczy hagiografia, w której 
świątobliwi mężowie walczyli z diabłami, drobiazgowe ich anali
zy i opisy w traktatach teologicznych oraz drastyczna ikonogra
fia „diabelska” na zachodzie Europy. Drugą część tego światopo
glądu stanowiło racjonalne ujmowanie świata i „egzorcyzmowa- 
nie” nieporządku. Leżały one u podstaw średniowiecznej nauki 
i kultury, tak jak zasada ad quadratum i „system wiązany” u pod
staw romańskiej architektury.

Istnieje kilka uzupełniających się sposobów wytłumaczenia ro
dowodu dekoracji. Forma niektórych motywów zdaje się sięgać 
pogańskiego antyku, wzbogacona w średniowieczu mitologią na
rodów północnych. Natomiast źródłem programu treściowego 
była Biblia, najlepiej znana księga chrześcijańska oraz średnio
wieczna wiedza o diabłach - demonologia. W nich zaś najbardziej 
udramatyzowane wątki, w których diabeł występował już to pod 
postacią symboli, już to „wybranych” ludzi, już to w postaci isto
ty samoistnej, ale zawsze działał na szkodę człowieka. Podstawą 
była relacja Księgi Rodzaju o upadku pierwszych ludzi oraz udzia
le diabla, który „zepsuł” ludzką naturę. Księga Mądrości (2, 23- 
-24) wyjaśniała: „Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - 
uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na 
świat przez zawiść diabła”. Nowy Testament dodawał: „Od po
czątku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim 
nie ma” (Jan 8, 44). Ostrzegał przed nim św. Piotr: „Przeciwnik 
wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć” (1 List 
św. Piotra 5, 8). Uniknąć takiego niebezpieczeństwa mógł tylko 
ten, „kto się w opiekę oddal Najwyższemu”, gdyż w tłumaczeniu 
Wulgaty, tylko on mógł stąpać po żmii (aspis), bazyliszku, lwie 
i smoku (Ps 91 [90], 13). W symbolicznym tłumaczeniu Honoriu
sza z Autun zwierzęta te oznaczały grzech, śmierć, Antychrysta 
i diabła. Niezależnie od sposobu zaistnienia szatana i jego pomoc
ników oraz ich działania, istota dekoracji inowrocławskiej ściany 
sprowadza się do takiego obrazowania zła, które „wisi w powie
trzu”, otacza człowieka, „kusi” go lub na niego poluje, chce po
zbawić go prawości moralnej i chrześcijańskiego zbawienia, spro
wadzić do roli pokarmu, którym żywi się piekielna bestia, jak 
w scenie z Sądu Ostatecznego we francuskim Conques.

Istotne światło na inowrocławską ścianę rzuca sposób jej „de
korowania”. Maski i fantastyczne zwierzę, znane z romańskich 
cokołów i głowic kolumn, wsporników, zworników, dekoracji 
kościelnych drzwi, chrzcielnic i relikwiarzy, w Inowrocławiu jak
by przestały pełnić swą służebną funkcję i rozpierzchły się po ko
ścielnej ścianie. Ich swobodne rozmieszczenie zdaje się przypo
minać dzieła średniowiecznych iluminatorów, z których rzeźbiarz 
usunął misterne więzy i pęta, jakim podlegały i pozwolił im na 
bardziej samodzielne życie i działanie. Przestały być częściami de
koracji, stwarzając na ścianie nastrój chaosu i działania ślepych 
sil. Zdają się przeczyć pięknu, a także racjonalności świata, stwo
rzonego przez Boga według miary, liczby i wagi. Przestały być 
ozdobą malowanej architektury, jak w Ewangeliarzu Ottona III, 
przeszły na stronę rzeźbionych potworów połykających ludzi lub 
odrażających diabłów, które czekały na duszę umierającego boga
cza lub po śmierci wyrywały obcęgami język oszczercy. Przypo
minają głowy zdobiące łodzie wikingów i Normanów, a na 
Drzwiach Gnieźnieńskich - łódź przewożącą św. Wojciecha do 
kraju Prusów, lecz na ścianie przeszły wyraźnie w świat chrześci
jańskiego piekła. Chociaż nie sięgnęły po odstraszającą brzydotę, 
to jednak wniknęły w kościelną ścianę w nieoczekiwanych miej
scach, skąd kuszą swą tajemniczością, budzą zainteresowanie, 
jakby chciały pertraktować w sprawie podpisania cyrografu na 
duszę, jak to robi diabeł na tympanonie w kościele benedyk
tynów w Souillac. Ich intencja w Inowrocławiu jest tylko bardziej 
ukryta, przewrotna, gdy niepostrzeżenie chcą podprowadzić swą 
ofiarę pod pazury wiecznie głodnej zwierzęcej hybrydy.

Wyraźną wskazówką dotyczącą charakteru inowrocławskich 
masek jest ich umieszczenie na ścianie północnej, ewentualnie le
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wej stronie kościoła. Symbolicznemu zróżnicowaniu północy 
i południa dawał wyraz już Stary Testament, podkreślając przede 
wszystkim negatywne znaczenie północy, lecz ze względów ide
owych nie mogło być ono w pełni przejęte przez Kościół. Dla 
chrześcijańskiego średniowiecza częściowo pogańska północ by
ła postrzegana jako teren działalności misyjnej. Ceremonię 
mszalną odczytywania Ewangelii po stronie północnej interpre
towano jako obowiązek misyjnej pracy wśród pogan (Iwo 
z Chartres). W misji skierowanej do wszystkich narodów nie by
ło oceny stron świata (por. Łk 13, 29). Także na północnej ścia
nie inowrocławskiego kościoła w sposób jakby zaskakujący poja
wia się krzyż, a nawet dwa krzyże, wskazując potrzebę uświęce
nia i tej strony świata. Analogiczny, lecz bardziej „uduchowiony” 
sens zdaje się sugerować przeciwstawienie strony prawej i lewej. 
Prawa była przede wszystkim stroną Chrystusa zasiadającego 
w chwale Ojca i zbawionych na końcu świata, lewa - potępio-

że jest to głowa rycerza. Dwa krzyże nad nim - to niemal staro
chrześcijańskie labarum i świadectwo, po której stronie jest on za
angażowany. Nie jest to jednak rycerz prowadzący walkę „czysto 
duchową”, lecz rycerz chrześcijański - miles christianus. Dla nie
go wróg jest nie tylko niewidzialny, symboliczny, ale także wi
dzialny. Trzeba go tylko określić i zlokalizować, jak czynili to ry
cerze krzyżowi.

Czy wśród zabytków sztuki romańskiej w Polsce znajdziemy 
podobne traktowanie tematu, który mógł być „natchnieniem” 
dla Inowrocławia? Na uwagę zasługują wybrane motywy z Drzwi 
Płockich, które łączyły dzieje zbawienia z obecnością zła i złych 
mocy. Program inowrocławski zdaje się nawet zbierać obrazy zła 
z Płocka, przystosowywać je do możliwości rzeźbienia w kamie
niu, a atmosferę zła pełznącego w kierunku „sprawiedliwego” za
stąpić obecnością masek i zwierzęcia „w powietrzu”. Takie same 
lub podobne symboliczne motywy zła (z wyjątkiem „dobrego” 

księżyca w scenie Maiestas Domini) znaj
dujemy bowiem w Płocku i w Inowrocła
wiu. Zadanie twórcy programu z Inowro
cławia było tylko węższe - wyakcentowa
nia świata zła, chaosu i zagrożenia wiecz
nym potępieniem. Ze szczególną siłą 
podkreślił on także drugi sposób uniknię
cia zła pod „diabelską ścianą” wskazując 
portal - symbol Chrystusa i Kościoła. Na
leżało go tylko przekroczyć. W symbo
licznym kontekście swoistej wymowy na
biera ryt jelenia po prawej stronie porta
lu. W odróżnieniu od jego niemal wyłącz
nie pozytywnego znaczenia w ikonografii 
chrześcijańskiej, jeleń inowrocławski od-

3. Ryt 
symbolicznego 
zwierzęcia
- hybrydy
4. Maska rycerza
5. Uciekający 
jeleń

(zdjęcia: Zbigniew 
Sroka)

nych na Sądzie Ostatecznym. Starochrześcijański pisarz Laktan- 
cjusz połączył je z pojęciem dwóch dróg: „My rozróżniamy... dro
gę życia i śmierci, za widownię zaś obu dróg uważamy ten świat”. 
Podział na ocenianą pozytywnie prawą stronę i negatywnie lewą 
znalazł wyraz w ikonografii. W scenach Ukrzyżowania po prawej 
ręce Ukrzyżowanego stoi Matka Boska i Eklezja, po lewej Syna
goga. W Ewangeliarzu opatki Uty - po prawej stronie stoi Zycie 
(Vita), po lewej - Śmierć (Mors). Znaczenie prawej i lewej stro
ny rekapitulował w XII w. Rupert z Deutz - strona prawa ozna
cza szczęście, strona lewa jego przeciwieństwo (Per dexteram fe- 
licitas, per sinistram designari solet adversitas).

Wobec istniejącego zagrożenia powstaje pytanie: czy można 
uniknąć usidlenia przez demony i nie popaść pod pazury piekiel
nej hybrydy? Odpowiedź dają dwa krzyże i maska w pobliżu wie
ży. Pierwszy rytowany krzyż o zaokrąglonych ramionach jest mo
że znakiem-sygnaturą kamieniarza i „wyznaniem wiary”. Drugi, 
starannie odkuty w reliefie wypukłym zdaje się w pełni okazywać 
swą moc w walce ze ziem. Maska zaś pod krzyżami jest niewąt
pliwie „dobra”. Trudno byłoby tylko identyfikować ją z głową bi
skupa, budowniczego kościoła, a czapkę wywodzić od stroju we
neckiego doży. Proste porównanie z rycerskim strojem dowodzi,

wraca się i ucieka od portalu. Nie ma 
w sobie niczego, co wskazywałoby, że pragnie on „wody ze stru
mieni” (Psalm 42/41), lecz zdaje się wyrażać lęk tropionego zwie
rzęcia, które ratuje się ucieczką. Jakie bardziej szczegółowe zna
czenie może mieć zachowanie zwierzęcia, które znalazło się 
w przyziemiu kościoła? Powstają pytania o miejscowe przyczyny 
wyeksponowania atmosfery zagrożenia, lęku i tematyki demono
logicznej, jakiego nie znajdziemy w żadnym innym kościele ro
mańskim w Polsce. Repertuar idei i form nie był nowy, natomiast 
zastanawia, dlaczego poświęcono mu całą ścianę? Czy obecność 
masek, zwierzęcej hybrydy, uciekającego jelenia i dwóch krzyży 
na północnej ścianie kościoła miały cechy aktualizowania sytu
acji politycznej i kościelnej, zrozumiałej przede wszystkim w Ino
wrocławiu?

Bezpośredniej odpowiedzi nie znajdziemy na ścianie, nato
miast aktualizację zdaje się potwierdzać sąsiedztwo Kujaw z po
gańskimi Prusami. Przy okazji łupieżczej wyprawy Bolesława 
Krzywoustego w 1108 r. Gall Anonim przytoczył opinię o Pru
sach, jako o kraju i narodzie nader dzikim: „Dotąd tak bez króla 
i bez praw pozo stają i nie odstępują od pierwotnego pogaństwa”. 
Podobnie było na przełomie 1110 i 1111 r., gdy „wojowniczy 
Bolesław zapuściwszy zagony wszerz i wzdłuż po owym barba
rzyńskim kraju, zgromadził niezmierne lupy, biorąc do niewoli 
mężów i kobiety, chłopców i dziewczęta, niewolników i niewol
nice niezliczone, paląc budynki i mnogie wsie” (Kronika polska, 
ks. III 24). Po podobnej linii szły wyprawy Bolesława Kędzierza
wego, narzucającego podbitym Prusom nie tylko chrześcijań
stwo, ale także niewolnictwo. W rezultacie Mistrz Wincenty zw. 
Kadłubkiem napisał, że „religia ich była jak zwiewny dym, i to 
tym bardziej krótkotrwała, im bardziej wymuszona. Wkrótce bo
wiem ci obłudnicy jak śliskie żaby wskoczyli w odmęt odszcze- 
pieństwa i jeszcze wstrętnie) zanurzyli się w błocie głęboko zako
rzenionego bałwochwalstwa”. Jedna z takich wypraw w 1166 r. 
skończyła się klęską i śmiercią ks. Henryka Sandomierskiego, 
nad czym ubolewał kronikarz, że „aż po dziś dzień różni ludzie 
na różne sposoby ich opłakują” (Kronika polska, ks. III 30). Nie 
możemy wprawdzie udowodnić, że militarne porażki Polaków 
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miały wpływ na wybór dekoracji kościoła w Inowrocławiu, ale 
też nie możemy wykluczyć lęku, który rodził „potwory”.

W pobliżu „płonącej” granicy szczególnego znaczenia nabiera 
tajemniczy krzyż o rozszerzających się ramionach i uzupełniony 
w polach czterema guzami. Nie ma wątpliwości co do jego reli
gijnej symboliki, natomiast kształt i guzy dopuszczają wieloraką 
interpretację. Jego treść mogła więc uzupełniać aluzja do czte
rech ewangelistów lub w całości mógł on symbolizować pięć ran 
Chrystusa. Czy nie jest to jednak krzyż np. joannitów (krzyż mal
tański), połączony z krzyżem jerozolimskim, na którym cztery 
małe krzyże zastąpiły łatwiejsze do odkucia guzy? Czy nie świad
czy on o rycersko-zakonnych początkach kościoła inowrocław
skiego? Ikonografia stawia jednak tylko pytania, lecz brak źródeł 
pisanych uniemożliwia odpowiedzi. Możemy więc przy krzyżu 
tylko odnotować fakt osiedlania się na ziemiach polskich od dru
giej połowy XII w. zakonów rycerskich z fundacji książąt i moż- 
nowładców.

Obraz książęcych kronikarzy nie był zgodny z obrazem kraju 
Prusów w Kościele polskim, a przynajmniej metropolitów gnieź
nieńskich. Świadczy o tym program ikonograficzny Drzwi Gnieź
nieńskich. Spośród 18 kwater drzwi katedralnych w Gnieźnie sie
dem zostało poświęconych Prusom (łącznie z Wystawieniem 
zwłok św. Wojciecha), bez okazywania im niechęci. Nawet mę
czeńska śmierć św. Wojciecha akcentuje raczej ofiarę świętego niż 
egzekucję, a osadzona na palu głowa jest potraktowana jako wo
jenny zwyczaj, który nie przeszkadza wyrastaniu drzewa życia 
i chwały świętego. Trzeba przyznać, że w okresie wypraw krzyżo
wych jest to może jedyne dzieło plastyki romańskiej, które niemal 
z sympatią odnosiło się do pogan, bez chęci rewanżu i bez udziw
niania ich wyglądu, jak na tympanonie w Vezelay w Posłannictwie 
apostołów. Na podstawie ikonografii nie potrafimy rozstrzygnąć, 

za jaką opcją opowiadał się twórca dekoracji inowrocławskiej - 
książęcą czy kościelną. Być może, że optował za Drzwiami Gnieź
nieńskimi, ale mógł też być zwolennikiem otwarcia północnego 
portalu dla Prusów na drodze wypraw krzyżowych, do których 
zachęcali najwybitniejsi przedstawiciele Kościoła średniowieczne
go na zachodzie Europy. Aktualizację problematyki „północnej” 
w Inowrocławiu można więc rozumieć albo jako pokojowe gło
szenie chrześcijaństwa wśród Prusów, które na początku XIII w. 
rozpoczęli łekneńscy cystersi pod opieką metropolitów gnieźnień
skich, albo jako ostrzeżenie przed ich łupieżczymi wyprawami 
i popieraniem „ewangelizacji militarnej”.

Zestawmy fakty i wnioski wynikające z rozważań na temat de
koracji inowrocławskiego kościoła. W symbolicznym języku reje
struje ona obecność zła i złych mocy nawet w kościelnej ścianie. 
„Przysługuje” im ściana północna i strona lewa, gdzie kulminują 
w zwierzęcej hybrydzie - symbolu szatana. Czyhają one na czło
wieka i chcą przeszkodzić jego zbawieniu. Aby ich uniknąć, ko
nieczna jest przynajmniej „walka duchowa” ze złem i „ucieczka” 
przez portal do wnętrza kościoła. Program dekoracji w zasadzie 
nie wychodzi poza wskazówki Biblii i średniowiecznej demono
logii. Dekoracja nie ma nic wspólnego z przeżytkami celtyckimi, 
prawdopodobnie także ze zdobieniem pogańskich kącin i magią 
apotropaiczną. Wybór rodzaju dekoracji nosi cechy aktualizacji 
problemu ewangelizacji pogańskich Prusów. Nie wiemy, czy au
tor programu był zwolennikiem wypraw krzyżowych, czy też so
lidaryzował się z misją w duchu św. Wojciecha. Chociaż zwolen
nikami opcji pokojowej byli gnieźnieńscy metropolici i łekneńscy 
cystersi, a inowrocławska ściana stawiała dylemat wyboru środ
ków, to wkrótce zwyciężyła opcja wypraw krzyżowych i nawra
cania Prusów „ogniem i mieczem”.

Zbigniew Sroka
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Wokół jednego zabytku

W1908 r. znany kolekcjoner pamiątek narodo
wych Stanisław Ursyn-Rusiecki (1862-1944) 
przekazał do zbiorów Muzeum Narodowego 

w Krakowie niezwykle interesującą plakietę epitafij- 
ną, wykonaną z prostokątnej płyty alabastru o wy
miarach 27,8 x 24 cm. Widnieje na niej rysunek 
przedstawiający stojącego w kontrapoście Thana- 
tosa z rozpostartymi skrzydłami, który w prawej rę
ce trzyma odwróconą ku dołowi gasnącą pochod
nię, lewą zaś podtrzymuje oparty o ziemię owalny 
medalion z profilowym portretem młodej kobiety. 
Całość przedstawienia ujęta jest szeroką, wykona
ną w płytkim reliefie bordiurą, skomponowaną z or
namentów regencyjnych i wczesnorokokowych - 
małżowiny, kratki regencyjnej i wici roślinnej przy
bierającej kształt kampanuli, które razem nawiązu
ją do formy ażurowej koronki. Na odwrociu epita
fium zawarta została ryta inskrypcja łacińska, wy
konana antykwą majuskulną z szeryfami: „Marmo- 
ream. Hanc. Effigiem /Cui. colorem. a. Natura 
/Opus. vero. anaglypticum. ab. Arte. negatum 
/Una. RAYMUNDI. SANGRII /S. Severi. Principis/ 
Mira, ingeni. vis. indidit /CAROLINA. FILIA /Sola, 
arcani. particeps/Francisco. Rajola. efflagitante /F. 
F. "W tłumaczeniu na język polski: „Ten marmuro
wy wizerunek / którego kolor naturze / a relief sztu
ce zaprzecza / sprawiła godna podziwu siła umy
słu / Rajmunda Sangrii / księcia San Severn / Ka
rolina córka / jedyna uczestniczka tajemnicy / na 
usilną prośbę Franciszka Rajoli/F. F. " (tłum, dr A. 
Wlodarek).

Ornamenty występujące na bordiurze pozwala
ją określić plakietę jako dzieło wykonane około po
łowy XVIII w., co potwierdza także dynamiczny, jak
by szkicowy styl przedstawienia, bliski włoskim di- 
segno z tego czasu. Nie ulega również wątpliwości 
funeralna ikonografia przedstawienia, osadzona 
w tradycji jeszcze antycznej: Thanatos - to Anioł 
Śmierci, który przybywając do umierającego gasił 
w chwili jego zgonu Pochodnię Życia. Jest zatem 
jasne, że gasnąca Pochodnia Życia odnosi się do 
młodej kobiety, której wizerunek widnieje na owal
nym medalionie, podtrzymywanym przez Thanato- 
sa. Najtrudniejszy do określenia jest niecodzienny 
sposób wykonania przedstawienia - ornamentalna 
bordiurą ma formę płytkiego reliefu, lecz rysunek 
tworzy wraz z tłem jednolitą powierzchnię. Ponie
waż wyobrażenie utrzymane jest w tonacji sangwi- 
ny (miękka czerwonobrunatna kredka), wykonane 
takąż kredką na gładko szlifowanej i następnie nie
znacznie podgrzanej powierzchni, dzięki czemu 
barwnik mógł wniknąć w głąb struktury alabastru 
(tym samym nie był później zbytnio narażony na 
mechaniczne starcie z powierzchni płyty).

W trakcie poszukiwań bliższych informacji 
o osobach wymienionych w inskrypcji okazało się, 
że rodzi ona tyle samo nowych pytań, co daje od
powiedzi na dotychczasowe. Z treści jednoznacz
nie wynika, że przedstawienie zostało wykonane 
sposobem opracowanym przez księcia Rajmunda 
di Sangro (lub nawet przez niego samego) na usil
ną prośbę Franciszka Rajoli, a na podtrzymywa
nym przez Thanatosa owalnym medalionie ukazał 
książę swoją córkę Karolinę, powiernicę nieznanej 
tajemnicy. Już wstępna kwerenda dotycząca księ

cia pozwoliła skonstatować, że był on postacią 
niezwykłą - nawet jak na czasy, w których wypadlo 
mu żyć. Urodzony w 1710 r., kształcony przez je
zuitów, w wieku około 20 lat zajmował się właści
wie wszystkimi dziedzinami nauki, sztuki i techniki, 
głównie jednak problemami z zakresu militariów: 
konstruował nowe rodzaje broni palnej i opraco
wywał nowe typy strategii. Wynalazki swe publiko
wał m.in. w powstałym w 1747 r. na zamówienie 
króla Neapolu Karola Burbona traktacie sztuki wo
jennej La Pratica piu agevole e piu utile de exerci- 
ri per 1'infanteria (wydal także 6 niekompletnych 
tomów dzieła Dizionario militare}. Prócz tego zaj
mował się alchemią i pozostawił po sobie rękopis 
traktatu naukowo-alchemicznego. Zainteresowa-

(fot. Andrzej Chęć)

nia mechaniczne i przyrodnicze doprowadziły 
księcia do klątwy rzuconej nań przez papieża Kle
mensa XII, bowiem o ile projekty nowych broni, 
np amfibii (parrozza anfibia), uznać można za 
godne podziwu, to jednak próby stworzenia dla 
celów naukowych „maszyny anatomicznej" (mac- 
chine anatomiche) polegające na idealnym za
konserwowaniu wypreparowanego ludzkiego cia
ła, natychmiast spowodowały oskarżenie o bez
czeszczenie zwłok ludzkich, a nawet nekroman- 
cję. Zapewne książę niewiele przejmował się klą
twą papieską, skoro byt także pierwszym w połu
dniowych Włoszech masonem i założycielem 
pierwszej neapolitańskiej loży, istniejącej od 1735 
r. „La perfetta Unione". Masońskie przekonania 
księcia sprawiły, że w 1746 r. napisał traktat Rela- 
zione della Compagnia de Liberi Muratori, w któ
rym przedstawił założenia i tezy wolnomularskie; 
podjął się także tłumaczenia utopijnej powieści 
II Viaggi di Ciro szkockiego filozofa Michela Ram
saya, żyjącego w latach 1668-1743 (polskie tłu
maczenie pt. Podróże Cyrusa ukazało się w War
szawie w 1778 r.), a także kabalistyczno-ezote- 
rycznego traktatu // eonie di Gabalis, owero raio- 
namento sulle scienze segrete, w którym w 1752 r. 
powtórzył tezy różokrzyżowców. Zmarły w 1771 r. 
książę pochowany został w kaplicy San Severe 
w Neapolu, której póżnobarokowy wystrój rzeź

biarski jest dziełem Giuseppe Sammartino, 
a w podziemiach do dziś oglądać można w szkla
nym kloszu dwa ludzkie ciała z wypreparowanym 
systemem nerwowym, świetnie zachowane dzięki 
eksperymentom z „maszyną anatomiczną”.

Przytoczone tu krótkie informacje nie wyczerpu
ją oczywiście niezwykle barwnego życia arystokra
ty, bowiem wszechstronność jego zainteresowań 
była tak wielka, że dosłownie wszędzie można 
spotkać ich ślady (księcia upamiętnia m.in. nie
zwykle popularna także w Polsce roślina doniczko
wa Sansevierla). Jednak w kontekście plakiety naj
ważniejsze jest to, że wśród eksperymentów księ
cia znalazło się także miejsce dla doświadczeń 
z nowatorskimi technikami barwienia szkła oraz 
marmuru, co wyjaśnia unikatowy i trudny do rozpo
znania sposób wykonania przedstawienia (inskryp
cja stwierdza wprost, że „relief sztuce zaprzeczają
cy" wykonał książę „godną podziwu siłą umysłu'). 
Ponieważ najprawdopodobniej książę nikomu nie 
wyjawił tajemnicy tej technologii, nie mogła ona 
upowszechnić się w sztuce XVIII i XIX w. i stąd wy
nikły współczesne kłopoty z jej jednoznacznym 
rozpoznaniem i określeniem.

Stwierdzić można, że na medalionie ukazany 
został wizerunek córki księcia, Karoliny, jednak 
w żadnej dostępnej mi biografii księcia nie zawar
to informacji, by miał on jakiekolwiek dzieci, choć 
w 1730 r. wziął ślub per procura ze swą kuzynką 
Carlottą Gaetani d’Aragona (spotkanie małżonków 
nastąpiło w 1735 r.). Niezależnie jednak od not bio
graficznych, we współczesnych encyklopediach 
i słownikach treść inskrypcji pozostaje czytelna - 
na plakiecie widnieje wizerunek córki księcia, bę
dącej uczestniczką jakiejś tajemnicy, ale nie moż
na rozstrzygnąć, czy była to tajemnica masońska 
(być może Karolina była członkinią loży kobiecej), 
czy też tajemnica licznych eksperymentów ojca, za 
które spotkała go papieska anatema. Trzeba do
dać, że poznanie dat życia Karoliny pozwoliłoby na 
ustalenie czasu realizacji plakiety, gdyż ikonografia 
przedstawienia jednoznacznie sugeruje, że zosta
ło ono wykonane po jej śmierci. Niewyjaśniony mu
si na razie pozostać także kontekst wykonania te
go śmiertelnego konterfektu. Wedle inskrypcji ksią
żę uczynił to na usilną prośbę Franciszka Rajoli. 
nie udało się jednak dotychczas znaleźć informa
cji, kim był zamawiający - narzeczonym córki księ
cia, przyjacielem arystokraty, członkiem neapoli
tańskiej loży masońskiej? Z pewnością byt kimś, 
komu usilnie zależało na sporządzeniu portretu 
Karoliny i takim jej upamiętnieniu. Na pewien mgli
sty trop związku łączącego Karolinę z Francisz
kiem naprowadza postać Thanatosa. Na rzym
skich przedstawieniach ceremonii zaślubin, narze
czonej prowadzonej do oblubieńca towarzyszył 
w ceremonialnym orszaku Geniusz Hymen trzyma
jący płonącą pochodnię, będąc jednocześnie 
ukrytym symbolem dziewictwa. Być może - lecz 
jest to wyłącznie przypuszczenie - Karolina zmarła 
tuż po ślubie lub nawet w jego trakcie, a Hymen 
przeistoczył się w Thanatosa gaszącego Pochod
nię Życia.

Monika Paś
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Czerniowce ściach. Wewnątrz przykuwa uwagę 
wspaniały barokowy ikonostas z czte
rema rzędami ikon i bogatymi, złoco
nymi carskimi wrotami. W pobliżu tej 
cerkwi, przy ul. Moskiewskiej Olimpia
dy, usytuowano czerniowiecki skansen.

D
o miasto nad Prutem, liczące 
około 300 tys. ludności, jest 
ważnym ośrodkiem Bukowi
ny, niewielkiej krainy histo
rycznej, leżącej między Karpatami 

i środkowym Dniestrem, podzielonej 
obecnie między Rumunię i Ukrainę. 
Pierwsza wzmianka o Czerniowcach 
pochodzi z 1408 r. Od połowy XIV w. 
miasto było we władaniu Mołdawii, od 
1775, wraz z niemal całą Bukowiną, 
pod panowaniem austriackim, a od 
1940 r. znajduje się w granicach Ukra- 

go. Patrząc na nie, mamy wrażenie, że 
jest coś nie w porządku z naszym zmy
słem równowagi.

Bardzo ciekawym obiektem jest ba
rokowa cerkiew obronna z 1767 r. 
w dzielnicy Horecza, usytuowana na 
niewielkim wzgórzu, otoczona cmenta
rzem. Ma ona aż trzy wezwania: Naro
dzenia Najświętszej Marii Panny, św. 
Jerzego Zwycięzcy i św. Barbary. Z ze
wnątrz zwracają uwagę wysokie, grube 
mury i małe okienka oraz siedem kopuł 
umieszczonych na różnych wysoko-

1. Nietypowa cerkiew św. Mikotaja
2. Poskręcane koputy cerkwi tzw. pijanej
3. Cerkiew Narodzenia NMPanny

Jest on dopiero w trakcie tworzenia: 
można w nim zobaczyć jedną drewnia
ną cerkiew, kilka zagród przeniesio
nych z różnych wsi oraz dwa wiatraki.

Na przedmieściu Sadogóra (niegdyś 
była to odrębna miejscowość) znajdują 
się obiekty niezwykłe: synagoga i pałac 
cadyka Izaaka Friedmana. Synagoga by
ła duża, obłożona czerwoną cegłą, 
w stylu przypominającym styl maure
tański, z licznymi wieżyczkami i koron
kowymi dekoracjami wokół drzwi 
i okien. Pałac cadyka, niegdyś podobno 
wspaniały, znajdował się tuż obok. 
Obecnie obydwa obiekty usytuowane są 
na terenie jakiejś fabryki, zajezdni czy 
magazynu. Synagoga jest w złym stanie, 
chociaż widać jeszcze ślady dawnej 
świetności. A z bogatego niegdyś pałacu

iny. W Czerniowcach zachowało się 
sporo zabytków. Do najstarszych 
obiektów należy cerkiew św. Mikołaja 
z 1607 r. przy ul. Sahajdacznego. Jest 
to cerkiew tzw. typu chatnego, bardzo 
prosta, przypominająca wiejską chatę, 
bez wież i kopuł, drewniana, kryta gon
tem. W pobliżu, w odległości zaledwie 
kilkuset metrów, przy ul. Ruskiej, znaj
duje się zupełnie inna cerkiew. Miejsco
wi nazywają ją „pijana cerkiew”. Zosta
ła zbudowana w latach międzywojen
nych, według wzorów rumuńskich. Ma 
jedną dużą kopułę i cztery mniejsze, 
których bębny są jakby skręcone, „pija
ne” - przypominają trochę budowle 
projektowane przez Antonio Gaudie- 
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prawosławnego metropolity Bukowiny. 
Na projekt tego zespołu budowli ogło
szono konkurs architektoniczny - wy
grał go Czech, Josef Hlavka. Zaczął od 
tego, że wybudował dwie cegielnie 
i jedną fabrykę dachówki, a w pobli
skich Karpatach uruchomił kamienioło
my granitu, wapieni i innych cennych 
kamieni okładzinowych. Stworzył dzie
ło w stylu eklektycznym, składające się 
pierwotnie z pałacu metropolity, pra
wosławnej uczelni teologicznej oraz 
wspaniałej cerkwi seminaryjnej. Cały 
zespół jest w bardzo dobrym stanie. Bu
dynki są oblicowane czerwoną cegłą, 
a dachy pokryte różnokolorową da
chówką. Wewnątrz znajduje się piękna 
cerkiew, która formalnie nie jest czyn
na, ale jeśli np. jakaś studencka para 
chce w niej wziąć ślub, można to zała
twić. W budynku Uniwersytetu zachwy
ca Sala Marmurowa, która jest najpięk-

cadyka pozostało tylko jedno skrzydło, 
ledwo widoczne wśród krzaków.

Warto wspomnieć o ogromnym kir
kucie przy ul. Zielonej. Zachowała się 
tam również synagoga i ogromny cmen
tarz z tysiącami macew. Cmentarz nie 
był zniszczony, niektóre macewy pochy
liły się tylko pod wpływem czasu, ale na 
ogół są w bardzo dobrym stanie. Wiele 
z nich ma dużą wartość artystyczną, są 
pięknie rzeźbione, przeważnie w pia
skowcu, ale także w innych, droższych 
i bardziej odpornych materiałach; nie
które macewy są sygnowane przez rzeź
biarzy np. z Wiednia. Umieszczone na 
nich daty wskazują, że ostatnie pochów
ki odbyły się na kirkucie kilkanaście, 
a nawet kilka lat temu.

Kolejnym interesującym obiektem 
zabytkowym w Czerniowcach jest Uni
wersytet (ul. Uniwersytecka), zbudowa
ny w latach 1868-1888 jako rezydencja
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4. Synagoga na 
przedmieściu Sadogóra 
5.6.7. Uniwersytet (5), 
fragment Sali Marmurowej(6) 
i cerkiew uniwersytecka (7)
8. Kamienica przy
pl. Teatralnym
9. Dekoracja kamienicy przy 
pl. Centralnym, w której 
mieści się Muzeum Miejskie
10. Teatr Miejski przy
pl. Teatralnym

(zdjęcia: 1-8,
W - Krystyna Malik, 9 - Maria 

i Witold Pietrusiewiczowie)

niejszą salą w mieście (tu odbywają się 
różne uroczystości, wręczanie nagród, 
odznaczeń itp.). Sala ma wspaniały, ka
setonowy strop i jest otoczona imponu
jącymi arkadowymi emporami. Kiedyś 
podobno rzeczywiście była wyłożona 
marmurami, po zniszczeniach odbudo
wano ją przy użyciu nieco tańszych ma
teriałów, ale i tak wygląda imponująco. 
W ogrodzie uniwersyteckim można po
dziwiać różne egzotyczne gatunki 
drzew oraz piękny okaz buka czerwone
go, herbowego drzewa Bukowiny. Tu 
także znajduje się popiersie budowni
czego uniwersytetu, Josefa Hlavki.

Czerniowce były kiedyś pięknym, 
bogatym miastem, a najlepszy okres 
przeżywały za czasów monarchii Habs
burgów. Większość pięknych kamienic 
w centrum pochodzi z końca XIX i po
czątku XX w. Przy pl. Teatralnym mieści 
się teatr, zbudowany w latach 1904- 
-1905 przez dwóch architektów z Wied
nia, H. Helmera i F. Fellnera (projekto
wane przez nich budynki znajdują się 
także we Lwowie, np. neobarokowe Ka
syno Szlacheckie oraz w Odessie - słyn
na opera). Przy pl. Centralnym znajduje 
się ratusz z wysoką wieżą, zbudowany 
według projektu A. Mikulicza. W pobli
żu ratusza, w secesyjnej kamienicy 
z 1901 r., z bardzo piękną dekoracją, ma 
swoją siedzibę Muzeum Miejskie.

Krystyna Malik

POMÓŻMY WILEŃSKIM FRANCISZKANOM!
Franciszkanie zostali sprowadzeni do Wilna jesz

cze przed przyjęciem chrztu przez Litwę, czyli przed 
1387 r. Pierwszym biskupem wileńskim Jagiełło mia
nował franciszkanina - minorytę Andrzeja. W końcu 
XIV w. istniały w Wilnie dwa franciszkańskie kościoły, 
jedne z najstarszych na Litwie: św. Mikołaja i Wnie
bowzięcia NMPanny. Na podmiejskich terenach, „na 
Piaskach” nadanych franciszkanom na własność, 
powstał wtedy zapewne drewniany kościół i klasztor. 
Niestety, napady krzyżackie na początku lat dzie
więćdziesiątych XIV w. przyczyniły się do ich znisz
czenia. Z pomocą swego darczyńcy, Gasztolda, 
wtedy już namiestnika Wilna, rozpoczęto budowę 
nowego, murowanego kościoła i klasztoru. Kościół 
Wniebowzięcia NMPanny został poświęcony w 1421 
r. Była to świątynia trzynawowa, z wieżą i ceglanym 
portalem. W 1533 r. pożar zrujnował kryształowe 
sklepienie, podczas remontu nadbudowano boczne 
nawy, tworząc budowlę halową. Kolejne pożary 
w 1737 i 1748 r. oraz prace restauratorskie (zakoń
czone w 1774 r.) nadały kościołowi wygląd zbliżony 
do dzisiejszego: trójnawowej bazyliki z wydłużonym, 
zamkniętym wielobocznie prezbiterium oraz przyle
gającymi do niego zakrystią i trzema kaplicami - 
dwiema gotyckimi i jedną barokową. Następne lata 
nie oszczędziły kościołowi franciszkanów kolejnych 
tragedii. W1813 r. Francuzi zniszczyli znaczną część 
wyposażenia, urządzając magazyn wojskowy.

W 1864 r. z rozkazu Murawjewa kościół został za
mknięty, jego wnętrze podzielono na pięć kondy
gnacji, na których umieszczono archiwum. Przez 40 
lat trwał proces zawilgocania i zagrzybiania. Przed 
wybuchem drugiej wojny światowej udało się ko
ściół oddać franciszkanom; dokonano wtedy nie
zbędnego remontu, ale po wojnie władze sowieckie 
ponownie go zamknęły.

1.2. Kościół franciszkanów w Wilnie (1) i ceglany 
portal z XV w. (2)

(zdjęcia: Jerzy Augustyniak)

Dopiero niedawno rozpoczął się nowy, można 
mieć nadzieję lepszy rozdział w historii kościoła. 
Wrócili franciszkanie, zakończono badania architek
toniczne i rozpoczął się żmudny proces odbudowy. 
Młody proboszcz - franciszkanin z podlódzkich Ła
giewnik - twierdzi, że musi upłynąć 10-15 lat, aby 
doprowadzić kościół do właściwego stanu i potrzeb
ny jest każdy grosz; parafia wydrukowała specjalne 
„cegiełki". Pomóżmy wileńskim franciszkanom!

Jerzy Augustyniak
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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!

POSTACIE BEZ TWARZY

Na cmentarzu w Krasnymstawie przy 
ul. Poniatowskiego, tuż przy cmen

tarnej kaplicy znajdują się dwie iden
tyczne rzeźby. Są to klęczące postacie, 
wsparte na rękach i przykryte całunami, 
spod których trudno jest dostrzec ukry
te pod chustami twarze. Te dwie figury 
zaledwie przez kilka lat byty częścią na
grobka Anny Wrońskiej - żony tutejsze
go kierownika szkoły, która zmarła

- <?y«
taufoyce

(kas

■ oSiądlii 

ZTMdkao. 

RućP' Vkuda-Opalin 

/^Ruda-Huta

.i. i /21 ŁuJTówek
SawwoZ——

? / > Ludwinów o---------
Busowno Kozia Góra

,71 °Pniówno
'.Wola \ ' Terenin A 29 O

pKorybątowa (Dobromyśl /święcica \ Krobonosz

©Nowosiółki

Mołodutyn

Jin©-—Majoracki 
iowiny ,

Wólka0.
Atojzów Le«cza‘il 

O

Turowiec^-^ 
Hutao^

|19;> 

„/Sozkc

Kamę' Krasne. Z— RE/ÓWIEC 13
... . T ^FABRYCZNY

jHorodyszae / Brzeżno__
’ x ,, ó. .'Srebrzyszcza^*7 * * 

)kS?ęw / O
*■*Kamień

'Suu^n,^
Pokrówkaó^uźy / o Q^.

_ w s StracłSsław /"
' □ nf°K°*)yIe ' . o "ipepułtycze Król.

.oZulm JU/ ~ - O;
o 'SKóSo »ynl8

I ' A-! ‘ °8zite ^zamoziem 30
^Stężyca — ’^Stójlo x ^terzcdowir

Kozieniec0' '^dżanne'*

ASNYSTAW. —-
1 i’ Mafocnwie) Chełmiec \ 0Horodysko 

Żaźółkiew! ( I < Duży.___  . . Ostrów
/

DwoayiluO.Z!- °Bc,'”ak . .C3 A
f ■' A3* — '"x Wojsławice

ostrzyca * Z°< -0rtów Murowany^ __  K

TarnodoS^Js . Ortów Drewniany Majdano
' / - j Izbica Skierbieszowski

rkowice-* I ' -1 3 1 C7Ł-

usznjf

Jaślików

Niemie

w 1935 r. Niektórzy podejrzewają, że au
torem tych postaci jest Władysław Gru- 
berski, którego nagrobna rzeźba znaj
duje się na cmentarzu w Sitańcu koto 
Zamościa. Tymczasem Gruberski zmarl 
w 1933 r. Kto więc jest autorem tych fi
gur, które podczas ostatniej wojny zna
lazły się pod cmentarnym murem i do
piero na początku lat osiemdziesiątych 
XX w. zostały ustawione po obu stro
nach cmentarnej kaplicy? Jaka jest ich 
symbolika?

Jan Henryk Cichosz

LUSTRO TWARDOWSKIEGO

W Węgrowie jest wspaniała bazy
lika poświęcona na kościót far- 
ny (...). Piękna sala (...) poświęcona 

na zakrystię zawiera (...) zwierciadło 
godne uwagi. Jest to zwierciadło cza
rownika Twardowskiego” - pisat 
w 1828 r. historyk Teodor Narbutt. 
Tzw. zwierciadło Twardowskiego jest 
prostokątną polerowaną płytą o wy
miarach 56x46,5 cm i wadze 17,8 kg, 
wykonaną z kruchego stopu srebra, 
cynku, cyny i innych metali. Wokół je
go krawędzi biegnie zatarty graweru- 
nek o motywach roślinnych pozwala
jący na datowanie lustra, które po
wstało prawdopodobnie w XVI w. 
w Niemczech. Na drewnianej ramie 
zachował się napis: „LVSERAT HOC 
SPECVLO MAGICAS TWARDOVIUS 
ARTES LVSVS AT ISTE DEI VERSVS 
IN OBSEQVIVM EST” („Bawił się tym 
lustrem magicznym Twardowski sztu
ki ukazując lecz na służbę Bożą obró
cone to jest”). Rama z napisem wyko
nana została prawdopodobnie około 
1711 r. na zlecenie księży bartolomi- 
tów (komunistów), którzy objęli w tym 
czasie opiekę nad świątynią, odbudo
waną przez wojewodę płockiego Ja
na Dobrogosta Krasińskiego po 
zniszczeniach w wojnie północnej.

Lustro jest unikatowe, podobnych 
obiektów zachowało się zaledwie kil
ka w całej Europie. Dlaczego znala
zło się w zakrystii kościoła? Według 
jednej z legend Twardowski nawrócił 
się i uniknął piekła, co potwierdza na
pis z ramy zwierciadła. Księżom ko
munistom ofiarował tę pamiątkę ro
dzinną Jan Dobrogost Krasiński, aby 
przypominała wiernym o niebezpie
czeństwach wynikających z igrania 
z sitami nieczystymi. Lustro to odzie
dziczył on po biskupie Franciszku 
Krasińskim, protektorze najsławniej
szego polskiego maga w czasach 
panowania ostatnich Jagiellonów.

Zmętniatą obecnie powierzchnię lustra 
przecinają trzy ciemne rysy - pęknięcia. 
Łączy się z nimi wiele legend. Najstarsza 
sięga XVI w.: Twardowski na życzenie 
króla Zygmunta Augusta wywołał za po
mocą zwierciadła widmo Barbary Radzi
wiłłówny. Pomimo ostrzeżenia Twardow
skiego, że próba zbliżenia się do zjawy 
przyniesie im obu nieszczęście, król 
ogarnięty nagłym wzruszeniem usiłował 
objąć Barbarę. W tym momencie duch 
zniknął, lustro pękło, zaś obaj uczestnicy 
seansu w niedługim czasie zmarli. Inna, 
weselsza historia, opowiada o probosz-



czu węgrowskim, który uwielbiat kontem
plować swoje oblicze w lustrze, ale tylko 
do czasu, gdy ukazała mu się w nim 
twarz diabla; przerażony ksiądz rzuci! pę
kiem kluczy i rozbił lustro na kawałki. Ota
czająca lustro fatalna aura sprawia, że le
piej nie przeglądać się w nim, by nie ku
sić losu. Przekonał się o tym Napoleon, 
kiedy przejeżdżając przez Węgrów 
w 1812 r. podczas wyprawy na Moskwę 
zapragnął obejrzeć owo curiosum. Ujrzał 
w nim wówczas swoją przyszłość: klęskę 
armii oraz samotną śmierć na wyspie 
świętej Heleny i z wrażenia wypuścił lu
stro z rąk, tłukąc je na trzy części.

Roman Postek

POLONIKOM NA MORAWACH

Jaskinia Katarzyńska leży w północnej 
części Morawskiego Krasu w Su
chym Żlebie, około 2 km na południe od 

innych znanych jaskiń tego rejonu: Pun- 
kevni, Macocha i Amaterskiej. Rozwinięta 
w silnie skrasowiatych wapieniach górne
go dewonu tworzy poziomo rozwinięty 
system sal i korytarzy o łącznej długości 
ponad 500 m, z czego około 300 m udo
stępnionych jest do zwiedzania. Niewąt
pliwą atrakcją tej jaskini jest Sala Główna 
- licząca 97 m długości, 44 m szerokości 
i 20 m wysokości - największa podziem
na komora na Morawach. Podzi
wiać w niej można wspaniale roz
winiętą szatę naciekową, z docho
dzącymi do 4 m wysokości słyn
nymi stalagmitami „laskowymi” 
(Palmowy Gaj) oraz... doskonałą 
akustykę, przy okazji urządzanych 
tu koncertów muzyki chóralnej. 
Jaskinia znana jest też z wielu 
znalezisk paleontologicznych i ar
cheologicznych. W jej wstępnych 
partiach odkryto kości plejstoceń- 
skich zwierząt (m.in. niedźwiedzia 
jaskiniowego, Iwa, wilka, hieny, 
kuny, nawet nosorożca i mamuta), 
a na ścianach stare napisy. Jeden 
z nich, wykonany po polsku, może nas 
szczególnie zainteresować, gdyż „po
chodzi on prawdopodobnie z czasów

szawskiego PTTK „WIERCICA” (nr 48, 
marzec 1984, s. 32-34 oraz ponownie - 
nr 49, czerwiec 1984 - tym razem ze

rozbiorów i jest częściowo pokryty kalcy- 
tem", o czym czytamy w artykule Izabeli 
Luty Nurkowanie na Morawach, opubli
kowanym przed laty w trudno dziś do
stępnym biuletynie Speleoklubu War-

Lustro
Twardowskiego

Wojciech Przybyszewski

zdjęciem, które przekazał polskim groto
łazom morawski speleolog Igor Audy). 
Przez kogo i kiedy dokładnie został wy
konany napis „Polska nie zginęła" - nie 
wiadomo. W przybliżeniu można jednak 
określić wiek znaleziska, badając gru
bość i sposób nawarstwiania się na nim 
kalcytu oraz oznaczając, przy użyciu od
powiednio dobranej dla tego rodzaju za
bytku metody półrozpadu pierwiastków 
promieniotwórczych, jego chronologię 
bezwzględną. Niewykluczone, że zagad
ka ta, ponieważ od czasu znalezienia na
pisu upłynęło już blisko dwadzieścia lat, 
została dawno rozwiązana. Wstępne par
tie Jaskini Katerzyńskiej znane byty oko
licznej ludności już w XIX w., ale dopiero 
wykonanie w 1909 r. przekopu do bar
dziej odległych sal i korytarzy zwróciło na 
tę jaskinię większą uwagę żądnych przy- ń i 
gód grotołazów i pierwszych turystów. 
Być może byt wśród nich także autor pa
triotycznego napisu.

17



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

KoŚCiÓł na
onad pięćdziesiąt lat minęło od 
przeniesienia drewnianego ko
ścioła z Zakrzowa w pobliżu 
Kalwarii Zebrzydowskiej na te

ren zakopiańskiej Harendy. Teraz, po la
tach można uznać, że adaptacja ta spraw
dziła się zarówno w czasie prac rekon
strukcyjnych, jak i w późniejszym jej 
użytkowaniu. Wybór nowego miejsca był 
niezmiernie trafny, a warunki do odbudo
wy kościoła wyjątkowo sprzyjające.

Zakrzowski kościół zbudowany został 
na początku XVIII w. i służył miejscowej 
parafii do 1922 r., do czasu postawienia 

obok niego nowej świątyni murowanej. 
Potem nie był już wykorzystywany, co nie 
rokowało dobrze jego przyszłości. Stary 
kościół dotrwał do końca łat czterdzie
stych ubiegłego wieku i wtedy zrodziła 
się inicjatywa uratowania go przez prze
niesienie w inne miejsce. Przedsięwzięcie 
to zostało podjęte przez lokalną społecz
ność Harendy, która powołała komitet 
odbudowy kościoła na swoim terenie. 
W działalności komitetu główna rola 
przypadła prof. Władysławowi Jarockie
mu, zięciowi Jana Kasprowicza, oraz pro
boszczowi zakopiańskiej parafii, ks. Jano-

1. Plan kościoła
(przed przeniesieniem) 
wg M. Korneckiego:
1 - prezbiterium,
2 - nawa,
3 - chór muzyczny,
4 - wieża,
5 - zakrystia,
6 - skarbczyk,
7 - przedsionek boczny,
8 - soboty
2. Widok kościoła
od strony południowej 

wi Tobolakowi; w gronie komitetu znala
zły się również żona i córki poety.

W usytuowaniu i rozplanowaniu za
krzowski kościół był bardzo typowym 
przykładem polskiego kościoła drewnia
nego. Najstarszą część stanowił zrębowy 
korpus, składający się z prawie kwadrato
wej nawy i lekko wydłużonego prezbite
rium, zamkniętego trójbocznie. Nieco 
późniejszą częścią była dostawiona do na
wy dzwonnica, zbudowana w 1841 r. 
w konstrukcji słupowej, z pozorną izbicą, 
zakończona cebulastym hełmem z latar
nią. Na styku nawy i prezbiterium, 
w gontowym dachu znajdowała się wie
życzka na sygnaturę, też opatrzona cebu
lastym hełmem. Od strony północnej do 
ściany kościoła dobudowane były zakry
stia i skarbczyk, a całość otaczały tak cha
rakterystyczne podcieniowe soboty. 
Wnętrze kościoła miało płaski strop 
drewniany, z zaskrzynieniami w nawie. 
Prezbiterium od nawy oddzielała ściana 
tęczowa z belką, a od strony wieży znaj
dował się wsparty na dwóch słupach chór 
muzyczny. We wnętrzu najcenniejsza była 
późnobarokowa polichromia z 1720 r., 
wykonana na stropie, ścianach i balustra
dzie chóru muzycznego. Uratowanie jej 
w wypadku rozbiórki i ponownego mon
tażu stawało się bardzo poważnym pro
blemem konserwatorskim.

Prace związane z przenoszeniem ko
ścioła rozpoczęto w 1947 r., odbudowa
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

w nowym miejscu trwała do końca 1950 
r., nieco wcześniej nastąpiło jego poświę
cenie. Kościół został dość wiernie zre
konstruowany, równocześnie jednak nie
zbędne były prace związane z jego ada
ptacją na miejscu. Wykonano podmurów
kę z kamienia, wymienione zostały 
wszystkie zniszczone elementy, dobudo
wano kruchtę wejściową, powiększono 
wnętrze przez przebicie otworów między 
dzwonnicą i nawą. Podcieniowe soboty 
zostały odtworzone zgodnie z pierwo
wzorem, zaś cebulaste hełmy wieży i sy
gnaturki zamiast blachy otrzymały pokry
cie gontowe, co okazało się bardzo ko
rzystne dla jednorodności bryły.

Po zakończeniu robót budowlanych 
pozostało jednak wiele do zrobienia we 
wnętrzu kościoła, przede wszystkim nale
żało przystąpić do odnowienia zabytkowej 

3. Widok na nawę i prezbiterium
4. Fragment bocznej ściany prezbiterium 
z barokową figurą Matki Boskiej
5. Wizerunek św. Marka na ścianie nawy

polichromii. Tego zadania podjął się Wła
dysław Jarocki, który był nie tylko archi
tektem, lecz również artystą malarzem. Ze 
względu na dużą różnorodność tematyki 
i sposób wykonania zachowane malowidła 
stwarzały wiele problemów konserwator
skich. Najcenniejsze były kompozycje na 
plafonach sufitowych, przedstawiające 
w prezbiterium Koronację Najświętszej 
Marii Panny, a nad nawą, w dywanowym 
obramowaniu Matkę Boską z Dzieciąt
kiem i św. Annę. Malarstwo to miało cha
rakter realistyczny i wyraźnie odbiegało 
od twórczości ludowej, widoczne były
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6. Zdobienie balustrady 
chóru muzycznego
i dywanowa dekoracja sufitu
7. Polichromia na suficie 
nawy - Matka Boska
z Dzieciątkiem i św. Anną
8. Scena koronacji NMPanny 
na suficie prezbiterium

(rys. i zdjęcia: Stanisław
Grzelachowski)

w nim wpływy włoskie. Na podstawie 
analogii do innych dzieł z okolicy można 
przypuszczać, że wyszło ono spod pędzla 
profesjonalnego artysty, a mógł nim być 
działający na terenie Żywiecczyzny malarz 
Sabatowski. Na ścianach bocznych nawy 
i prezbiterium wykonane były w tłach po
stacie apostołów i świętych. Zostały one 
namalowane odmiennie niż wizerunki na 
plafonach, co wskazuje na innego artystę. 
Również mocno uproszczona polichromia 
na balustradzie chóru muzycznego z po
staciami św. Cecylii i muzykujących anioł
ków była dziełem jeszcze innego warszta
tu. Uzupełniające motywy na ścianach 
w postaci draperii i imitacji marmuru zu
pełnie nie harmonizowały z malarstwem 
figuralnym i burzyły jednorodność poli
chromii. Renowacja wnętrza wykonana 

przez Władysława Jarockiego była więc 
bardzo trudnym zadaniem.

Po odnowieniu wnętrze wymagało 
skompletowania odpowiedniego wyposa
żenia. W starym kościele uległo ono 
w znacznej części zniszczeniu i udało się 
jedynie pozyskać prawy ołtarz boczny. 
W tej sytuacji w 1951 r. sprowadzono 
z Książa Wielkiego barokowy ołtarz, któ
ry po dokonaniu konserwacji umieszczo
no jako główny w prezbiterium. Nowy le
wy ołtarz boczny został wykonany w Po
roninie, w wystroju dostosowano go do 
stylu zakrzowskiego. Do wszystkich 
trzech ołtarzy obrazy wykonał Władysław 
Jarocki. W odbudowanym wnętrzu nie 
zrekonstruowano belki tęczowej, ostatnio 
w starym kościele też jej już nie było. 
W ciągu następnych lat wyposażenie ko

ścioła zostało wzbogacone jeszcze kilko
ma obiektami zabytkowymi i dziełami gó
ralskiej sztuki ludowej. Najnowszymi na
bytkami są rozmieszczone na ścianach 
płaskorzeźby stacji Drogi Krzyżowej, wy
konane w drewnie przez miejscowego ar
tystę. Mimo że są to dzieła współczesne, 
przez zgodność materiałową dobrze uzu
pełniają zabytkowe wnętrze.

W kulturowym dziedzictwie Polski Ha- 
renda zajęła ważną pozycję. Muzeum 
i mauzoleum Jana Kasprowicza od lat są 
licznie odwiedzane. Stojący w pobliżu 
drewniany kościół trwale związał się z ze
społem muzealnym i jednocześnie służy 
miejscowej parafii. Obecnie jest to również 
najstarsza zabytkowa świątynia na terenie 
Zakopanego i całego Podhala.

Stanisław Grzelachowski
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ie lat muzeów w Polsce

APOTKAMA Z MUZEAM
en odcinek cyklu poświęcony jest muzeom przyszłości. Zastanówmy 
się, jak muzea początku XXI w. mają godzić ochronę przynajmniej nie
których elementów modelu instytucji muzealnej z wymaganiami współ

czesnego w dużym stopniu konkurencyjnego rynku „usług kulturalnych”,
przygotowywać się do zapowiadanego przewrotu aksjologicznego.

jak

Muzeum przyszłości

Trudno mówić o przyszłości instytucji muzealnej 

w sytuacji, kiedy nie uświadamiamy sobie w pełni 
uwarunkowań ideologicznych i historycznych, 

w jakich powstawał obowiązujący do dzisiaj model tej 
instytucji. Ukształtował się on mniej więcej w połowie 

wieku XIX, na gruncie poglądów filozoficznych i nauko

wych określanych mianem ewolucjonizmu i postępu, 

postaw i ideologii o charakterze narodowościowym, 
często nawet nacjonalistycznym, a w swych koncep

cjach ekspozycyjnych byt odbiciem idei o charakterze 

taksonomicznym obowiązujących w tym czasie w meto

dologii nauk ścisłych i przyrodniczych.

Wymienione uwarunkowania wpłynęły na ukształto

wanie charakteru muzeum doby industrialnej, a co za 
tym idzie na nasze, ciągle bardzo silnie utrwalone wy

obrażenia o instytucji muzealnej. W utrwalaniu tych wy

obrażeń niemały wpływ miała literatura piękna. Emil Zo

la w powieści Pułapka, opisując przypadkową wizytę 

w Luwrze pary prostych paryżan, przekazuje stosunek 

społeczności wielkiego miasta do instytucji muzealnej, 

a więc lęk przed kontaktem z pompatyczną przestrzenią 

wypełnioną kosztownymi przedmiotami, pełen zakłopo

tania szacunek do przekazywanej tam wiedzy z równo
czesną pogardą do zbytniej uczoności, a przy tym pew

ne podniecenie wynikające z zobaczenia czegoś nieco
dziennego, a nawet tajemniczego. Z kolei bohater Wy

znań hochsztaplera Feliksa Króla Tomasza Manna 
zwracał uwagę, że muzea „ukazują zbyt wiele", i że „ci

che zatopienie się w jednym lub niewielu przedmiotach, 

wyodrębnionych z ich bogactwa, byłoby niechybnie 

owocniejsze dla umysłu i serca...". Bohater Buszujące

go w zbożu Salingera ze wzruszeniem wspominał swe 

szkolne wycieczki do muzeum, gdzie znalazł się „w jed

nym suchym, ciepłym, przytulnym miejscu na świecie", 

a „największą zaletą muzeum było to, że wszystko tam 

stało zawsze na tym samym miejscu. Nic nigdy nie 

przesuwano".

Muzeum uznaje się z jednej strony za jeden z naj

ważniejszych symboli kultury i intelektualnego rozwoju 

społeczeństwa, z drugiej jednak zarzuca mu się nudę, 

brak dynamiki, zbytnią powagę i uczoność. Nie znajdu

je też zrozumienia konieczność wyrzeczeń wynikają
cych z rygorów muzealnych. W ustach polityków, nieza

leżnie od orientacji ideologicznej, termin „muzeum” lub 

„muzealny” stał się określeniem, za pomocą którego 
opisują oni anachronizmy oraz stan wyjątkowej odpor

ności na jakąkolwiek zmianę.

Mato jednak kto, szczególnie w naszym kraju, zdaje 

sobie sprawę, że ekspozycje muzealne i wystawy cza
sowe w największych muzeach, halach wystawowych 

i galeriach wywołują z roku na rok coraz większe zainte

resowanie szerokiej publiczności. Proponowane przez
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Centrum Pompidou w Paryżu (Renzo Piano, Richard Rogers), 1977

muzea formy spędzania czasu, połączone z wyjątko

wym przeżyciem emocjonalnym, uznawane są za jedne 

z najbardziej atrakcyjnych. Przykładowo paryski Luwr 

i londyńskie British Museum osiągają dziesięciomiliono- 
wą frekwencję roczną, a wystawę Van Gogha w Los An

geles County Museum obejrzało w 1999 r. 821 tysięcy 

osób. Jest to publiczność bardzo zróżnicowana, zarów

no pod względem statusu społecznego, stopnia wy

kształcenia, jak rasy czy korzeni etnicznych.

Już choćby liczba osób odwiedzających nasze przy
bytki i wielorakość publiczności wymusiła pewne zmia

ny w starym modelu instytucji muzealnej, nie wspomi
nając już nawet o odmiennych warunkach politycznych 
i ideologicznych, w jakich przychodzi nam dzisiaj funk

cjonować w porównaniu z sytuacją sprzed stulecia.

Nieuchronność tych zmian zapowiadano od dawna. 

W 1977 r. jeden z najwybitniejszych historyków sztuki XX 
w. Ernst Gombrich pisał na marginesie swych rozważań 

o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości instytucji mu

zealnej: „Uważam, że żadna instytucja publiczna nie 

przetrwa, jeśli nie będzie służyła wielu przeciwstawnym 
celom, i podobnie jak pielgrzymka i «grand tour», czy 

wycieczka objazdowa, nie stanie się kompromisem po

między rozrywką a pożytkiem duchowym i społecznym 

(towarzyskim)

Przed blisko ćwierć wiekiem dostrzegaliśmy, w więk

szości wypadków intuicyjnie, zjawiska, które zaczynały 

wpływać na zmianę utrwalonego modelu instytucji mu

zealnej. Była to przede wszystkim agresywnie rozprze

strzeniająca się kultura masowa, wraz ze swym podsta

wowym narzędziem, jakim jest masowa turystyka. 
Śmiało rozpoczynały poszukiwania swego miejsca w in

stytucji muzealnej nowe technologie, a na Florydzie 
i w Kalifornii kwitnąć zaczynały disneyowskie parki roz

rywki, na które patrzyliśmy, jak na zabawne osobliwości.
W sytuacji, kiedy istotą kultury masowej był jej ko

mercyjny charakter i spłycony do maksimum, zarówno 

w warstwie treściowej, jak i estetycznej, produkt, insty

tucja muzealna pozostawała nadal poza bezpośrednim 

zasięgiem gospodarki rynkowej i nadal oferowała wyso

kiej jakości produkty swojej działalności wystawienni
czej, naukowej i edukacyjnej.

W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat obserwuje

my rozkwit kultury masowej, a wraz z nim dalszą komer

cjalizację kultury oraz wtargnięcie na obszary, które 
uchodziły zawsze za enklawy kultury wysokiej czy też 

kultury elitarnej, pseudokulturalnej tandety, zjawiska 

określanego często jako macdonaldyzacja naszego 

otoczenia. Nastąpiło też poważne naruszenie głęboko 
zakorzenionych wśród muzealników hierarchii wartości 

oraz reguł postępowania i sposobów zachowań.

Wyzwaniem dla tradycyjnego modelu instytucji mu
zealnej są jednak nie tylko konkurujące z nią instytucjo

nalne produkty kultury masowej oraz przekonane o swej 

doskonałości nowoczesne technologie, lecz także tzw. 

Nowa Muzeologia, kierunek wyrosły bezpośrednio z fi

lozofii postmodernizmu. Ideologowie New Museology 

chcieliby przekształcić muzea w instytucje o charakte
rze społecznym z programami politycznymi. Podają oni 

w wątpliwość tradycyjne podejście muzeów do wartości 
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i do sposobów interpretacji materiału muzealnego. Za

chęcają do zmiany naszego stosunku do autentyczno

ści eksponatu muzealnego, dopuszczając w jego miej
sce różnorakie iluzje obcowania z rzeczą oryginalną.

Masowa turystyka oraz wywodzące się z Dłsneylan- 
dów tzw. theme parks, czyli centra o charakterze roz

rywkowym lub rozrywkowo-edukacyjnym oraz tzw. heri

tage experiences, czyli miejsca historyczne, gdzie wy
korzystuje się komercyjnie oryginalne otoczenie, rzuciły 

jednak muzeom poważne wyzwania. Instytucje muzeal

ne natrafiają na trudne problemy w konkurencji z nimi. 

Muzea są, jak wiemy, doskonale przygotowane do 

opracowywania i przechowywania materialnych świa

dectw przeszłości, lecz są dużo mniej efektywne 

w przekazywaniu, w sposób przystępny, informacji in

terpretacyjnych. Nie mogą też sprostać parkom tema

tycznym w prowadzonych przez nie kosztownych ak

cjach promocyjnych.
Istnieją jednak pewne pozytywne rezultaty tej konku

rencji. Muzea uczą się technik marketingowych oraz ba

dają potrzeby swojej publiczności. Nauczyły się też 

w dużo większym stopniu niż dawniej wydobywać walor 
autentyczności, unikatowości, niepowtarzalności eks

ponatu i efektywniej informować o jego znaczeniu dla 

naszej historii.
Sprawą pierwszoplanową jest stosunek muzeów do 

własnej publiczności. Biorąc pod uwagę bardzo zróżni

cowany jej skład i zainteresowania, wymagane są 
znacznie bogatsze formy komunikowania się z publicz

nością oraz nowe sposoby podejścia do odbiorcy. Teo
retycy muzealnictwa wyróżniają dwa rodzaje percepcji 

publiczności muzealnej: scholarly perception i visitor 

perception. \N pierwszym wypadku wizyta w muzeum 

wzbogacić ma bardzo specjalistyczną wiedzę naukow
ca, w drugim może mieć tylko i wyłącznie cele towarzy

skie. Między tymi dwoma podejściami istnieje oczywi
ście szeroki zakres różnych możliwości. Z obserwacji 

większości naszych muzeów wyciągnąć można wnio
sek, że nadal nakłaniają one swą publiczność do tego 

pierwszego rodzaju odbioru ekspozycji muzealnej. 

Jednak coraz częściej dochodzi do świadomości mu

zeów, że muszą działać lokalnie, ale myśleć globalnie. 

Dotyczy to przede wszystkim mniejszych muzeów lo

kalnych, a staje się możliwe przede wszystkim dzięki 

Internetowi. Ekspozycje oraz działalność naukowa 
i edukacyjna większości muzeów, szczególnie regio

nalnych, powinny podkreślać walory lokalnej kultury, 

miejscowej historii, miejscowych obyczajów i miejsco

wych doświadczeń, natomiast w pokazaniu kontekstu 
globalnego przydatne mogą być technologie elektro

niczne.
Już z tego bardzo pobieżnego przeglądu problemów 

stojących przed instytucją muzealną widać, że to gwał
towne zmiany zachodzące we współczesnym świecie 

rzucają wyzwania instytucji muzealnej i wpływają na 

zmianę kształtu tej instytucji. Obojętnie zresztą czy wy

muszane, czy też proponowane przez muzeologów, 
zmiany te służyć muszą lepszemu wypełnianiu przez 
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muzea ich misji w stosunku do społeczeństwa, wśród 

którego przyszło im działać.

Istotnym momentem w określaniu obszaru działania 

współczesnej instytucji muzealnej powinna być świado

mość istnienia w psychice człowieka głębokiej potrzeby 

kontaktu z przeszłością i przezwyciężania entropii. 

W odróżnieniu od innych form prezentacji dziel kultury, 

formy działania muzeum, a więc różnego rodzaju eks

pozycje zarówno stałe, jak i czasowe, mówić winny 

o niezmienności niektórych obszarów ludzkiej działal

ności, o niezapominaniu, tworzyć enklawy dla kontem
placji i autentyczności. Powinny pokazywać zmieniające 

się w ciągu historii ludzkości porządki, hierarchie, etosy, 

wzory i style życia, po to, by łagodzić szok i stres obec

nej przemiany.

Dla wypełnienia swej misji muzea mogą czerpać 
z doświadczeń zarówno parków tematycznych, jak i sto

sować najnowocześniejsze technologie audiowizualne, 

chodzi tylko o to, by nie przekraczać granic swojego ga
tunku. Trzeba jednak mieć zdolność dostrzegania tej 

granicy. Jest to zadanie trudne, któremu nie sprostają 

amatorzy przypadkowo dobierani na kierownicze stano
wiska muzealne. Jestem przekonany, że podstawą jest 

profesjonalna, wszechstronna wiedza, niezbędna dzisiaj 

do pracy w muzeum. Ułatwia nam ona znalezienie odpo
wiedzi na stawiane pytania zarówno związane z określe

niem tożsamości instytucji muzealnej, jak i jej misji we 

współczesnym świecie, i oczywiście rozpoznawanie 

wspomnianych wyżej granic naszego gatunku.

Często w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania zwią

zane z funkcjonowaniem i działalnością muzeów odwo

łujemy się do ekspertów spoza naszej profesji. Każde 

spojrzenie z zewnątrz jest na pewno pożyteczne, ale 

musi być zawsze traktowane z ogromną ostrożnością. 
Dla ekspertów z dziedziny finansów publicznych czy za

rządzania klasycznymi przedsiębiorstwami instytucja 
kultury, a szczególnie muzeum, jest organizacją wymy

kającą się z ich rutynowo stosowanych ocen, rozwiązań 

praktycznych i szacunków osiąganych zysków. Najczę
ściej muzea spotykają się ze strony ekspertów z zarzu

tami konserwatywnego podejścia do systemów zarzą

dzania instytucją muzealną. Zarzuca się też muzeom 

brak planowania strategicznego i zbyt małe zaintereso

wanie nowoczesnymi technologiami. Tego typu raporty, 

jak np. sporządzony przez eksperta finansowego raport 

o stanie zarządzania British Museum, który miałem oka

zję ostatnio przeczytać, przydatny może być raczej dla 
fabryki opon czy kopalni węgla, ale nie dla instytucji kul

tury. Po lekturze tego i jeszcze kilku innych podobnych 

raportów jestem przekonany, że instytucje muzealne 

rzeczywiście powinny poprawić swoją organizację 
i funkcjonowanie. Nie dokonają tego za nas eksperci 

z zewnątrz i będziemy musieli poradzić sobie sami.

Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że zmiana mode
lu instytucji muzealnej dotyczy nie tylko form i metod jej 

podstawowej, merytorycznej działalności. Dotyczy ona 

także organizacyjnego modelu muzeum. Muzeum po
winno być moim zdaniem instytucją o organizacji opar-

Muzeum Guggenheima w Bilbao (Frank O. Gehry), 1991-1997
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Muzeum Żydowskie w Berlinie, widok z lotu ptaka na tle panoramy miasta (Daniel Libeskind), 1993-1997

tej na wzorze najefektywniejszych organizacji przyno

szących zyski finansowe, choć zysk instytucji muzealnej 
mierzony może być jedynie w kategoriach efektów spo

łecznych i etycznych. By jednak sprostać wymogom ta
kiego business-like modelu organizacyjnego muzeum, 

spełnione muszą być warunki w sprawdzonym i przez 

nas ocenionym modelu organizacyjnym.
Teoretycy muzealnictwa, wśród których jest wielu 

wieloletnich i doświadczonych dyrektorów, podkreślają 

silne powiązania między różnorodnymi celami, stawia

nymi sobie przez dyrekcje muzealne. Najczęściej gru

puje się je w cztery, zależne od funkcji, zestawy.
Pierwszy z nich dotyczy szeroko pojętej publiczności 

muzealnej. Musimy więc zabiegać o lepszą frekwencję 

w naszych muzeach, o większą liczbę członków w To

warzystwach Przyjaciół Muzeum, a także o coraz więk

sze grono darczyńców.

W zakresie celów, które określić byśmy mogli jako 

cele merytoryczne, a więc ściśle związane z wynikami 
naszej pracy muzealnej, stawiać musimy sobie popra

wę poziomu ekspozycji stałych, wystaw czasowych, wy

dawnictw, jak i innych programów, np. edukacyjnych, 

wydawniczych czy muzycznych. W tym też zestawie ce
lów powinna znaleźć się też poprawa estetyki ekspozy

cji oraz poprawa jakości naszych usług (informacja, 

edukacja).

Trzecim zestawem celów są cele związane z popra

wą pracy organizacyjnej i konkurencyjności naszych in
stytucji w zetknięciu z szeroką ofertą edukacyjną oraz 

coraz bogatszymi ofertami spędzania wolnego czasu, 

składanymi przez inne instytucje kultury czy przemysł 
rozrywkowy. W ramach tego zestawu celów znalazły się: 

poprawa zewnętrznego wizerunku budynku muzealne

go oraz stworzenie lepszych warunków dla publiczności 

odwiedzającej muzeum (parkingi, windy, sklepy muze

alne, miejsca odpoczynkowe, kawiarnie, restauracje, 

toalety), poza tym poprawa organizacji pracy, w tym na
wiązanie współpracy z innymi pokrewnymi instytucjami 

kultury.

Jest rzeczą oczywistą, że dla osiągnięcia wymienio

nych celów dyrekcje muzealne muszą przyjąć odpo
wiednie strategie, a więc plany dojścia do tych celów 

w określonym czasie i przy spodziewanych dochodach 

(czyli dotacji, przychodach własnych i środkach uzyska

nych od sponsorów). Nie muszę nikogo przekonywać, 

że w wypadku polskiego muzealnictwa brak pewności 
wysokości dotacji poważnie utrudnia planowanie strate

giczne.
Pierwszą operacją strategiczną winno być dążenie 

do poprawienia wrażeń i przeżyć doświadczanych 

przez publiczność w trakcie jej wizyty w muzeum. By to 

osiągnąć, należy doskonalić programy merytoryczne 

i wzbogacać oferty muzealne, poprawiać estetykę eks
pozycji, jakość informacji oraz tworzyć lepsze warunki 

zwiedzania i odpoczynku dla publiczności muzealnej.
Równie ważna jest druga operacja strategiczna, któ

ra wiąże się z poprawą funkcji społecznych instytucji 

muzealnych. W tym wypadku zabiegać należy o wzrost 
ogólnej frekwencji w muzeum (na ekspozycjach sta

łych, wystawach czasowych, udział w działalności edu
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kacyjnej, wydarzeniach muzycznych, promocjach wy

dawnictw i innych) oraz o włączenie do stałej publiczno

ści muzealnej nowych grup społecznych.

W końcu trzecią operacją strategiczną, najtrudniej

szą, bo naruszającą najsilniej dotychczasowy model in
stytucji muzealnej ma być strategia określana przez 

muzeologów zachodnich jako „Market Repositioning 

Toward Entertainment” - co znając intencje autorów tej 

koncepcji określić można by jako wzbogacenie dotych

czasowego modelu pod wpływem oczekiwań rynku 

usług kulturalnych. Wzbogacenie to miałoby polegać na 

poszerzeniu oferty muzealnej elementami rozrywki, 

gdzie termin „rozrywka" nie jest rozumiany tak dosłow
nie, jak w języku polskim, lecz raczej jako propozycja 

wprowadzania form zabawy, „rozładowujących” powa

gę instytucji muzealnych. Operacja ta przeprowadzona 

musi zostać bardzo umiejętnie, ponieważ dotykać bę

dzie przede wszystkim muzealnych programów meryto

rycznych, a także projektowania oprawy plastycznej 
ekspozycji, jak i adaptacji nowych przestrzeni muzeal

nych do nowych potrzeb.
Teoretycy muzealnictwa wyrażają nadzieję, że dzięki 

jasno sprecyzowanym celom szczegółowym i udanie 

przeprowadzonym operacjom strategicznym osiągnięte 

zostaną cele nadrzędne: poprawa w wypełnianiu przez 
muzea ich funkcji społecznych oraz powiększenie do
chodów własnych instytucji muzealnej Osiągnięcie 
pierwszego z celów nadrzędnych sprzyjać będzie lep
szej ocenie naszej instytucji przez współczesne społe

czeństwo, osiągnięcie drugiego pozwoli nam lepiej wy

pełniać zadania statutowe.
Przedstawiając kształt nowoczesnej instytucji muze

alnej, nie sposób pominąć wymagań, jakie stawiać bę

dziemy przestrzeni muzealnej. Przed projektującymi no
we gmachy muzealne stawia się wymagania tworzenia 

przestrzeni, w której można by pomieścić wszystkie no

we funkcje muzealne, przy jednoczesnym utrzymaniu 
dominującej roli tych, które stanowią o istocie muzeum, 

a więc przestrzeni wystawienniczych, magazynowych 

i pracowni konserwacji muzealiów. Londyńskie British 

Museum czy paryski Luwr w momencie ich otwarcia 
przyjmować miały rocznie nie więcej niż 100 tysięcy 

zwiedzających, a dzisiaj przyjmują do 10 milionów rocz

nie. Niegdyś byli to uznani koneserzy, uczeni i przedsta

wiciele warstw uprzywilejowanych, dzisiaj są to nieprze

brane tłumy różnych narodowości, różnych profesji, 

różnego wieku i różnych warstw społecznych. Niegdyś 

przychodziło się do muzeum, jak do świątyni, gdzie ce
lebrowano kult sztuki i nauki, dzisiaj coraz częściej mu

zeum staje się miejscem życia towarzyskiego, gdzie 

prócz kontaktu z samym muzealium, możemy wysłu

chać koncertu, obejrzeć pokaz mody lub umówić się na 

elegancką kolację na tarasie muzealnego budynku. 

Niegdyś do muzeum dojeżdżało się dorożką lub docho
dziło piechotą z niezbyt odległego od muzeum miejsca 

zamieszkania lub usytuowanego w pobliżu dworca ko

lejowego, dzisiaj muzeum wymaga parkingów samo

chodowych, dojazdów i licznych postojów taksówek. To 

tylko niektóre z czynników, które wpłynąć musiaty na ko

nieczność generalnych przebudów dawnych gmachów 
muzealnych lub budowy całkowicie nowych.

Projektodawca gmachu muzealnego musi też brać 

pod uwagę symboliczną wymowę instytucji muzealnej. 

Muzeum, mimo wszystkich zastrzeżeń wypowiadanych 

przez współczesnych krytyków instytucji muzealnej, 
pozostaje nadal repozytorium tego wszystkiego, co 

uznajemy za największe osiągnięcia naszych cywiliza
cji. Nie jest więc czymś zaskakującym, że jeszcze do 

niedawna muzea przyjmowały architektoniczną formę 
świątyni lub bogato zdobionego pałacu. Lecz muzeum, 

w odróżnieniu od prywatnej galerii, od ponad dwustu 

lat jest instytucją publiczną i obok funkcji związanych 

z przechowywaniem, pokazywaniem, badaniem na
ukowym, a także funkcji kolekcjonerskich i konserwa

torskich, spełnia ważne funkcje edukacyjne, a te wy
magają szerokiego otwarcia instytucji dla publiczności. 

Architektura muzealna musi więc stwarzać wrażenie 

monumentalnej, ale jednocześnie przyciągać do siebie 

publiczność, a nie odpychać. Jeden z krytyków archi

tektonicznych Mark Lilia charakteryzuje ten konflikt: 

„Nigdy muzeum nie było tak popularne wśród publicz

ności, a jednocześnie tak niepewne swej społecznej 
roli. Ta niepewność jest widoczna w konflikcie czy bu

dować budynek, w którym widz podporządkowany bę

dzie wymaganiom konserwatorsko-ekspozycyjnym, 

czy też architekt będzie brał pod uwagę wymagania 
zwiedzającego. Czy więc budować wyłącznie gmachy- 

-skarbce, czy też budynki, które będziemy mogli uznać 
za wybitne dzieła architektury?".

W ciągu ostatnich kilku lat widać wyraźnie, że nowo 

projektowane muzea porzucają tradycyjne ideały po to, 

by lepiej służyć współczesnym kulturalnym i społecz

nym wymogom. Przełomu dokonało zbudowane 

w 1972-1977 r. paryskie centrum Pompidou. Dopiero za 

nim podążyły, chociaż nie aż tak rewolucyjnie, kolejne 

gmachy muzealne wznoszone przez najwybitniejszych 
architektów świata. Zaliczyć do nich należy obok twór

ców Centre Pompidou, Renzo Piano i Richarda Roger- 
sa, architektów: Jamesa Stirlinga, leoha Minga Peia, 

Hansa Holeina, Richarda Meiera, Normana Fostera, 
Franka O. Gehrego, Santiago Calatravę czy Daniela Li- 

beskinda.
Ostatnimi słowami architektury muzealnej są trzy 

niemal symboliczne realizacje: Muzeum Sztuki Nowo

czesnej (oddział Fundacji Guggenheima) w Bilbao, The 
Getty Center w Los Angeles i Muzeum Żydowskie 

w Berlinie.
Otwarte przed czterema laty Muzeum w Bilbao jest 

dziełem amerykańskiego architekta Franka O. Gehrego. 

Artystycznie jest to dzieło niezwykle. Budowla ze szkła 

i metalu znosząca granice między architektura i rzeźbą. 
Z pozoru wygląda bowiem, jak dezorganizowana prze

strzennie rzeźba, która zaskakuje swym wyszukanym 
kształtem, zmiennością skali, a także efektami światła
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Wielki Dziedziniec British Museum (Norman Foster), 1997-2000 (wszystkie rysunki: Henryk Dąbrowski)

odbijającego się w różnorodnych „lustrzanych" płasz
czyznach elewacji. Jeszcze bardziej zaskakuje to, że 

nowy gmach muzealny przyczyni) się do odrodzenia za
niedbanej części miasta i sta) się jego symbolem. Do 

Bilbao przyjeżdżać zaczęły każdego roku setki tysięcy 
turystów, wyłącznie po to, by podziwiać dzieło Gehrego.

Dosłownie kilka tygodni po otwarciu dla publiczności 

muzeum w Bilbao, oddano do użytku w Los Angeles ze
spól budynków mieszczący The Getty Center. Centrum 

powiązało w sobie: muzeum z kolekcjami stałymi, 

gmach wystaw czasowych, instytut badawczy, instytut 

konserwatorski, wielkie audytorium, ogród i inne udo

godnienia niezbędne do obsługi kilku milionów turystów 

rocznie. Architekt Richard Meier usytuował zespół bu
dynków na górującym nad miastem wzgórzu. Swą for

mą, użytym materiałem, skalą i usytuowaniem zespól 

budynków odwołuje się do antycznych, greckich, roz

wiązań przestrzennych. Polegały one między innymi na 

sytuowaniu zespołów świątyń antycznych na wzniesie

niach, powierzając im tym samym dominującą rolę 

w przestrzennej kompozycji miasta. Z tym, że świątynie 

poświęcone Bogom zastąpiono tutaj przybytkami gło

szącymi chwałę sztuki, nauki i natury.
Ostatnim słowem architektury muzealnej, zaczerp

nięty:’. , jak niektórzy uważają, już ze słownika XXI w., 

jest gmach Muzeum Żydowskiego w Berlinie. Ten nie

zwykły w swym zygzakowatym kształcie i graficznej pro

stocie elewacji budynek zaprojektowany został przez 
jednego z najoryginalniejszych architektów ostatnich lat 

- Daniela Libeskinda. Budynek w zamierzeniach zama

wiających miat być przede wszystkim pomnikiem za
mordowanych Żydów europejskich. Uznanie dla projek

tu Libeskinda budzi to, że sprostał ogromnemu wyzwa
niu przekazania w architektonicznej formie skompliko

wanych problemów natury etycznej, filozoficznej i este

tycznej. Dokonał tego poprzez nadanie budynkowi 

o charakterze pomnika funkcji muzealnej i powiązanie 

gmachu z bogatą symboliką przestrzeni Berlina, pełną 

skojarzeń z tragedią narodu żydowskiego w okresie fa

szyzmu.
Wydaje się, że właśnie te budynki oraz te, które znaj

dują się jeszcze na rajzbretach wspomnianych wyżej ar
chitektów, wyznaczają kierunki kształtowania przestrze

ni muzealnej nowego stulecia. Spełniają one w pełni 

oczekiwania społeczne i polityczne, ale także oczekiwa
nia bardzo szerokiej publiczności muzealnej oraz wy

magania młodej generacji muzealników, która z coraz 

większym dystansem odnosi się do anachronicznych 

modeli kultywowanych w minionym stuleciu.

Andrzej Rottermund
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Księga dla Jubilata

D rofesor Andrzej Rottermund, znakomity muzeolog, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, obchodził w tym roku 

sześćdziesiąte urodziny i właśnie z tej okazji w październiku w Sali Wielkiej Zamku odbyta się uroczystość wręczenia Ju

bilatowi księgi Arx Felicitatis (Zamek Szczęśliwości). Autorzy przemówień laudacyjnych charakteryzowali dokonania Pro

fesora jako muzealnika, historyka sztuki oraz nauczyciela akademickiego. Jedno z nich, dr Bożeny Steinborn, seniorki polskie

go muzealnictwa, dotyczyło działań Profesora Rottermunda w dziedzinie muzealnictwa. Przypomnijmy fragment tego wystąpie

nia: „Andrzej Rottermund przewodzi w staraniach o unowocześnienie polskiego muzealnictwa. Wraz z profesorem Jackiem Pur-

Profesor Andrzej Rottermund przyjmuje gratulacje od Krystyny Zachwatowicz 
i Andrzeja Wajdy
(fot. Andrzej Ring, Bartosz Tropiło, z Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie)

chlą opracował "Projekt reformy ustroju pu

blicznych instytucji kultury w Polsce*. Jest 

to rozprawa zaskakująca tym, że łączy 

w sobie wizyjność w kreśleniu horyzontów 

dla tych instytucji (głównie muzeów), opty

mizm np. w odniesieniu do ich potencji 

w wychowywaniu społeczeństwa, z racjo

nalną i precyzyjną propozycją jurystyczno- 

-finansowych zmian modelu zarządzania. 

"Kreacja ma swój wymiar ekonomiczny* - 

apelują autorzy "Projektu* do władzy usta

wodawczej, nie szczędząc jej słów krytycz

nych. Tę chirurgiczną analizę koślawych 

przemian w jurysdykcji obszaru kultury oraz 

główne idee "Projektu* przedstawiał zresz

tą Andrzej Rottermund w wielu swych pu

blicznych wystąpieniach, jest więc również 

w takich poczynaniach pospołu i racjonal

nym strategiem, i romantykiem. ” W zakoń

czeniu powiedziała, że Jubilat „łączy w so

bie cechy dawnego ideału dyrektora mu

zeum - to jest autorytetu naukowego i persony grata na scenie kulturotwórczej - z nowoczesnym muzealnikiem menedżerskie

go pokroju, a jest to symbioza, która niebawem już stanie się dla każdego kierownika muzeum kształtem obowiązującym. ”

Księga Arx Felicitatis, wydana przez Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami, zawiera prawie osiemdziesiąt artykułów 

związanych z tematyką, którą interesuje się prof. Andrzej Rot
termund. Dzieło to ukazało się dzięki pomocy finansowej 
Banku Handlowego w Warszawie S. A., przy wsparciu Gene
ralnego Konserwatora Zabytków i Polsko-Amerykańskiej Fun
dacji Wspierania Kultury „Arkadia”.

Autorami artykułów są przyjaciele, współpracownicy i ko
ledzy Profesora z naukowych ośrodków Warszawy, Krakowa, 
Gdańska, Poznania, Torunia, Lodzi, Wrocławia itd. Najczę
ściej reprezentowane są tematy związane z muzeologią, hi
storią sztuki, historią i historią kultury. Tak też księga została 
podzielona, a w tych działach możemy poznać: Lwowską 
Galerię Sztuki, Muzeum Polskie w Rapperswilu, rzeźbę an

tyczną i polską, malarstwo XV-XX w. w Polsce i na świecie, 
grafikę, architekturę, m.in. zamków krzyżackich, nowożytnych 
pałaców, kościołów oraz zabytki budownictwa XX w.: repre
zentowane są także tematy z zakresu zlotnictwa, meblarstwa, 
numizmatyki, tkactwa, sporo artykułów poświęconych zosta
ło Zamkowi Królewskiemu w Warszawie. Księga stanowi ob
szerny zbiór informacji naukowych o różnych dziedzinach 
kultury i sztuki, przeznaczony nie tylko dla profesjonalistów. 
Znajdziemy w niej wiele ilustracji, tak archiwalnych, jak 
i współczesnych - na wysokim poziomie fotografii barwnej. 
Wydrukowana została przez drukarnię ARGRAF w sposób, 
który każę zaliczyć publikację do dziel sztuki poligraficznej. 
Jest do nabycia w siedzibie TOnZ (Warszawa, ul. Piękna 44a, 
tel. 629-62-26) oraz w księgarniach.
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Zilliwk Olsztyn
aledwie dwanaście kilome
trów od Częstochowy, na 
grzbiecie ostańców zwanych 
Słonecznymi Skalami, znaj

dują się ruiny zamku, jednej z najsilniej
szych średniowiecznych twierdz Polski. 
Nazwa zamku wywodzi się od niemiec
kiego słowa Holstein, co znaczy „dziu
rawa skała”. Wznosi się na wapiennej 
skale, pod którą znajdują się liczne ja
skinie i podziemne tunele. Jest to jedy
na w Polsce warownia skalno-wyżynna 
typu jaskiniowego. Badania archeolo
giczne prowadzone na terenie zamku

dzi dostali rodzicielskie błogosławień
stwo i wyjechali do Olsztyna, gdzie na 
zamku odbyła się huczna weselna 
uczta. W pewnym momencie panna 
młoda przeprosiła wszystkich, na chwi
lę udała się do swojej komnaty i... znik
nęła. Poszukiwano jej całą noc i następ
nego dnia. Nie odkryto jednak żadnego 
śladu poza tasiemką od ślubnej sukni, 
która przyczepiona była do małej kla- 
meczki w basztowej komnacie. Dopie
ro po 30 latach, gdy z rozkazu Kazi
mierza Wielkiego na zamek przybyli 
budowniczowie, historia zniknięcia 

dynków stała niewielka kaplica. Całość 
wraz z dużym dziedzińcem otoczona 
była murem obwodowym i zajmowała 
powierzchnię 500 m2. Poniżej, od stro
ny południowo-wschodniej, znajdował 
się majdan gospodarczy, otoczony mu
rem obwodowym o grubości 2 m. Był 
to zamek dolny, zwany również przed- 
zamczem. Tutaj było główne wejście do 
zamku właściwego. Dwa zachowane do 
dziś elementy architektonicznej zabu
dowy - to cylindryczna baszta zamku 
górnego oraz prostokątna wieża zwana 
Starościańską. Stolp zamku pochodzi 
z połowy XIII w. i jest budowlą najstar
szą. Jego ośmioboczna ceglana nadbu
dowa powstała na przełomie XV i XVI 
w. Usytuowana poniżej prostokątna 
wieża obserwacyjna datowana jest na 
XII lub XIII w. Za takim czasem jej po-

1.2. Fragmenty zamkowych ruin z wieżami: 
cylindryczną (1) i prostokątną, zwaną 
Starościańską (2)

w latach 1958-1960 wykazały, że w XI 
w. istniał tu niewielki drewniany gród, 
który spłonął w czasie rozbicia dzielni
cowego w wieku następnym, ale po
dobno już około 1306 r. znajdowała się 
tu pierwsza strażnica. Jako fundatora 
nowego, większego militarnego założe
nia Janko z Czarnkowa, a za nim Jan 
Długosz, wskazują Kazimierza Wielkie
go. Miało to miejsce około 1356 r.

Na okres budowy twierdzy przypada 
również rozwiązanie jednej z wielu nie
szczęśliwych historii, które rozegrały 
się na zamku. Legenda głosi, że 
w pierwszej połowie XIV w. burgrabią 
olsztyńskiego zamku był młody i wa
leczny Albrecht. W czasie jednej ze 
swoich podróży na Śląsk poznał piękną 
Wandę i zakochał się w niej. Okazało 
się, że rodzice młodej dziewczyny przy
chylni są odważnemu rycerzowi, mło- 

Wandy wyjaśniła się. Albrecht zauwa
żył, jak jeden z królewskich majstrów 
naciska niewielką klameczkę i nagle 
znika. Okazało się, że naciskając klam
kę wprawia się w ruch tajemny mecha
nizm zapadni. Na dnie lochu burgrabia 
odnalazł szkielet Wandy i zrozumiał, że 
tasiemka sukni zaczepiła się o klamkę, 
gdy księżniczka wchodziła do swojej 
komnaty, a silne pociągnięcie spowo
dowało otwarcie pułapki. Od tego cza
su na murach twierdzy zaczął pojawiać 
się pierwszy nieszczęśliwy duch tego 
miejsca: biała dama do dziś błąka się po 
ruinach, plącząc i przeraźliwie jęcząc.

Najwcześniejsza informacja pisemna 
o zamku pochodzi z 1349 r. i podaje 
imię burgrabiego zamku Zbyszka - 
„burgrabius de Olsten". W tym czasie 
powstał zamek górny, w którym znaj
dowała się okrągła wieża (stolp) z ła
manego kamienia wapiennego, kryta 
stożkowym, drewnianym dachem oraz 
dwa wieżowe trójkondygnacyjne domy 
mieszkalne. Obok jednego z tych bu- 

wstania przemawia niespotykana 
w Polsce grubość muru - od 4 do 
4,6 m. Wieża została włączona do zało
żenia obronnego dopiero w XV w., kie
dy nastąpiła kolejna rozbudowa zam
ku; jest wkomponowana w pasmo gru
bych skał wapiennych tworzących na
turalny, bardzo długi mur obronny.

Za panowania Kazimierza Wielkiego 
miało miejsce kolejne tragiczne wyda
rzenie na olsztyńskim zamku. W 1358 
r. został skazany na śmierć głodową 
wojewoda poznański Maćko Borkowic 
herbu Napiwon. Przewodził on konfe
deracji panów wielkopolskich skiero
wanej przeciw królowi, za co skazano 
go na banicję w 1358 r. Po powrocie 
stał się jednym z groźniejszych rozbój
ników w całej okolicy. Gdy nie poma
gały królewskie ostrzeżenia, został poj
many i uwięziony w podziemiu zamko
wej baszty. Jan Długosz pisze: „... da
wano mu codziennie tylko wiązkę siana 
i czarkę wody, co go w taką rozpacz 
wprawiło, że dla nasycenia głodu póki
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

3. Fragment muru obwodowego 
połączonego z naturalną wapienną skatą
4. Fragment zamku górnego
z pozostałością budynku mieszkalnego

(zdjęcia: Sabina Steckiewicz)

mógł, własne ciało z rąk i innych miejsc 
wyżerał...” Podobno umierał, cierpiąc 
potworne męki, aż 40 dni. Legenda 
głosi, że po śmierci jego udręczony 
duch zaczął błąkać się nocami po zam
ku, słychać było mrożące krew w ży
łach jęki i złorzeczenia.

Po śmierci Kazimierza Wielkiego zie
mie te otrzymał od Ludwika Węgierskie
go tytułem lenna książę opolski Włady
sław i ustanowił na zamku siedzibę sta
rostwa. Prowadzona przez niego polity
ka prowęgierska doprowadziła wkrótce 
do zbrojnego zatargu z Władysławem Ja
giełłą. W 1391 r. po tygodniowym oblę
żeniu wojska Jagiełły zdobyły zamek, 
w Olsztynie ustanowiono starostwo ko
ronne, a pierwszym burgrabią został 
mianowany przez króla Jan ze Szczeko
cin herbu Odrowąż. W XV w. na zamku 
często zmieniali się zarządcy. Jednym 
z nich był w latach 1422-1457 starosta 
olsztyński i krzepicki, Mikołaj z Przyby
szowa. W okresie jego panowania miały 
miejsce liczne najazdy książąt śląskich 
i z tego powodu rozpoczął on gruntow
ną przebudowę i rozbudowę zamku. 
Wtedy zapewne podwyższono okrągłą 
wieżę do ponad 35 m, dobudowano no
we przedzamcze z budynkami gospodar
czymi, mające bronić dostępu do zamku 
górnego. Otoczone zostało ono murem 
obronnym o długości 400 m. Dostęp do 
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przedzamczy zabezpieczały również 
drewniana palisada i fosa. W ciągu kilku
nastu lat Mikołaj z Przybyszowa „... za
mek w Olsztynie, podobny raczej ciem
nej jaskini Plutona, we wspaniałą 
i wdzięczną zamienił siedzibę.” Budow
niczowie wykorzystali umiejętnie nie tyl
ko wapienne ostańce jako główny ele
ment obronny, ale także wnętrze tego 
skalnego wyniesienia. Jeden z trójkondy- 
gnacyjnych budynków mieszkalnych po
łączony był z systemem jaskiń i koryta
rzy, w których magazynowano żywność 
i amunicję. Prawdopodobnie istniał rów
nież podziemny korytarz prowadzący 
z zamku do wieży Starościańskiej. Za
chowały się dwa wykute wejścia do pod
ziemnych lochów. Te tajemnicze podzie
mia stale rozbudzały wyobraźnię miej
scowej ludności. Jedna z legend głosi, że

podziemne korytarze prowadziły aż do 
klasztoru na Jasnej Górze, że tuż przy 
głównym korytarzu lochu zna; dować się 
miały piękne, kamienne komnaty. Boha
terami wielu krążących o zamku opowie
ści są poszukiwacze skarbów, którzy wie
rząc w odkrycie wielkich bogactw, za
puszczają się w podziemne ciemności, 
aby nigdy już stamtąd nie powrócić.

W 1488 r. Kazimierz Jagiellończyk 
nadał prawa miejskie osadzie pod zam
kiem. W 1532 r. spis lustracyjny podał 
zaledwie 10 domów, trzydzieści lat póź
niej w Olsztynie mieszkały tylko 24 ro
dziny. Słaby rozwój tej miejscowości spo
wodował, że w 1870 r. utraciła prawa 
miejskie. Badania archeologiczne prowa
dzone na terenie zamku i leżącej opodal 
miejscowości wykazały, że istniały tam 
w średniowieczu liczne kuźnie. W obrę
bie wielkiego dziedzińca gospodarczego 
zamku dolnego odkryto pozostałość ta
kiego warsztatu, znaleziono również 
piec hutniczy do wytopu żelaza.

W grudniu 1587 r. wojska austriac
kie arcyksięcia Maksymiliana Habsbur
ga zaatakowały zamek, ale nie był on 

już wtedy w najlepszym stanie. Królew
ski spis lustracyjny z 1531 r. donosił, że 
„... mury przygrodkowe upadły do sa
mej ziemi i na wielu miejscach poryso
wały się mocno.” Jednak bohaterska 
obrona twierdzy, dowodzonej przez 
burgrabiego Kacpra Karlińskiego herbu 
Ostoja, przeszła do historii dzięki po
święceniu i bohaterstwie swojego do
wódcy. W mroźny, zimowy dzień woj
ska wroga bezskutecznie próbowały 
zdobyć twierdzę. W końcu Austriacy 
przywiedli pod mury zamku jedynego, 
kilkumiesięcznego syna Karlińskiego. 
Legenda głosi, że dziecko wraz ze swo
ją opiekunką znalazło się na pierwszej 
linii ognia i oboje zginęli od pocisku ar
matniego, który wymierzył w nich sam 
dowódca zamku. Historia ta stała się 
natchnieniem, a następnie głównym te

matem dwóch drama
tów: A. Fredry Obrona 
Olsztyna, oraz L. Kon
dratowicza Kacper Kar- 
liński (premierowe przed
stawienie ostatniego dzie
ła odbyło się na olsztyń
skim zamku, a zagrała 
w nim młoda Helena 
Modrzejewska).

Była to ostatnia bitwa 
stoczona w jednej z naj
silniejszych polskich 
twierdz. W 1619 r. sta
rostą zamku został Mi

kołaj Wolski herbu Półkozic, z którego 
rozkazu w latach 1620-1630 rozebrano 
niektóre części budowli. W czasie „po
topu szwedzkiego” Olsztyn został znisz
czony i dokładnie ograbiony. Cztery la
ta później lustratorzy królewscy donosi
li, że zamkowi grozi zawalenie i nie na- 
daje się już do zamieszkania. Ponad sto 
lat później, w latach 1772-1726, za zgo
dą starosty Jerzego Lubomirskiego, ro
zebrano dalsze fragmenty budynków, 
aby wybudować w Olsztynie nowy ko
ściół. Starostwo olsztyńskie pod rząda
mi Lubomirskich, następnie Potockich 
przetrwało do końca XVIII w.

Malownicze ruiny olsztyńskiego 
zamku były wykorzystywane w róż
nych filmach, m.in. w „Pamiętniku zna
lezionym w Saragossie”, w „Hrabinie 
Cosel”. Na początku lat dziewięćdzie
siątych XX w. odbywał się na zamku 
międzynarodowy pokaz ogni sztucz
nych, zabroniony przez wojewódzkie
go konserwatora zabytków. Obecnie 
próbuje się wrócić do takich pokazów.

Sabina Steckiewicz
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Pytania o RllSinÓW
wego do bramy parkowej uformowano 
- jeszcze istniejącą - aleję kasztanowo- 
-lipową. Cały ten zespół był przedmio
tem szczególnej troski jego twórczyni 
i następców. Po bogatym runie parku, 
utkanym wiosną stokrotkami i fiołkami

usinów jest stolicą gminy o tej 
samej nazwie w powiecie 
przysuskim (południowo-za
chodnia część woj. mazowiec

kiego). Krzyżują się tu drogi łączące 
Przysuchę z Nowym Miastem nad Pilicą 
oraz Drzewicę z Opocznem i Przytyk 
z Radomiem. Pierwszy zapis wymienia
jący tę miejscowość pochodzi z 1364 r. 
Należała ona wtedy do włości Duninów 
herbu Łabędź, piszących się później 
„z Rusinowa”, a następnie „Rusinow- 
scy”. Właściciele zmieniali się często na 
skutek rodzinnych podziałów majątko
wych, związków małżeńskich itp.

Zespół pałacowo-parkowy pochodzi 
z lat osiemdziesiątych XVIII w. Wybu
dowała go Urszula z Morsztynów 
Dembińska (1746-1825), dziedziczka 
m.in. Szczekocin i Wolbromia, właści
cielka licznych zakładów wytwórczych 
w Staropolskim Okręgu Przemysło
wym, pałacu w Warszawie itd. W miej
scu dawnego drewnianego wzniosła 
pałac murowany w stylu barokowo- 
-klasycystycznym, według projektu 
znanego architekta Ferdynanda Naxa 
(1736-1810). Dach o drewnianej więź- 
bie pokryto gontem, nad portalem 
umieszczono zachowany do dziś kar
tusz symbolizujący związek małżeński 
Urszuli z Morsztynów herbu Leliwa 
z Franciszkiem Dembińskim herbu Ra
wicz. Budowlę usytuowano na skarpie

1.2. Patac w Rusinowie przed (1) i po pożarze (2)

pośród parku o powierzchni 9,4 ha (li
py, kasztanowce, jesiony wyniosłe, mo
drzewie, dęby). Od podjazdu pałaco-

polnymi, przechadzały się pawie. 
Mieszkańcy i goście biesiadowali nie 
tylko w pałacu, np. w sali rycerskiej,

URATOWANY PAŁAC

W Sterdyni kolo Siedlec, w malowniczym staro
rzeczu Bugu znajduje się interesujący zabytkowy 
zespól patacowo-parkowy. Składa się on z baroko- 
wo-klasycystycznego pałacu, dwóch usytuowanych 
półkoliście oficyn i ogrodu. Pałac wzniesiono w koń
cu XVIII w., rozbudowano go i przekształcono na 
początku XIX w. według projektu Jakuba Kubickie
go dla starosty sulejowskiego Stanisława Ossoliń
skiego. Jest to budowla założona na planie prosto
kąta, dwukondygnacyjna z ryzalitem środkowym 
i mezzaninem, trzytraktowa z korytarzem, nakryta 
czterospadowym dachem, nad mezzaninem zasło
niętym wysokim belwederkiem. Wnętrze z central
nie usytuowaną dwubiegową klatką schodową oraz 
reprezentacyjnymi pomieszczeniami na parterze 
i na piętrze ozdobione jest dekoracją stiukową i ma
larską (prawdopodobnie autorstwa Adama Bycz- 
kowskiego). Pomieszczenia mają sklepienia koleb
kowe, kolebkowo-krzyżowe i zwierciadlane z luneta

mi, w kilku zachowały się rzeźbione kominki pia
skowcowe.

Po 1944 r. zespól popadać zaczął w ruinę. W la
tach siedemdziesiątych XX w. przejął go Związek 
Kompozytorów i Muzyków Polskich na dom pracy 
twórczej i wydawało się, że dzięki temu zostanie ura
towany, jednak ówczesne limity finansowe i przero
bowe nie pozwoliły na szybkie przeprowadzenie 
prac konserwatorskich. W okresie przemian ustrojo
wych roboty przerwano, a pałac ulegał dalszej de
wastacji. W latach dziewięćdziesiątych XX w. nabył 
go prywatny właściciel i przeznaczył na luksusowy 
hotel z restauracją.

Intensywnie prowadzone od 1995 r. prace remon
towo-konserwatorskie dobiegają końca. W oficy
nach funkcjonują już pokoje hotelowe, trwają prace 
wykończeniowe we wnętrzach (odsłonięcie i konser
wacja polichromii z XVIII w., urządzenie sal konferen
cyjnej, seminaryjnych, bankietowej i klubowych oraz

(fot. Feliks Ptaszyński)

kilku luksusowych apartamentów hotelowych). 
W sklepionych podziemiach organizowana jest 
kuchnia z zapleczem oraz winiarnia. W następnym 
etapie właściciel planuje rozszerzenie bazy hotelo
wej przez przystosowanie do tego celu spichrza 
z XIX w. z przyległego zespołu folwarcznego.

Danuta A. Ptaszyńska 
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lecz także pod rozłożystymi konarami 
dwu wielowiekowych dębów rosną
cych w północnej części parku. Szcze
gólną wystawnością - co odnotował 
w swoich pamiętnikach bratanek staro
ściny, Hieronim Morstin - charaktery
zowały się przyjęcia z okazji imienin 
Urszuli. W czasie powstania stycznio
wego dwór stanowi! jeden z ważniej
szych punktów na szlakach bitewnych 
powstańczego dowódcy Dionizego 
Czachowskiego. W 1905 r. pozostałą 
po parcelacji i wyprzedaży resztówkę 
o nazwie „Rusinówek” (park, pałac, 
ziemia rolna i ogrodowa) zakupili bra
cia Kobylańscy, właściciele Fabryki Wy
robów Ostrych w pobliskiej Drzewicy.

Po ostatniej wojnie zespół w Rusino
wie, ze względu na walory architekto
niczne, historyczno-patriotyczne i eko-

(zdjęcia: 2,3- Stanisław Abramczyk)

logiczne, został wpisany do rejestru za
bytków. I jako taki powinien podlegać 
trosce szczególnej, tak ze strony właści
cieli, jak i władz konserwatorskich oraz 
samorządowych. Do 1984 r. resztówka 
Rusinówek należała do spadkobierców 
braci Kobylańskich i ulegała, poczyna
jąc od 1949 r., sukcesywnej wyprzeda
ży i dewastacji. Pałac i część parku za
kupił przedsiębiorca spod Warszawy 
z założeniem zrekonstruowania i urzą
dzenia zgodnie z wymogami ochrony 
zabytków. Dwustuletni park - według 
informacji pochodzących od urzędni
ków gminnych - figuruje w aktach jako 
„las”. Taki zapis ułatwił jego wyprze
daż i dewastację. Pomnikowe drzewa 
wycięto jeszcze w latach 1949-1984, 
a na ich miejscu wzniesiono dom spół
dzielczy z wyszynkiem i kilkanaście za

budowań gospodarskich; jeszcze 
w 1984 r. naczelnik gminy wydal po
zwolenie na sprzedaż części parku ze 
starodrzewiem.

Prace konserwatorskie w pałacu 
(które m.in. doprowadziły do odkrycia 
cennych fresków w sali rycerskiej) pod
jęto pod koniec lat sześćdziesiątych XX 
w., ale wkrótce z nieznanych powodów 
przerwano je. Obiekt mimo licznych in
terwencji prasowych ulegał postępują
cej dewastacji. Wreszcie 23 lipca 1995 
r., w nocy, wybuchł pożar i strawi! całe 
piętro pałacu oraz znaczną część niższej 
kondygnacji. Już po pożarze zniknęły 
zabytkowe piece kaflowe i różne ele
menty sztukaterii. Freski naścienne zo
stały pokryte niewybrednymi bazgroła- 
mi autorstwa chuliganów urządzających 
tu libacje alkoholowe. W ruinach, pora

stających chwastami i samo
siejką drzew, hula wiatr. 
A osmalone przez pożar komi
ny pałacu wznoszą się ku gó
rze w wymownym geście nie
mego protestu. Nikt nie raczył 
wyjaśnić, kto i dlaczego dopu
ścił do dewastacji tak cennego 
obiektu, kto zakwalifikował 
zabytkowy park jako „las”, 
kto był sprawcą pożaru pałacu 
i wreszcie, czy znajdą się oso
by lub instytucje, które podej- 
mą się odbudowy, ochrony 
i stosownego zagospodarowa
nia obiektu oraz jeszcze nie 
zniszczonej części parku? Tra

giczny i napawający smutkiem los tego 
zabytku świadczy o poziomie aspiracji 
i kompetencji ludzi zobowiązanych - 
z tytułu własności i sprawowanego 
urzędu - do opieki nad nim i do egze
kwowania prawa. To na skutek ich nie
frasobliwej beztroski i przyzwolenia 
ulega on zagładzie!

Być może, do ocalenia tego zabytku 
przed ostatecznym zniszczeniem przy
czynią się jego kolejni właściciele 
z podwarszawskiego Brwinowa. Po na
byciu ruin pałacu wraz z istniejącą jesz
cze częścią parku w końcu 2001 r. 
przystąpili oni bowiem do usuwania 
gruzów z założeniem odbudowy i urzą
dzenia zgodnie z zaleceniami delegatu
ry wojewódzkiej służby ochrony zabyt
ków w Radomiu. Pojawienie się tej 
szansy nie zwalnia jednak nikogo od 
obowiązku gruntownego wyjaśnienia 
przyczyn dotychczasowego braku tro
ski o stan zabytku i dopuszczenia do je
go dewastacji.

Stanisław Abramczyk

3. Zachowany w parku pomnik przyrody - 
dąb szyputkowy

W cieniu
an Zamoyski - kanclerz i het
man wielki koronny ustanowił 
w 1589 r. status i prawa Ordy
nacji Zamoyskiej, czyniąc jej 

stolicą Zamość. Obok renesansowego 
ratusza i kolegiaty wzniesiono tu pałac, 
będący do 1831 r. główną rezydencją or
dynatów. Miasto nie miało jednak zdro
wego klimatu, toteż pod nową letnią re
zydencję Zamoyscy wybrali na przeło
mie XVI i XVII w. ukryty wśród lasów 
Zwierzyniec, a następnie w połowie 
XVIII w. miejsce o jeszcze piękniejszym 
położeniu, wśród lasów i wzgórz Rozto
cza - Klemensów. Na życzenie żony To
masza Antoniego Zamoyskiego, VII or
dynata, Anieli Teresy z Michowskich 
wzniesiony został tu pałac przeznaczony 
później dla jej chorego na płuca syna 
Klemensa. Niestety, ani śródleśny klimat, 
ani urok nowego miejsca nie uchroniły 
VIII ordynata przed postępującą chorobą 
i zmarł w wieku lat 20. Pamięć o nim 
przetrwała do dziś, gdyż właśnie jego 
imieniem nazwano nową rezydencję.

Późnobarokowy, jednopiętrowy pa
łac wzniesiony został w łatach 1744- 
-1746 według projektu architekta Jana 
Andrzeja Bema, przy współpracy Jerze
go de Kawę i muratora Jana Columba- 
niego. Do końca XVII w. pałac nie zo
stał jednak ukończony, a zamieszkany 
był tylko parter, gdzie obok kilkunastu 
pokoi mieściła się również kaplica. Pa
łacowe pokoje, choć nieduże, urządzo
ne były wytwornie. Na wyposażenie 
składały się mahoniowe stoły, angielskie 
kanapy, a marmurowe stoliki ozdabiały 
brązowe lichtarze i alabastrowe figury, 
przedstawiające starożytnych mędrców. 
Na jasno malowanych ścianach, obok 
luster w mahoniowych ramach, wisiały 
portrety i obrazy określane jako „wło
skie”. Zgromadzono również sporą ko
lekcję wyrobów porcelanowych firmy 
Wedgwood, pochodzących z kolekcji 
Aleksandra Augusta Zamoyskiego.

W latach 1810-1813 dokonano roz
budowy pałacu według planu Henryka 
Ittara, jednak ostateczny kształt budowli 
nadała trzecia przebudowa w latach 
1827-1847. Projekt sporządził znany ar
chitekt Henryk Marconi, ale wykorzy
stano go tylko częściowo, toteż ogólny 
wygląd pałacu nie uległ zmianie i zacho
wał on nadal charakter późnobarokowy

24



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Zamościa Wnętrza pałacu urządzone po ostat
niej przebudowie z małymi zmianami 
przetrwały do 1939 r. Wystrój ich od
znaczał się, podobnie jak fasada pałacu, 
prostotą, ale i wygodą. Holi główny, 

1.2. Patac w Klemensowie: elewacja 
frontowa (1) i ogrodowa (2)

Aleksandra Orłowskiego. Ponadto par
ter pałacu zajmowały: pokój bilardowy 
i jadalnia z wielkim mahoniowym sto
łem umieszczonym pośrodku i szafą 
gdańską, obok której wisiał dużych roz
miarów obraz S. Della Belli „Wjazd 
Ossolińskiego do Rzymu” (obecnie na 
Wawelu). Jak wszędzie w dworach, tak 
i w Klemensowie królowały piece, szcze
gólnie piękne, kaflowe były w małym sa
lonie i jadalni, natomiast w dużym salo
nie stały dwa okrągłe gipsowane, zwień
czone orłami napoleońskimi.

Najciekawszym pomieszczeniem pa
łacu był pokój na piętrze, zwany minera
logicznym, gdzie w rozmieszczonych do
okoła ścian szafach-gablotach zgroma
dzono eksponaty pochodzące z kolekcji 
Andrzeja Zamoyskiego. Ta postać na 
trwałe zapisała się w historii klemensow- 
skiego pałacu w połowie XIX w. Andrzej

z klasycyzującą fasadą. Podłużny budy
nek klemensowskiej rezydencji liczy pra
wie 200 m, jest dwupiętrowy, nakryty 
mansardowym dachem pokrytym gon
tem. Od strony ogrodu do budynku 
przylega obszerny kamienny taras, a od 
strony południowej - oranżeria.

Burzliwe dni powstania listopadowe
go przypadły na lata, kiedy XII ordyna
tem by! Stanisław Kostka Zamoyski, 
prezes Rządu Tymczasowego Galicji, se
nator Królestwa Polskiego, żonaty ze 
słynną z urody Zofią Czartoryską. Za 
oddanie twierdzy Zamość rządowi po
wstańczemu został on pozbawiony praw 
do miasta i tutejszej rezydencji, zamie
nionej później na koszary wojskowe. 
Najcenniejsze zbiory, łącznie z biblioteką 
ordynacką, przeniesione zostały do Pała
cu Błękitnego w Warszawie, Klemensów 
natomiast stal się stałą, choć nadal głów
nie letnią rezydencją; wtedy też został 
ostatecznie urządzony. Powstanie listo
padowe rozdzieliło rodzinę Zamoy
skich. Stanisław Kostka znalazł się w Pe
tersburgu, a jego pięciu synów walczyło 
w powstaniu. Tymczasem piękna Zofia, 
będąca całym sercem przy sprawie po
wstania i niepokojąca się o los swych 
dzieci, z utęsknieniem wspominała spo
kojne, tchnące rodzinną atmosferą dni 
spędzone w Klemensowie. Po szesnastu 
miesiącach rozłąki rodzina spotkała się 
w klemensowskim pałacu, a nastrój tych 
dni wspomina Kajetan Koźmian: „Bole
sny był widok tego domu tak świetnego 
niedawno”.

o pięknej czarno-białej marmurowej po
sadzce zdobiły liczne trofea myśliwskie; 
pokoje państwa, mieszczące się również 
na parterze, wyposażono w mahoniowe 
meble angielskie bądź bardzo dobre ko
pie w stylu Ludwika XV Natomiast 
w prostokątnym salonie, będącym cen
tralnym pomieszczeniem pałacu, domi
nowały dębowe, masywne meble w stylu 
Ludwika XIII, a parkiet skomponowany 
z kilku gatunków drewna zdobił duży 
dywan z herbem Jelita Zamoyskich. 
Wielkich rozmiarów portrety II i IV or
dynata oraz podobizny ich małżonek do
pełniały wystroju salonu, graniczący 
z nim dwuokienny pokój służył jako sa
lon „mniejszy”. W pobliżu kominka 
ustawione zostały fotele, w tym chippen- 
dale, obok stało biurko w stylu Ludwika 
XV, pamiątka po kanclerzu Andrzeju Za
moyskim, dekorowane brązami. W tym 
salonie wisiał portret Jana Zamoyskiego, 
wielkiego kanclerza i twórcy Ordynacji 
Zamoyskiej. Zgromadzono tu również 
sporo cennych obrazów, w tym Wojcie
cha Kossaka „Defilada szwoleżerów 
przed Napoleonem” oraz „Zagończyk” 

Zamoyski, zwany „Panem Andrzejem”, 
był prezesem spółki Żeglugi Parowej, 
posiadającej przywilej na parowy spław 
towarów i ludzi Wisłą i jej dorzeczami. 
Jednak głównym polem jego działalności 
było założone w 1857 r. Towarzystwo 
Rolnicze. Dyskutowano tu nad pozio
mem gospodarki rolnej, popularyzowa
no zachodnioeuropejskie osiągnięcia 
w dziedzinie uprawy i hodowli, wysuwa
no również postulat oczynszowania 
chłopów. Zamoyski był inicjatorem 
oczynszowania w dobrach ordynacji, 
a w dwóch swych gospodarstwach uru
chomił gospodarstwa pokazowe. W la
tach 1843-1847 właśnie do Klemensowa 
zapraszał ziemian z Królestwa i demon
strował swe osiągnięcia, wokół niego 
skupiła się grupa postępowych ziemian, 
zwana klemensowczykami. Do dziś 
w pobliżu pałacu znajduje się warzywno- 
-owocowy ogród, zwany „za murem”, 
który wraz z domem ogrodnika przypo
mina o istniejącej tu wówczas szkole 
ogrodniczej.

Klemensowska rezydencja ze wszyst
kich stron otoczona jest wspaniałym,
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3. Piec w pałacowym salonie 
zwieńczony napoleońskim ortem 
4-7. Zabudowania przypatacowe: 
oficyna (4), domek przy 
bramie (5), budynek 
maneżu (6) i elektrownia 
na rzece Wieprz (7)

(zdjęcia: Katarzyna i Grzegorz 
Ossolińscy)

jednym z największych w Polsce (ponad 
200 ha) parkiem krajobrazowym. Zało
żony w 1744 r. w stylu francuskim zo
stał na początku XIX w. przekształcony 
w park angielski i otoczony murem. 
W cieniu potężnych kasztanowców 
ukryte są dobrze zachowane zabudowa
nia gospodarcze, z piętrowym domem 
dla oficjalistów (na piętrze) i pralnią (na 
dole), neogotyckim maneżem, stajnią 
mieszczącą niegdyś 20 koni cugowych 
i wierzchowych oraz wozownią, w któ
rej stały pojazdy z XIX w.

Ostatnim, XVI ordynatem został 
w maju 1939 r. Jan Zamoyski. Urodził 
się w Klemensowie i tak zapamiętał dom 
rodzinny z lat trzydziestych: „Kiedy za
cząłem porównywać Klemensów z inny
mi wiejskimi rezydencjami na terenie 
Polski, dostrzegłem jego urok jako dworu 
ziemiańskiego, pozbawionego napuszo
nej celebry i sztucznej wystawności. To 
był po prostu wielki dom rodzinny”.

Druga wojna światowa i następujące 
po niej przemiany ustrojowe przyniosły 
kres 350-letniej historii Ordynacji Za

moyskiej, a tym samym zamknęły histo
rię klemensowskiego pałacu. W drugiej 
połowie września 1939 r. niemal całe 
wyposażenie pałacu zostało wywiezione 
na Wschód. Nowym gospodarzem rezy
dencji został po wojnie Dom Pomocy 
Społecznej. Obecnie budynek wymaga 
remontu, a z pałacowych wnętrz czę
ściowo zniknęły piękne parkiety, komin
ki zamurowano i tylko napoleońskie or
ły wieńczące salonowe piece spoglądają 
niewzruszone.

Katarzyna i Grzegorz Ossolińscy

KONTRASTY
Rflieroszów - niewielkie dolnośląskie miasteczko le

żące kilkanaście kilometrów na południowy zachód od 
Wałbrzycha, niemal w całości zachował swój pierwotny, 
założony na zróżnicowanym terenie układ urbanistyczny. 
Nad budynkami góruje wyniosła wieża kościoła św. Mi
chała Archanioła, na którego ścianie widoczna jest data 
ukończenia budowli -1601.W świątyni, częściowo prze
budowanej w latach 1714-1716, pozostał nienaruszony 
barokowy ołtarz z około 1600 r. i chrzcielnica z 1647 r. Ale 
główną atrakcją tego miasteczka jest jego ryneczek 
z barokowymi i klasycystycznymi, częściowo podcienio
nymi kamieniczkami. W jednej z nich - „Pod zegarem" 
z 1829 r. - mieści się teraz ratusz, w innych ulokowały 
się, jak niegdyś, sklepy i sklepiki. Na środku placu, 
w miejscu, gdzie jeszcze niedawno stal pomnik przyjaź
ni polsko-radzieckiej, przed pięciu laty odsłonięto pa
miątkową tablicę, która upamiętnia 670 rocznicę uzyska
nia przez Mieroszów praw miejskich (1326 r.). Spogląda
jąc na kamień i umieszczoną na nim tablicę, można za
dumać się nad „starożytnością” i - jak to na Śląsku - 
zmiennymi losami tej położonej nad rzeką Ścinawką, 

u podnóża Gór Kamiennych, przysypiającej dziś nieco 
dawnej posiadłości książąt świdnicko-jaworskich. Moż
na też rozejrzeć się wokół, aby dostrzec urokliwe piękno 
niedawno odmalowanych zabytkowych kamieniczek.

Prace nie zostały jeszcze zakończone. Wiadomo - 
brak pieniędzy. Być może więc tym tylko, niestety, coraz 
częściej używanym (a brzmiącym jak magiczne zaklęcie) 
stwierdzeniem można by wytłumaczyć pomysł zbyt do
słownego potraktowania idei malowania - póki co - sa
mego rynku. Przykładem widoczna na zdjęciu narożna 
kamienica, której - póki co właśnie - efektownie odre
staurowana strona frontowa, w kontraście z rozpaczliwie 
czekającą na pomoc elewacją budynku od ul. Kościelnej 
(nic nie ujmując fachowości odnawiających mieroszow- 
skie kamieniczki osób), sprawia raczej wrażenie teatral
nej dekoracji niż zabytkowej ściany po rzetelnie przepro
wadzonej konserwacji. Może jednak uda się naprawić to 
nie najlepsze wrażenie i mimo wszystko pomalować, na
leżącą przecież do tego samego budynku, zapomnianą 
elewację?

Wojciech Przybyszewski

Jedna z narożnych kamienic - elewacja 
boczna i frontowa

(fot. Wojciech Przybyszewski)
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Spotkanie WOdzÓW
wywożono zaś ziemię, pojawiły się ta
blice z ostrzeżeniami przed minami. 
Następnie powstała droga o trwałej na
wierzchni i doprowadzono tor kolejo
wy. Przy budowie pracowali wyłącznie

tóregoś letniego dnia 1941 r. 
we wsi Stępina pojawili się 
niemieccy żołnierze i polecili 
mieszkańcom natychmiast się 

wynosić. Zapewnili wszystkich, że to 
tylko tymczasowo, ale przez ten czas 
pod groźbą śmierci nie wolno zbliżać 
się do domów i spoglądać na drogę i to
ry, które biegły dnem tutejszej doliny. 
Radzi nieradzi obywatele Generalnego 
Gubernatorstwa rozlokowali się w do
mach i stodołach krewnych lub znajo
mych w sąsiednich wsiach. Do tej pory 
okupanci byli uciążliwi, ale w spokoj
nej, ubogiej wsi nie zdarzały się wysie
dlenia, wywózki, aresztowania na dużą 
skalę. Wywnioskowano, że cala sprawa 
musi się wiązać z wielką budową, roz-

1.2. Schron tunelowy w Stępinie 
od wjazdu (1) i od strony przeciwnej (2) 
3. Fragment wnętrza schronu tunelowego

Niemcy, zarówno wojsko, jak i brązowo 
umundurowani ludzie z „Organisation 
Todt”, lecz podstawową siłę roboczą 
stanowiła niemiecka młodzież - junacy 
z „Baudienst” (służba budowlana). 
Ubrani po cywilnemu byli inżynierowie 
i robotnicy głównych wykonawców: 
firm „Hoch- und Tiefbau”. Ochronę za
pewniali ludzie w czarnych mundurach 
i w czapkach z trupimi główkami. Kie
dy przy wjeździe pojawiała się cięża
rówka lub furmanka z materiałami czy 
zaopatrzeniem, kierowcę lub woźnicę 
zastępował członek ochrony placu bu-

poczętą przez Niemców ponad rok 
wcześniej. Mieszkańcy wsi w dolinach 
Pogórza, Beskidów i Gorców czasem ty
godniami nie widzieli Niemców, ale tu
taj zjawili się już jesienią 1939 r., zaczę
li zwozić deski, kręcili się po polach i la
sach. Wiosną 1940 r. w dolinie potoku 
Stępinka, dopływu Wisłoka, Niemcy 
ogrodzili spory teren wysokim płotem 
z desek. Płot ów zamaskowali zielenią, 
stawiali baraki i zajęli kwatery w naj
bliższych domach. Na noc mieszkańcy 
musieli opuszczać domostwa, lecz 
w ciągu dnia mogli swobodnie w nich 
gospodarzyć, byle tylko nie interesowa
ło ich to, co dzieje się za siatką i płotem. 
Ciężarówkami i furmankami przywożo
no tam najpierw materiały budowlane,
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dowy, który wprowadzał pojazd przez 
wjazd rozwiązany labiryntowo i niepo- 
zwalający zajrzeć za ogrodzenie w chwi
li otwarcia bramy. Na drodze dojazdo
wej stały imitacje drzewek, usuwane na 
czas przejazdu samochodów. Materiały 
wożono kilkanaście kilometrów, od sta
cji Frysztak na szlaku kolejowym Rze
szów - Krosno. Tu oprócz „Baudienstu” 
w znacznej liczbie pracowali robotnicy 
przymusowi ściągnięci przez „Arbeits- 
amt” głównie z południowej Polski - 
ogółem kilka tysięcy osób. O skali robót 
świadczył fakt, że na placu przygoto
wawczym we Frysztaku funkcjonowało 
około trzysta silników spalinowych 

montaż przysyłanych koleją urządzeń, 
tu także wykonywano boazerie.

Wiosną 1941 r. tempo prac spadło, 
ustał ruch transportowy w dolinie Stę- 
pinki. Zatem trudno było wytłumaczyć 
ową niespodzianą gorączkę tajemni
czych przygotowań latem 1941 r. 
Wzmógł się ruch na drogach kołowych 
i żelaznych, jednak przy drogach oraz 
zabudowaniach zjawiła się uzbrojona 
obstawa, więc izolowani mieszkańcy 
nie bardzo mogli widzieć, co się dzieje. 
Dopiero znacznie później całą historię 
udało się złożyć z fragmentów zaobser
wowanych bądź odnotowanych przez 
członków polskiego podziemia, miesz-

4. Gazoszczelne drzwi w bocznym ciągu 
izb schronowych
5. Schron zaplecza technicznego
w Stępinie
6. Schron bierny strefy ochronnej

(zdjęcia: Józef Garncarski) 

i elektrycznych, napędzających różne 
niezbędne urządzenia. Tu obrabiano 
drewno na szalunki, przygotowywano 
stal konstrukcyjną i inne materiały bu
dowlane, tu następował częściowy 

Nowość!!! Pierwszy polskojęzyczny 
„HERBARZ ŚLĄSKI”

Fundacja „Zamek Chudów" we współpracy z wydawnictwem 
„Videograf II” podjęła się wydania unikatowego na polskim rynku, 

wielotomowego „HERBARZA ŚLĄSKIEGO”.
Pierwszy tom ukaże się już w pierwszym kwartale 2002 roku. 

Całość obejmować będzie kilkanaście tysięcy nazwisk i kilka tysięcy herbów. 
Nakład edycji dostosowany będzie do spodziewanego 

zainteresowania odbiorców.
Zainteresowanych nabyciem i ewentualną subskrypcją prosimy 

o składanie zamówień telefonicznie 0-prefix-32 3 301 300 lub przez Internet 
zamekchudow@poczta.onet.pl

W zamówieniu prosimy podać liczbę zamawianych egzemplarzy i rodzaj okładki 
(twarda lakierowana lub skóropodobna).
Koszt jednego tomu nie przekroczy 100 zł.

Fundacja „Zamek Chudów”
ul. Wybickiego 45, 40-756 Katowice

kańców, robotników przymusowych, 
lokalnych historyków i badaczy dzie
jów Trzeciej Rzeszy.

27 sierpnia 1941 r. na stację kolejo
wą w niedalekim miasteczku Strzyżów 
nad Wisłokiem, przy tej samej linii ko
lejowej, przybył pociąg specjalny 
„Amerika” wiozący Adolfa Hitlera 
wraz ze sztabem. Kilkunastowagonowy 
skład zapewniał nie tylko warunki do 
pracy i wypoczynku w salonkach, lecz 
miał też potężną radiostację pozwalają
cą skomunikować się z dowolnym 
miejscem w „niemieckiej” Europie, 
a na początku i na końcu znajdowały 
się opancerzone wagony z obrotowymi 
stanowiskami lekkich szybkostrzelnych 
dział przeciwlotniczych. Na stacji 
Strzyżów Hitler, oficjele i ochrona 
przesiedli się do aut, zaś pociąg skrył 
się w pobliskim tunelu. Kolumna samo
chodowa pojechała drogą na Frysztak 
i Rzeszów, lecz na skrzyżowaniu we wsi 
Cieszyna nad Wisłokiem skręciła 
w boczną dolinę - do Stępiny. Następ
nego dnia przez Strzyżów nadjechał in
ny pociąg sztabowy i z głównego szlaku 
skręcił w kierunku Stępiny. Pociąg sta
nął tak precyzyjnie, że wysiadając ze 
swego wagonu Benito Mussolini mógł 
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od razu witać się z Hitlerem, czekają
cym przed bramą potężnego tunelowe
go schronu przeciwlotniczego, stano
wiącego główny obiekt „Fiihrershaupt- 
quartier Anlage Siid”.

Na terenie Niemiec i całej podbitej 
przez Niemców Europy powstało wiele 
obiektów określonych jako „główne 
kwatery wodza” (E H. Qu.). Klasyfika
cja ta była niezależna od charakteru 
kwatery: mógł ją stanowić hotelik gdzieś 
w górach Austrii czy Francji, zabytkowy 
zamek z wzniesionymi w pobliżu lekki
mi schronami przeciwlotniczymi, inny 
zamek z wykutymi w skałach podziem
nymi izbami schronowymi, zespół 
schronowy dla pociągu sztabowego czy 
w końcu kompleks lekkich bądź cięż
kich naziemnych schronów przeciwlot
niczych. Kwatery stale, w których Hitler 
zamieszkiwał dłuższy czas, to głównie 
willa w Berchtesgaden, berlińska Kance
laria Rzeszy z podziemnym schronem 
oraz kompleks schronowy w Gierloży 
pod Kętrzynem. Te centra obrosły sie
dzibami innych dostojników partyjno- 
-państwowych i wojskowych. Pozostałe 
„F. H. Qu.” przygotowano niejako na 
zapas, dla bezpieczeństwa przywódcy 
państwa i głównodowodzącego sił 
zbrojnych udającego się w podróże po 
własnym i zdobycznym terytorium. Tu 
kwatery „satelitarne” nie powstawały, 
nie zakładano bowiem dłuższego pobytu 
wodza. W niektórych nigdy się nie poja
wił, jednak „Anlage Siid” (zespół „Połu
dnie”) w Stępinie na tych kilka letnich 
dni 1941 r. stał się ośrodkiem wydarzeń 
znaczących w europejskiej historii. Roz
mowy Mussoliniego z Hitlerem zakoń
czyło rozpowszechnienie komunikatu, 
informującego m.in. o europejskim „no
wym ładzie” po wojnie. Miał on stano
wić propagandową przeciwwagę dla do
piero co ogłoszonej Karty Atlantyckiej: 
ustaleń o pokoju i prawie narodów do 
samostanowienia, ogłoszonych w wyni
ku spotkania Churchilla i Roosevelta te
go samego sierpnia 1941 r. Po rozmo
wach, przeprowadzonych w baraku tzw. 
herbaciarni (Teehaus) obok schronu ko
lejowego, następnego dnia obaj przy
wódcy udali się na lotnisko w Krośnie, 
skąd samolotami odlecieli na inspekcję 
swych wojsk współdziałających na fron
cie wschodnim. Po inspekcji wrócili 
w rejon Stępiny i Strzyżowa: na stację 
w Wiśniowej (sąsiadującą z Fryszta
kiem), gdzie czekały na nich pociągi 
sztabowe.

Czy spotkanie przywódców hitle
rowskich Niemiec i faszystowskich 

Włoch w zespole schronowym należy 
przypisać realnej obawie przed zagro
żeniem z powietrza? W ówczesnej fazie 
walk było to mało prawdopodobne, 
więc wypada przyjąć, że Hitler chciał 
zaimponować sojusznikowi, prezentu
jąc mu najnowocześniejszy, monumen
talny schron przeciwlotniczy. W istocie 
do dziś jest na co popatrzeć. Schron tu
nelowy w Stępinie ma 381 m długości 
we wnętrzu. Długi, zdylatowany blok 
żelbetu biegnie po lekkim luku zgodnie 
z ukształtowaniem doliny wśród 
wzgórz. Sklepionej komorze schrono
wej dla pociągu towarzyszy ciąg ma
łych, wąskich, gazoszczelnych pomiesz
czeń wkomponowanych w boczną ścia
nę. W tym ciągu znajduje się większość 
bocznych drzwi wiodących na ze
wnątrz. Schron tunelowy ma tylko jed
ne wrota pancerne umożliwiające 
wjazd pociągu (niezachowane, podob
nie jak torowisko wewnątrz i na ze
wnątrz schronu). Grubość ścian ponad 
2 m w przyziemiu oraz bardzo głębokie 
fundamenty (być może sięgające tej sa
mej głębokości, co wysokość obiektu 
nad ziemią - ponad 7 m) zabezpieczały 
nawet przed najcięższymi bombami lot
niczymi w tamtym czasie. Z tym zagro
żeniem łączy się też zewnętrzna forma 
obiektu. Blok schronu kolejowego nie 
jest bowiem prostopadłościenny, lecz 
ostrołukowy w przekroju poprzecznym 
(z wyjątkiem krótkiego odcinka począt
kowego), a taki kształt miał powodo
wać rykoszety spadających bomb.

Strefa ochronna schronu w Stępinie 
- to trzy wieloboczne schrony bojowe 
dla broni maszynowej z kilkuosobowy
mi załogami, strzegące podejścia do 
głównego obiektu dnem doliny. Na jej 
zboczu wykonano w pobliżu typowy 
bierny schron dla dwóch drużyn pie
choty, mający 2 m grubości ścian i stro
pu. Niemal identyczny obiekt stoi na 
dnie doliny powyżej schronu tunelowe
go. Jest to ciekawy wynik improwizacji: 
choć wzorcem projektowym byt stan
dardowy schron bierny, tu nietypowo 
uczyniono z niego obiekt bojowy, za
opatrując w osłonięte pancerzem strzel
nice broni maszynowej. Te budowle 
wraz z niezachowanymi umocnieniami 
potowymi miały służyć do walki prze
ciw ewentualnemu desantowi powietrz
nemu bądź atakowi partyzanckiemu. 
Do zespołu Stępińskiego należy jeszcze 
„podzespół”, usytuowany przy obiekcie 
głównym,- połączony z nim podziemny
mi kanałami technologicznymi (pod 
drogą i pod potokiem), zapewniał mu 

energię elektryczną, ogrzewanie oraz 
nawiew przefiltrowanego powietrza. 
Niewielkie nadciśnienie wewnątrz 
schronu tunelowego nie pozwoliłoby 
wtargnąć tu gazom bojowym i sprzyjało 
usuwaniu dymu parowozu. Gdyby jed
nak coś zawiodło, wspomniany ciąg wą
skich izdebek pozwalał ukryć się za ga
zoszczelnymi drzwiami. Zespół tech
niczny utworzyły połączone prostopa- 
dłościenne schrony przeciwlotnicze, 
przeciwstawiające się środkom rażenia 
już tylko odpornością żelbetowej kon
strukcji, przy czym towarzyszący im 
zbiornik wody miał ściany dużo cieńsze. 
Prostopadłościenny kształt pozwalał za
maskować je jako budynki gospodarcze. 
Maskowanie głównego obiektu siatka
mi z wplecionymi imitacjami listowia 
z tworzywa sztucznego oraz malowa
niem trzeba było zmieniać cztery razy 
w roku, odpowiednio do zmian kolory
styki otoczenia.

Pod nieobecność obu wodzów pociąg 
Mussoliniego oczekiwał w schronie Stę
pińskim, a pociąg Fiihrera pozostawał 
w Strzyżowie. Tu bowiem - w funkcji 
wyłącznie schronowej, nie zaś komuni
kacyjnej - wykonano koło stacji, pod 
Zarnowską Górą, tunel liczący 420 m, 
połączony z analogicznym jak w Stępi
nie schronem technicznym po drugiej 
stronie linii kolejowej. Tunel schronowy 
jako budowla podziemna różnił się 
m.in. konstrukcją żelbetową, uzupełnio
ną ceglaną, elastyczną „wkładką” 
w szczycie sklepienia. Schron strzyżew
ski był najpewniej jedyną podziemną bu
dowlą założenia, a tutejszy zespół pełnił 
funkcję pomocniczą względem główne
go zespołu Stępińskiego. Można tak 
wnioskować nie tylko z przebiegu spo
tkania przywódców, ale i z braku rozwi
niętego zaplecza w Strzyżowie. Cieka
we, że historycy na ogół zbywają lokali
zację spotkania Hitlera z Mussolinim 
określeniami np. „pod Krosnem”, 
„w Polsce południowo-wschodniej”. 
Wartość historyczna kompleksu stępiń- 
sko-strzyżowskiego wydaje się mniej 
istotna od wartości historyczno-nauko
wej. Obiekty fortyfikacyjne tego kom
pleksu stanowią bowiem cenne i cieka
we - bo reprezentatywnie różnorodne - 
dokumenty myślenia człowieka o ochro
nie przed zagrożeniem z powietrza. Stąd 
wypada uznać za celową i godną uwagi 
inicjatywę opieki i udostępnienia zespo
łu Stępińskiego do zwiedzania, podjętą 
przez władze gminne Frysztaka.

Waldemar Brzoskwinia
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Nadwiślański fort
wa lata temu Agencja Mienia 
Wojskowego wystawiła na 
sprzedaż kolejną, niepotrzeb
ną już armii nieruchomość. 

Tym razem przedmiotem przetargu stał 
się Fort Włodzimierza - jeden z najcie
kawszych reliktów dawnej Twierdzy 
Warszawa. Jego powstanie wiąże się 
z opracowanym na przełomie lat trzy
dziestych i czterdziestych XIX w. projek- 

mi Cytadeli i zabudową Nowego Mia
sta, wzniesiono Fort Włodzimierza 
(w języku rosyjskim zwany „Władimir”) 
- trzykondygnacyjną wieżę artyleryjską 
z dziedzińcem wewnętrznym, nawiązu
jącą wystrojem elewacji do średnio
wiecznej architektury militarnej. Była 
to modelowa realizacja idei francuskie
go fortyfikatora Marca Montalember- 
ta. Środki bojowe skupione na kilku

nice karabinowe do obrony wnętrza 
rowu. Wyjątkiem była izba bojowa od 
strony północno-wschodniej, która - 
wraz z położoną pod nią kazamatą dol
nego poziomu - stanowiła rodzaj czte- 
rodziałowego tradytora, flankującego 
przeprawę przez Wisłę. Do stałego 
uzbrojenia należały gładkolufowe ar
maty forteczne wzór 1838, charaktery
zujące się dużym kalibrem i ponad 
dwukilometrową nośnością.

Fort powstał na planie niepełnego 
okręgu, zamkniętego od strony północ
no-zachodniej bramą wjazdową i oto
czonego suchym rowem. Wykonane 
z czerwonej cegły ściany posadowiono 

w
/ \

tern rozbudowy fortec Królestwa Pol
skiego, m.in. stołecznej Cytadeli Alek
sandrowskiej. Ta ostatnia nie należała 
wówczas do obiektów zbyt nowocze
snych. Miała archaiczny narys bastiono
wy (w niewielkim tylko stopniu uzupeł
niony elementami narysu poligonalne
go) i spełniała głównie funkcję policyjną. 
W rezultacie procesu przekształcania 
Cytadeli w twierdzę (1847-1865) po
wstał wachlarz nowych umocnień poło
żonych na lewym brzegu Wisły. Tworzy
ła go Bateria Nadbrzeżna oraz pięć for
tów, które otrzymały imiona świętych 
kościoła prawosławnego (Włodzimierz, 
Aleksander, Paweł, Jerzy i Sergiusz).

W latach 1851-1853 na stromej wi
ślanej skarpie, pomiędzy obwałowania-

1. Plan sytuacyjny z lat osiemdziesiątych 
XIX w.: 1 - wieża artyleryjska, 2 - bateria, 
3 - zespót koszarowy, 4 - przyczółek 
mostowy, 5 - Zdrój Stanisława Augusta
2. Widok szyi fortu, w głębi wysadzone 
mosty na Wiśle (pocztówka niemiecka 
z 1915 r. w zb. autora)
3. Fragment elewacji zewnętrznej i rowu
4. Fragment elewacji dziedzińca
5. Strzelnice w izbie bojowej dolnej 
kondygnacji
(źys. / zdjęcia: 3,4,5- Przemysław Boguszewski) 

poziomach pokrywały ogniem całą 
przestrzeń wokół obiektu. Bliskie 
przedpole osłaniała piechota ze znajdu
jącej się na stropie wieży ławki strzelec
kiej. Trzydzieści cztery działa, roz
mieszczone w kazamatach górnego pię
tra, zdolne były pokryć ogniem dalekie 
przedpole (Wisłę i północne dzielnice 
Warszawy), a także drogę dojazdową 
do fortu. W pomieszczeniach środko
wej kondygnacji wieży, kaponierach 
grodzowych i galerii przeciwskarpowej 
znajdowały się niemal wyłącznie strzel

na fundamentach z głazów granito
wych. Zarówno cokoły, jak i gzymsy 
wieńczące elewacje wykończone były 
profilowanymi płytami z czerwonego 
piaskowca. Strop wieży przykryto nasy
pem ziemnym odzianym darnią, stropy 
kaponier - dachówką ceramiczną. Na
syp miał przedpiersie, ławkę strzelecką 
piechoty oraz drogę wałową. Prowadzi
ły tam spiralne schody, umieszczone 
w okrągłej wieżyczce przylegającej do 
południowej elewacji dziedzińca. Ko
munikację między pozostałymi pozio
mami (w tym pojedynczą kazamatą na 
dole) umożliwiały trzy wewnętrzne 
klatki schodowe. Górna kondygnacja 
podzielona została na czternaście rozło
żonych radialnie izb bojowych, doświe- 
tlonych od strony podwórca oknami ar
kadowymi; środkowa miała analogicz
ny podział pomieszczeń. Stąd wiodły 
zejścia do kaponier i przeciwskarpowej 
galerii strzeleckiej z czterema chodnika
mi minowymi. Wszystkie pomieszcze
nia sklepione były kolebkowo, kolebko-
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wo z lunetami lub krzyżowo. Bramę 
wjazdową, poprzedzoną zwodzonym 
mostem, zdobił neogotycki krenelaż 
z machikułami z szarego piaskowca.

Wojna krymska (1853-1856) przy
niosła nowe doświadczenia w zastoso
waniu artylerii. Wkrótce do wyposaże
nia wielu zachodnioeuropejskich armii 
weszły działa gwintowane. Odznaczały 
się one znacznie lepszą celnością, a ich 
nośność sięgała prawie 9 km. Generał 
Eduard Totleben - odpowiedzialny za 
rosyjskie budownictwo forteczne - 
przedstawił w 1862 r. sprawozdanie, 
w którym sugerował unowocześnienie 
twierdz na zachodniej granicy impe
rium. Jego zdaniem, wysokie kilkupię
trowe wieże, baterie i kaponiery należa
ło przesłonić od przedpola umocnienia
mi ziemnymi. Zgodnie z tymi zalecenia
mi około 1866 r. przystąpiono do mo
dernizacji Twierdzy Warszawa, w tym 
również Fortu „Władimir”. Rów od 
strony wschodniej został zasypany, a po
między wieżą i Wisłą wzniesiono baterię 
ziemną o narysie litery L, która przejęła 
kontrolę nad przeprawą rzeczną. Od 
południa i zachodu wieża obwiedziona 
została niskim stokiem bojowym, a przy 
bramie wjazdowej wzniesiono murowa
ną latrynę, krytą ziemnym nasypem. 
Uzbrojenie fortu mogły wtedy stanowić 
gwintowane armaty wzór 1867, łado
wane odtylcowo. Z najniżej położone
go, pozbawionego już strzelnic, pozio
mu przebito podziemny korytarz w kie
runku południowo-wschodnim. Kory-
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tarz ten (z odgałęzieniem w postaci 
chodnika minowego) prowadził do pół- 
kaponiery broniącej rowu baterii oraz 
do pomieszczenia w przeciwskarpie ro
wu. Z półkaponiery wychodził tunel ko
munikacyjny w kierunku Cytadeli, 
z izby w przeciwskarpie - dwa kolejne 
chodniki minowe.

Modernizacja „Władimira” trwała do 
początku lat siedemdziesiątych XIX w. 
Tymczasem doświadczenia wojny fran- 
cusko-pruskiej (1870-1871) wykazały, 
że na polu walki sprawdzają się przede 
wszystkim te zespoły umocnień, które 
otacza łańcuch fortów artyleryjskich 
wysuniętych na dalekie przedpole. Kie
dy w 1873 r. zapadła decyzja o wznie
sieniu w Warszawie dużej twierdzy pier
ścieniowej, umocnienia wokół Cytadeli 
straciły znaczenie strategiczne. „Władi
mir” przekształcony został na budynek 
koszarowo-magazynowy, m.in. przez li
kwidację stanowisk dział na górnej kon
dygnacji i przeprucie okien arkadowych 
w miejscu strzelnic; ulokowano w nim 
archiwum Sztabu Warszawskiego Okrę
gu Wojskowego.

Po opuszczeniu Warszawy przez Ro
sjan na stoku bojowym „Władimira” 
ustawiono krzyż, upamiętniający miej
sce stracenia członków Rządu Narodo
wego z powstania styczniowego. 
W 1918 r. budynek (który trzy lata póź
niej otrzymał nazwę „Fort Legionów”) 
przejęty został przez Centralne Archi
wum Wojskowe. W pomieszczeniach 
górnego piętra znalazły się biura i pra
cownie, niżej - magazyny. W związku 
z pracami adaptacyjnymi w elewacji ze
wnętrznej wieży, galerii przeciwskarpo- 
wej i kaponierach zamurowano strzelni
ce karabinowe, a następnie przebito 
otwory okienne. Na miejscu splantowa- 
nego stoku i baterii powstał w 1925 r.

pierwszy kwartał miejskiego Parku Ro
mualda Traugutta. Około 1935 r. odko
pano wschodni odcinek rowu wokół 
wieży, natomiast część korytarzy wy
chodzących z dolnej kondygnacji 
i chodniki minowe galerii zasypano czę
ściowo ziemią i zamurowano. Likwida
cji uległa też latryna w szyi fortu oraz 
rów przed bramą.

Wrzesień 1939 r. przywrócił Fortowi 
Legionów jego pierwotną funkcję. Na 
nasypie wieży urządzono stanowisko 
obrony przeciwlotniczej wyposażone 
w armatę Bofors L/60 kał. 40 mm. Pod
czas dramatycznych walk w sierpniu 
1944 r. opuszczony budynek znalazł się 
w strefie frontowej. Na południe od 
niego przebiegała linia placówek po
wstańczych, na północ - niemieckie po
zycje przy Cytadeli i kursujący waha
dłowo pociąg pancerny. Prawdopodob
nie wtedy uległa zniszczeniu klatka 
schodowa na dziedzińcu. W końcu 
1944 r. obiekt, otoczony umocnieniami 
polowymi, włączony został do „Festung 
Warschau”.

Po zakończeniu wojny pomieszczenia 
fortu przejęły władze wojskowe. Znaj
dowały się tu m.in.: pracownia rzeźby, 
składnica map oraz magazyny mundu
rowe. Nieużytkowana galeria przeciw- 
skarpowa popadła w ruinę, a zachodnia 
kaponiera grodzowa została częściowo 
rozebrana i zasypana ziemią. Podziemia 
odwiedzali liczni „poszukiwacze skar
bów”, rozbijający ściany w nadziei na 
odnalezienie przejścia do Zamku Kró
lewskiego lub wlotu do legendarnego 
tunelu pod Wisłą. W 1996 r. dotychcza
sowi użytkownicy opuścili budynek, dla 
którego zaczął się okres szybko postępu
jącej dewastacji. Zdemolowano lub 
ukradziono prawie całe jego wyposaże
nie: instalację elektryczną, wodociągo

wą i grzewczą, stolarkę okienną 
i drzwiową. Jednocześnie obiekt był kil
kakrotnie wykorzystywany jako plan fil
mowy - zagrał m.in. wnętrza historycz
ne w „Ogniem i mieczem”.

W 1999 r. Fort Legionów został prze
jęty przez Agencję Mienia Wojskowego, 
a następnie wystawiony na sprzedaż. 
Obecnych właścicieli czeka trudne zada
nie przywrócenia zabytkowi jego daw
nej świetności. Konieczny jest kosztow
ny remont generalny: osuszenie stropów 
i ścian, udrożnienie systemu wentylacyj
nego, ponowna instalacja sieci i urzą
dzeń infrastruktury technicznej. Zakła
da się stopniowe przystosowanie obiek
tu do funkcji gastronomiczno-hotelo
wej, ewentualnie z wydzieleniem ekspo
zycji historycznej lub podziemnej trasy 
turystycznej. Podstawę dla powyższych 
działań powinno stanowić ustalenie 
wniosków konserwatorskich, opartych 
na badaniach architektonicznych, histo
rycznych i fragmentarycznie archeolo
gicznych, a także wytypowanie detali 
lub pomieszczeń do zachowania i kon
serwacji. Wyniki pierwszego etapu ba
dań - obejmującego kwerendę archiwal
ną oraz inwentaryzację części pomiesz
czeń - zostały przedstawione w 1998 r. 
przez zespół członków Towarzystwa 
Przyjaciół Fortyfikacji w opracowaniu 
pt. Rewaloryzacja i adaptacja do współ
czesnych funkcji zabytkowego Fortu 
Wladimir (Legionów) w Warszawie.

Jeśli nowym właścicielom obiektu 
uda się zrealizować wszystkie zamierze
nia, już w niedalekiej przyszłości Fort 
Legionów będzie mógł stanowić intere
sujące, niebanalne zakończenie osi spa
cerowej łączącej warszawskie Stare 
i Nowe Miasto.

KRAKOWSKI WODOWSKAZ
Deszczowy rok i stale zagrożenie po

wodziowe w Matopolsce przypomniały 
wielu krakowianom dramatyczne dni 
z lipca 1997 r. Aczkolwiek podobne 
wielkie powodzie w przeszłości nie byty 
czymś niezwykle rzadkim - Wisła raz po 
raz występowała ze swego koryta, zale
wając niektóre tereny miejskie, a przy 
szczególnie intensywnych i długotrwa
łych opadach woda dochodziła nawet 
do pobliskiego śródmieścia i Rynku. 
Pamiątką owych dramatycznych wyda
rzeń jest tzw. wodowskaz, czyli narożnik 
dawnego browaru królewskiego u zbie
gu ul. Powiśle i pl. Na Groblach (w odle

głości około 30-40 m od brzegu Wisty), 
gdzie na ścianie widnieją wmurowane 
trzy tabliczki z zaznaczonym najwyż
szym poziomem wody oraz datą doko
nanego pomiaru. Najstarsza, kamienna 
tabliczka - umieszczona na wysokości 
około 250 cm - opatrzona jest następu
jącą inskrypcją: „PAMIĘTNIK WYLEWU 
WODY Z RZEKI WISŁY W ROKU 1813 
DNIA 26 SIERPNIA DO PUNKTU 
WSKAZUJĄCY RĘKI UMIESZCZONY 
PRZEZ KUPCÓW POD TEN CZAS 
TRUDNIĄCYCH SIĘ CHANDLEM (sic!) 
DRZEWA." Poziom wylewu oznaczony 
jest kreską, na którą wskazuje wyobra

żona dłoń. Druga tablica, wmurowana 
na wysokości około 140 cm, upamiętnia 
powódź z lipca 1903 r., co stwierdza la
pidarny tekst: „WYLEW 12-13 LIPCA 
R 1903." Trzecia, wykonana z żeliwa 
i umieszczona na wysokości około 
90 cm, opatrzona jest napisem: „wylew 
wodyd:21123lutego 1876 r."W latach 
sześćdziesiątych XX w. umieszczono 
przy zabytkowych tabliczkach drewnia
ny wskaźnik z zaznaczoną podzialką 
centymetrową. Powódź sprzed czte
rech lat udowodniła, że może być on 
jeszcze kiedyś przydatny...

Michał Myśliński

Przemysław Boguszewski

(fot. Michał Myśliński)
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Receptury
i technologie (

zy receptury i technologie 
mogą być zabytkami? Oczy
wiście, że mogą. Dobra kul-

mówiąc już 
o braku jakich
kolwiek owoców

tury bywają również niema- w wymienionym
terialne. Z „Komentarza” opubliko
wanego w „Spotkaniach z Zabytka
mi” nr 8, 1992, dowiedzieliśmy się 
o wpisaniu do rejestru zabytków tech
nologii wyrobu słynnej śliwowicy łąc
kiej. Zapewne można by rozszerzyć tę 
listę o kilka innych napojów, jednak

zestawie. Znalazłyby się zapewne tak
że jakieś zabytki sztuki kulinarnej, 
choć niektórzy znawcy tematu twier
dzą, że gdyby dziś sporządzić jakąś 
tzw. staropolską potrawę ściśle we
dług dawnej receptury, byłaby ona dla 
nas raczej mało „zjadliwa”.

Produkowane niegdyś kosmetyki 
także odeszły w przeszłość. Chociaż 
są wyjątki. Wszyscy chyba znamy 
krem Nivea, ale nie wszyscy wiedzą, 
że jest to marka o tak szacownym ro
dowodzie, że w ubiegłym roku uho
norowano ją wystawą w poznańskim 
Ratuszu (oddział Muzeum Narodo
wego). Okazją była ku temu 75. rocz
nica powstania w Polsce firmy „Pebe- 
co Wytwórnia Specyfików Beiersdor- 
fa Spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością w Katowicach”. Cztery la
ta później kolejna taka spółka po
wstała w Poznaniu, gdzie działa 
(w tych samych, co wówczas budyn
kach) do dzisiaj, zmieniając tylko kil
kakrotnie właściciela i nazwę. 

kładnie ten sam krem, natomiast Be- 
iersdorf wprowadzał coraz to nowe 
wyroby, wśród nich również nowy 
krem. W ten sposób mamy dwa kre
my Nivea - jeden produkowany 
i sprzedawany tylko w Polsce (cały 
czas według „zabytkowej” receptury), 
drugi - niemiecki, kupowany przez 
„resztę świata”. Ale na tym nie ko
niec. W 1997 r. Beiersdorf wykupił 
poznańską Lechię (obecna jej nazwa 
to Beiersdorf-Lechia SA), jest to za
tem obecnie jedna firma, ale kremy 
nadal są dwa. Ten zabytkowy jest na
dal sprzedawany tylko w Polsce, ten 
„międzynarodowy” - wszędzie, rów
nież u nas. Kupując krem, zwróćmy 
uwagę na napis na pudełku. Polski 
„zabytek” - to „NIVEA - Krem”, ten 
drugi - „NIVEA - Creme”. Niesłab
nąca popularność tego pierwszego 
świadczy, że dziewięćdziesięcioletnia 
receptura wcale nie jest gorsza od 
współczesnej.

Historyczny krem uhonorowano
1. „Historyczne” pudeiko kremu Nivea 
- jeden z eksponatów na jubileuszowej 
wystawie
2. Streptomozaika

(zdjęcia: Aleksander Stukowski) 

pod warunkiem, że nie dojdzie do 
wynaturzeń. Na przykład takich, jakie 
zaprezentowała pewna wytwórnia, 
oferując nalewkę, sporządzoną jako
by według tradycyjnej receptury 
z 1881 r. Na efektownej zawieszce 
producent poinformował: „Nalewka 
(...) - wykwintny staropolski trunek 
obecny na XIX-wiecznych stolach ro
dzin szlacheckich. Sporządzany przez 
seniorki rodu przetrwał do dziś nada
jąc uroku każdemu rodzinnemu spo
tkaniu.” Z dalszego tekstu dowiadu
jemy się, że w skład wyrobu wchodzi 
wino, cukier, spirytus, E-330, E-150a 
i naturalny aromat. Jakoś trudno so
bie wyobrazić seniorkę rodu sypiącą 
w XIX w. do antałka E-330! Nie 

W 1911 r., zatem 90 lat temu, w ham- 
burskim laboratorium Beiersdorfa 
opracowano pierwszy na świecie 
krem kosmetyczny z prawdziwego 
zdarzenia. Nazwano go Nivea (łac. 
niveus - śnieżnobiały). Charaktery
styczne niebieskie pudełko z białym 
liternictwem zaprojektowała Elly 
Heuss-Knapp, żona późniejszego pre
zydenta RFN, Theodora Heussa. 
Krem Nivea produkowany jest w Po
znaniu do dziś, ale czy ten sam? Na to 
pytanie należy odpowiedzieć - tak, 
dokładnie ten sam, ale... Otóż po dru
giej wojnie światowej firmę oczywi
ście znacjonalizowano (znana była ja
ko Lechia, potem Pollena-Lechia), 
przy czym doszło do takiej dziwnej 
sytuacji, że na świecie zaistniały jed
nocześnie dwie marki Nivea: polska 
i międzynarodowa, należąca do kon
cernu Beiersdorf AG w Hamburgu. 
W Polsce produkowano nadal do-

zatem wystawą w Muzeum Narodo
wym. W zupełnie odmienny, niekon
wencjonalny sposób upamiętniono 
bardzo zasłużony dla ludzkości lek, 
znany od 1944 r. (to już także, jakby 
nie było, dawno) - streptomycynę. An
tybiotyk ten uratował życie naprawdę 
wielu ludziom, można powiedzieć, że 
właściwie dzięki niemu gruźlica stała 
się chorobą uleczalną. Dzisiaj mamy 
znacznie nowocześniejsze leki przeciw
gruźlicze, co nie oznacza złożenia 
streptomycyny do lamusa - jest stoso
wana nadal. I doczekała się - w pew
nym sensie - pomnika. Będąc kilka lat 
temu w położonym u podnóża Gór 
Suchych (Sudety) Sokołowsku, widzia
łem w tamtejszym sanatorium „Orzeł 
Biały” zdobiącą ścianę holu kompozy
cję plastyczną, ułożoną z setek butele
czek po streptomycynie. Dzieło to jest 
znane jako „streptomozaika”...

Aleksander Stukowski
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Dachówki z tupku
ne łupki dachówkowe importowane 
z Hiszpanii, Niemiec, Francji, Anglii, 
Czech, Brazylii i Indii; oprócz czarnych 
i szarych w ofercie były łupki czerwone 
i zielone. Jednak w Polsce zmniejsza się

numerze 3, 2001 „Spotkań 
z Zabytkami” ukazał się ar
tykuł o Muzeum Łupku 
w Walii. Warto wiedzieć, że 

łupki dachówkowe są określeniem 
technicznym, odnoszącym się do róż
nego rodzaju łupków używanych na 
pokrycia dachów. Odkrycia archeolo
giczne pod kościołem św. Floriana 
w Koblencji dostarczyły dowodów na 
wykorzystanie tego materiału w bu
downictwie już w czasach rzymskich, 
kiedy łupkiem wydobywanym ze złóż 
w Mayen niedaleko Koblencji pokry
wano dachy i ściany rzymskich budow
li. Łupki dachówkowe o grubości 1,5- 
-2,0 cm z Mayen mocowano na rzym
skich budowlach gwoździami o pła
skich główkach.

Popyt na łupek dachówkowy był 
bardzo zróżnicowany. Poszukiwano go 
w okresach baroku i secesji. Największe 
wydobycie przypadło na koniec XIX w. 
W Encyklopedii Powszechnej z 1864 r. 
podkreśla się, że do Polski sprowadzany 
był z Niemiec, głównie z gór Harcu. 
Wydobywano go w kopalniach w wiel
kich bryłach i ogromnych płytach, „któ
re następnie dzielą na deseczki stosownej 
grubości, za pomocą dłut szerokich 
i cienkich, te w końcu rozbijają się na 
czworokątnych kowadełkach, na części 
stosowne i zaopatrują się przez dekarza 
stosownie umieszczonymi otworami”. 
Encyklopedia tak określa własności lup
ka dachówkowego: „powinien łatwo się 
łupać na cienkie, wielkie i równe tablicz
ki, nie ma wciągać w siebie wielkie ilości 
wody, powinien być dostatecznie spręży
stym i mocnym, tudzież wytrzymałym 
na działanie ognia”. Łupek nie tylko po
zwalał na dowolne artystyczne kształto
wanie powierzchni dachu, ale także 
ścian bocznych budowli. W obfitujących 
w deszcze górskich regionach okłada się 
nim również zachodnie ściany budyn
ków, wystawione na deszcze i wiatry.

Obecnie następuje odrodzenie wy
dobycia i użytkowania łupków dachów
kowych. Na obszarach, gdzie łupek wy
stępuje „in situ”, m.in. w Ardenach, 
hiszpańskiej Messecie, w Masywie Cen
tralnym, Lesie Turyńskim i na Mora
wach jest on użytkowany powszechnie. 
Na Międzynarodowych Targach Po
znańskich „Budma” pokazano natural-

W 1
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1. Łupkowy hetm wieży klasztoru
w Paradyżu
2. Łupkowy dach dzwonnicy przy kościele 
św. Marcina w Poznaniu
3. Wieżyczka narożna kamienicy
z początku XX w. w Stupsku
4. Pokryty łupkiem dach stacji pilotów 
w porcie w Ustce

(zdjęcia: Janusz Skoczylas)

liczba unikatowych dachów pokrytych 
naturalnym łupkiem, zwłaszcza na tere
nie Opolszczyzny, gdzie dotychczas by
ło ich najwięcej. Z drugiej strony wzra

sta liczba inwestorów chcących 
pokryć dachy nowych budyn
ków tym sprawdzonym od wie
ków materiałem.

W okolicach Jarnołtówka łu
pek wydobywany był przed 
pierwszą wojną światową. Po
zostałością po tej produkcji jest 
kilka niewielkich łomików po
łożonych w lesistej okolicy, na 
południe od wsi oraz ślady 
sztolni. Łupkiem dachówko
wym nazwano tutaj cienkolami- 
nowy łupek fyllitowy o dobrej 
oddzielności płytowej, dający 
się łupać na płyty grubości 3- 
-4 mm o powierzchni od kilku 
decymetrów kwadratowych do 
1 m2. Produkcja lupka dachów
kowego w okresie międzywo

jennym została zastąpiona importem 
z Czechosłowacji. Obecnie łomiki są 
opuszczone i porośnięte krzewami. Jed
nak w niewielkim zakresie łupki w oko
licach Jarnołtówka, Pokrzywnej, na za
chodnim brzegu Bystrego Potoku były 
eksploatowane w licznych małych ka
mieniołomach jeszcze w okresie mię
dzywojennym. Wyrabiano z nich da
chówki użyte m.in. do pokrycia kościo
ła parafialnego i urzędu celnego w Ny
sie. Na ziemi lubuskiej łupkiem da
chówkowym pokryte są wieże klasztoru 
w Paradyżu z XVIII w. W Poznaniu za

chowała się pokryta łupkiem dzwonni
ca przy kościele św. Marcina. Jednak 
najlepiej poznane są zabytkowe budow
le pokryte łupkiem na Pomorzu Środ
kowym, gdzie zachowało się około 50 
obiektów. Największą grupę (15 obiek

tów) tworzą kościoły zbudowane 
w drugiej połowie XIX w., następnie 
budynki mieszkalne i inne.

Obecnie, w czasie licznych prac re
montowych i budowlanych niszczy się 
cenne, naturalne, łupkowe pokrycia 
dachów, zastępując je sztucznymi, 
współczesnymi materiałami, papą, bla
chą, eternitem lub dachówką. Uważam, 
że nie wolno dopuścić do dalszego 
niszczenia istniejących dachów z łupku, 
tym bardziej że materiał ten dorównuje 
współczesnym pokryciom dachowym.

Janusz Skoczylas

GDAŃSKI „MAŁY DWORZEC”

Jeden z najładniejszych dworców kolejowych 

w Polsce, jakimi zarządza PKP SA, tegorocznej 
wiosny pozyska! odrestaurowany, nowoczesny 
obiekt. Na ponad stuletnim dworcu kolejowym 
Gdańsk Główny zakończono bowiem remont wol
no stojącego budynku, znajdującego się w central
nej części placu stacyjnego. Powstał on prawdo
podobnie wcześniej niż oddany do eksploatacji 
w 1900 r. główny budynek dworca. W różnych źró
dłach historycznych można znaleźć informację, że 
była to pierwsza poczekalnia z kasami, ekspedycja 
bagażu itp. Pewne jest jednak, że realizowane byty 
tutaj różne zadania związane z obsługą podróż
nych. W ostatnich latach przeznaczenie budynku 
również ulegało ciągłym zmianom. Znajdowały się 
w nim kasy „Polresu", a następnie kasy biletowe 
dla pociągów podmiejskich. Połączenie tunelu 
miejskiego pod główną ulicą miasta z tunelem ko
lejowym zaowocowało powstaniem nowego kom
pleksu handlowo-kasowego, co doprowadziło do 
tego, że kasy w tym miejscu straciły na znaczeniu.

W konsekwencji cały ten maty dworzec zamknięto, 
szukając dla niego nowej funkcji, a ponieważ 
gdańska stacja stanowi kompleks zabytkowy, nie 
mogło być mowy o znaczących zmianach w archi
tekturze budynku czy jego likwidacji. Wreszcie tą 
wolno stojącą częścią gdańskiego dworca zainte
resował się koncern KFC, tworzący sieć restauracji 
na całym świecie. Obiekt wyremontowano, odre
staurowano elewacje, dobudowano niewielkie 
skrzydło utrzymane w historycznym stylu całej bu
dowli, nadając całości niepowtarzalny wygląd. 
W ten sposób stacja Gdańsk Główny otrzymała no
woczesny punkt gastronomiczny.

Jacek Gożdziewicz

1.2. „Maty dworzec” przed (1) i po remoncie (2)
(zdjęcia: Jacek Gożdziewicz)
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Kanada - odwiedziny 
prowincji Quebec

twarcie dwu znaczących polskich 
wystaw w ciągu dziesięciu dni 
w jednej kanadyjskiej prowincji 
Quebec jest faktem bez prece

densu. 8 lutego br. zainaugurowano wysta
wę ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wa
welu „Powrót polskich skarbów” („Le reto- 
ur de tresors polonais”) w Muzeum Quebec 
City, a 18 lutego w Muzeum Sztuki w Joliet- 
te odbył się wernisaż ekspozycji „Między 
dwoma światami. Polska - początek moder
nizmu, 1890-1914” („Entre deux mondes. 
La Pologne a 1’aube deu modernisme, 1890-

Tytuł wystawy „Powrót polskich skar
bów” odnosi się do faktu, że przed czter
dziestu laty dzieła te opuściły podziemia 
gmachu tego samego muzeum. Wystawa by
ła dla miasta wydarzeniem kulturalnym, 
a także w pewnym sensie historycznym, bo
wiem spoczywające przez trzynaście lat 
w podziemiach muzeum tajemnicze polskie 
skarby były przedmiotem rozmaitych docie
kań i spekulacji. Powstała wokół nich legen
da, mówiono nawet o szpiegowskich, ko
munistycznych podkopach w celu ich wy
kradzenia. Ta legenda na stałe związana jest 

cje, m.in.: „Architektura polska od XVI do 
XVIII w.”, „Tkaniny z kolekcji Zamku Kró
lewskiego na Wawelu”, „Literatura polska 
przez wieki” czy „Wpływ Chopina na kom
pozytorów kanadyjskich”. Odbywały się też 
koncerty muzyki polskiej, przegląd polskich 
filmów oraz warsztaty rysunku i malarstwa 
tematycznie związane z wystawą.

Wydany w języku francuskim katalog 
zawiera reprodukcje osiemdziesięciu 
ośmiu dziel prezentowanych na wystawie 
oraz m.in. esej historyczny dyrektora Zam
ku Królewskiego na Wawelu prof. Jana 
Ostrowskiego Pro Fide, Rege et Lege, pre
zentujący jeden z najświetniejszych okre
sów naszej kultury i jej związki z ówczesną 
Europą. Wprowadza on widza w najważ
niejsze wydarzenia dziejowe oraz klimat 
kulturowy Polski doby renesansu i baroku, 
natomiast o wojennej wędrówce zabytków 
opowiada tekst wicedyrektora Zamku Je
rzego T. Petrusa Odyseja polskich skarbów.

1. Fragment wystawy
„Powrót polskich skarbów”; 
na pierwszym planie pótzbroja 
husarska
2.3. Budynek Musee d’Art de 
Joliette (2) i otwarcie wystawy 
o początkach modernizmu 
w Polsce (3)
4. Fragment obrazu 
„Zaślubiny huculskie” 
Kazimierza Sichulskiego 
(1914 r.) ozdobił okładkę 
katalogu i plakat

-1914”), przygotowanej przez Muzeum Na
rodowe w Krakowie. Obie wystawy zorga
nizowane zostały dzięki staraniom strony 
kanadyjskiej, pomocy polskich placówek dy
plomatycznych w Kanadzie: Ambasady Rze
czypospolitej Polskiej w Ottawie i Polskiego 
Konsulatu Generalnego w Montrealu oraz 
zaangażowaniu miejscowej Polonii i finanso
wego wsparcia Ministerstwa Kultury i Ko
munikacji oraz Ministerstwa Stosunków 
Międzynarodowych Prowincji Quebec. 

z miastem Quebec, jak dowodzi w swoim 
artykule zamieszczonym w katalogu John 
R. Porter - dyrektor muzeum. Także Polacy 
stali się dla mieszkańców miasta legendar
nym wzorcem niezłomności w podtrzymy
waniu własnej tożsamości i kultury w mo
mentach zagrożenia narodowego bytu. Ka
nadyjczycy podziwiają nas i szanują, starając 
się jak najwięcej dowiedzieć o naszym kra
ju. Pomyślała o tym dyrekcja muzeum, or
ganizując towarzyszące wystawie konferen- 

Na wystawie pokazano m.in. arrasy, kolek
cję militariów, obrazy, meble, wyroby rze
miosła artystycznego i przedmioty co
dziennego użytku.

Muzeum Sztuki miasta Joliette, położo
nego w sercu malowniczego regionu Lanau- 
diere u stóp Lorentydów, ufundowane zosta
ło przez ojca Wilfrida Crobeil ze zgromadze
nia zakonnego Saint-Viateur w 1976 r.; no
woczesny gmach zaprojektował sam funda
tor. Tu właśnie Muzeum Narodowe z Krako
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wa, mające największy zbiór dzieł artystów 
związanych z ruchem Młodej Polski, zorga
nizowało wystawę o początkach moderni
zmu w Polsce. Kraków był kolebką polskie
go modernizmu najpełniej wyrażonego 
w twórczości ruchu artystycznego Młodej 
Polski. Twórczość ta obejmowała sztuki 
piękne, literaturę, myśl filozoficzną, teatr, jak 
również sztuki stosowane. U progu XX w. 
pod względem intensywności życia arty
stycznego i intelektualnego Kraków może 
być porównywany do najważniejszych ów
czesnych centrów kulturalnych Europy. Au
torami koncepcji i scenariusza wystawy byli: 
Stefania Kozakowska, badaczka i znawczyni 
Młodej Polski, autorka wspaniałego albumu 
Sztuka Młodej Polski oraz Marek Mróz, wi
cedyrektor Muzeum Narodowego w Krako
wie, będący zarazem komisarzami wystawy. 
Ta ekspozycja spełniła dwa cele: estetyczny 
i poznawczy, wprowadzając widza (dzięki 
katalogowi i dydaktycznym planszom) w kli
mat historyczny Polski pod zaborami oraz 
kolejnych powstań będących m.in. wyrazem 
niezawisłości i kulturowej tożsamości naro
du. Zaprezentowane dzieła wyraźnie wska
zywały na zmianę roli i posłannictwa arty
stów modernizmu w stosunku do ich po
przedników. Podejmowali oni tematy ojczy
stej historii, ale interpretując je w sposób 
symboliczny i bardzo osobisty. Wśród pre
zentowanych na wystawie pejzaży obejrzeli
śmy m.in. „Krajobraz zimowy” (1915) Julia
na Fałata, „Jesień” (1890) Jacka Malczew
skiego czy impresjonistyczno-nastrojowe 
krajobrazy Jana Stanisławskiego. Zaprezen
towana została także tematyka chłopska, 
przede wszystkim z terenu Huculszczyzny, 
okolic Krakowa i z Podhala. Z tej tematyki 
ukazano obrazy m.in. Teodora Axentowicza 
i Kazimierza Sichulskiego. Były też portrety 
malowane m.in. przez Leona Wyczółkow
skiego i Olgę Boznańską. Grafikę artystyczną 
reprezentowały pejzaże górskie Leona Wy
czółkowskiego i Jana Stanisławskiego, nato
miast plakat - dzieło Stanisława Wyspiań
skiego do sztuki Maurycego Maeterlincka 
Wnętrze oraz do odczytu Stanisława Przyby
szewskiego Mistyka a Maeterlinck, poprze
dzającego spektakl w Krakowskim Teatrze 
Miejskim (1899 r.). Organizatorzy wystawy 
nie zapomnieli również o sztuce użytkowej, 
prezentując m.in. tkaniny, piękny secesyjny 
serwis do kawy oraz kartki pocztowe.

Pewne jest, że obie wystawy z Krakowa 
przyczyniły się do odkrycia przez Kanadyj
czyków naszego dorobku artystycznego, 
a tym samym naszego kulturowego dzie
dzictwa wpisanego w burzliwe wydarzenia 
dziejowe. Myślę, że przyczynią się one 
również do lepszego zrozumienia naszej 
współczesności, a dla licznej kanadyjskiej 
Polonii mogą być powodem do dumy.

Maria Z. Berwid-Gawalewicz

„Spotkania” 
w Darłowie

W porze letniej kanikuły mieszkańców Dar
łowa oraz gości spotkała mila niespo
dzianka. Podobnie jak przed rokiem dzięki ini

cjatywie Oddziału Stupskiego TOnZ, Towarzy
stwo Opieki nad Zabytkami miało okazję za
prezentować na darfowskim zamku swoje wy
dawnictwa: książki, informatory oraz bieżące 
i archiwalne numery „Spotkań z Zabytkami". 
Nie zabrakło też niespodzianek, które przypa
dły laureatom konkursu wiedzy o dziejach 
Darłowa - otrzymali oni ufundowane przez 
TOnZ nagrody książkowe (albumy o war
szawskim Wilanowie oraz pięknie wydane ka
lendarze), a także pamiątkowe drobiazgi (dtu- 

wiecznego zamku, z właściwą mu krzątaniną, 
którą nagle ożywiono. Nie zabrakło smakoszy 
chleba wypieczonego na liściach łopianu 
z mąki utartej w tradycyjnych żarnach. Wielu 
zapragnęło spróbować swych umiejętności 
kowalskich lub sprawdzić się przy drążeniu 
dłubanki. Dworskie panny sekundowały po
tyczkom wojów, a na ewentualnych skazańców 
czekały dyby obsługiwane przez zakapturzo- 
nego kata. Przenieśliśmy się więc do dawnych 
czasów, zapominając o codziennych troskach 
i uznając, że dbałość o zachowanie dziedzic
twa przeszłości nie powinna przegrywać 
w konfrontacji z wymogami współczesności. 
A problemów w tej dziedzinie jest wiele - przy
kład Darłowa nie jest odosobniony, lecz raczej 
typowy. Ostatni remont dartowskiego zamku 
(zob. o zamku w nr. 8, 2001, s. 27) przeprowa
dzono jeszcze w latach osiemdziesiątych XX 
w. Zastosowano wówczas techniki „oszczęd

nościowe", a o ich niedoskonałości świad
czy dzisiejszy stan stolarki okiennej 
i drzwiowej, podłóg, systemów zabezpie
czających. Wielu kłopotów przysparza też 
skrzydło zamku, zrekonstruowane bez na
leżytego uwzględnienia izolacji przeciwwil
gociowej.

Imprezy, takie jak w Darłowie, w których 
biorą udział miłośnicy zabytków oraz spon
tanicznie tworząca się publiczność, mają 
zwykle na celu uwzględnienie dwu wymia
rów. Popularyzacja wiedzy o zabytkach 
i promocja ich ochrony idą w parze z kształ
towaniem naszej świadomości w duchu 
uwrażliwienia na skierowaną ku nam mowę 
przeszłości. A ponieważ odbywa się to 
w zabytkowej scenerii, „mowa przeszłości" 

1. Witold Straus, wiceprezes 
ZG TOnZ, dokonuje otwarcia 
Darlowskich Dni Spotkań
z Zabytkami
2. Na zamkowym dziedzińcu 
walczą wojowie; w gtębi stoisko 
TOnZ i „Spotkań z Zabytkami”

(zdjęcia: Witold P Glinkowski)

gopisy, torby, materiały rekla- 
mowo-informacyjne).

Gdy trwało spotkanie dyrek
cji zamkowego muzeum, władz 
samorządowych i przedstawi
cieli społecznego stowarzyszenia działającego 
na rzecz odbudowy zachodniego skrzydła 
zamku z wicestarostą oraz przewodniczącym 
Rady Muzealnej - mające rozstrzygnąć o po
myślności zamku i darfowskich zabytków - na 
dziedzińcu zamkowym czas został cofnięty 
o kilka stuleci. Nawet kapryśna aura nie odstra
szyła od uczestnictwa w swoistej lekcji historii, 
jaką tu zaaranżowano. Nie była to z pewnością 
zwyczajna lekcja - nie mówiono „w imieniu” hi
storii, lecz samej historii pozwolono przemó
wić. Trudno było nie ulec czarowi średnio

staje się bardziej rzeczywista. Również stało 
się tak w Darłowie. Zabiegi na rzecz utrzymania 
tamtejszego zamku w odpowiednim stanie 
technicznym i zapewnienia mu funkcjonalno
ści, która szanowałaby jego charakter, ale też 
uwzględniała konieczność odnalezienia się 
wobec nowych funkcji - nie tylko kulturalnych, 
ale także ekonomicznych - zostały dostrzeżo
ne przez władze powiatu, co znalazło wyraz 
w deklaracji udzielenia konkretnego wsparcia.

Witold P. Glinkowski

37



ROZMAITOŚCI

Wyniki konkursu „Zabytek Zadbany"
W tegorocznej edycji konkursu „Zabytek Zadbany", organizowanego 

przez Generalnego Konserwatora Zabytków pod patronatem Mar
szalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Kultury i Dziedzic

twa Narodowego, przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

NAGRODY RÓWNORZĘDNE

Willa „Witkiewiczówka” w Zakopanem
(ul. Antałówka 6) (fot 1)
Ufundowana zostata w latach 1903-1904 przez Jana Witkiewicza, brata 
Stanisława, i wzniesiona w stylu zakopiańskim przez Wojciecha Roja, 
według projektu Jana Witkiewicza Koszczyca. Dzieje budynku związane 
są z rodziną Witkiewiczów.
Nowi właściciele willi - Anna i Jerzy Starakowie sfinansowali generalny 
remont budynku i prace konserwatorskie, których celem było zachowa
nie oryginalnego wizerunku domu, a w wielu wypadkach także przywró
cenie stanu pierwotnego. Zadbano, aby wystrój wnętrz nawiązywał do 
początkowego okresu funkcjonowania „Witkiewiczówki”. Wszystkie pra
ce zostały wykonane zgodnie z zaleceniami i zezwoleniem małopolskie
go wojewódzkiego konserwatora zabytków; willa wpisana jest do reje
stru zabytków.

Zespól palacowo-parkowy w Górznie 
(gm. Ostrów Wielkopolski) (fot 2)
Właściciel: Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej „Augusto", Spółka 
z o. o., Kalisz, ul. Grzybowska 5.
Pałac w Górznie został wzniesiony w 1912 r. przez Kazimierza Lipskie
go na bazie wcześniej istniejącego dworu, w otoczeniu parku założone
go na początku XIX w. W czasie kompleksowego remontu rewaloryza
cją objęto nie tylko pałac wraz z zabytkowym wystrojem wnętrz, ale rów
nież park z ciekami wodnymi i matą architekturą. Wszystkie prace wyko
nane zostały przez firmy specjalistyczne na podstawie opracowanej do
kumentacji, pod nadzorem służb konserwatorskich.

Kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
w Kielbasinie (gm. Chełmża) (fot 3)
Wzniesiony został w pierwszej połowie XIV w. z kamienia polnego i ce
gły, przebudowany w drugiej połowie XV i w XVII w., ma bogate wypo
sażenie wnętrza, w większości barokowe z pierwszej potowy XVIII w. 
Kompleksowe prace badawcze i konserwatorsko-remontowe we wnę
trzu przeprowadzono wysiłkiem parafii i służb konserwatorskich. Kościół 
wpisany jest do rejestru zabytków.

WYRÓŻNIENIA

Pałac w Mierzęcinie
(gm. Dobiegniew, woj. lubuskie) (fot 4)
Właściciel: Firma NOVOL, Sp. z o. o., ul. Żbikowska 7/9, 62-052 Komor
niki k. Poznania.
Neogotycki pałac został wzniesiony w latach 1861-1863. Jest częścią 
zespołu, w skład którego wchodzą m.in. zabytkowy park krajobrazowy 
oraz folwark z zespołem budynków gospodarskich. Pałac został odno
wiony z dużym pietyzmem. Zadbano o historyczny wygląd bryły i ele
wacji, zachowując pierwotny układ wnętrz parteru, wprowadzając jed
nocześnie elementy nowoczesnej infrastruktury. Odtworzono historycz
ną stolarkę drzwi, okien, parkietów oraz sztukaterii i terakotowych balu
strad. Wszystkie prace uzyskały zgodę służb konserwatorskich. Odno
wiony pałac został przeznaczony na ośrodek szkoleniowo-wypoczyn
kowy.



ROZMAITOŚCI

Huta żelaza w Zagwiżdziu
(gm. Murów, woj. opolskie) (fot. 5)
Wybudowana w 1745 r. w stylu klasycystycznym, jest jednym z pierw
szych tego typu zakładów na Śląsku. Wieloletnie prace rewaloryzacyjne 
przyczyniły się do zachowania zespołu hutniczego wraz z układem 
przestrzennym i kanałami roboczymi z XVIII w. Budynki odremontowano 
z maksymalnym wykorzystaniem substancji zabytkowej i wyekspono
waniem ich wartości architektonicznych i technicznych. Utworzono eks
pozycję muzealną, dokumentującą tradycje hutnictwa regionu. Huta zo
stała wpisana do rejestru zabytków w 1967 r.

Kościół parafialny śś. Piotra i Pawła w Tworkowie
(woj. śląskie) (fot. 6)
Wzniesiony został pod koniec XVII w. Jest przykładem obiektu, w którym 
prowadzone są kompleksowe prace budowlane, konserwatorskie oraz 
rekonstrukcyjne. W trakcie tych prac odkryta została krypta z cennymi 
sarkofagami z XVII w., zdobionymi polichromią, które poddano konser
wacji i obecnie są eksponowane w kościele.
Wszystkie prace były wykonane w ścisłej współpracy z urzędem konser
watorskim.

Celem konkursu „Zabytek Zadbany” jest wyróżnianie wzorowych gospo
darzy obiektów zabytkowych, służenie popularyzacji idei ochrony dóbr kul
tury, rozwijanie mecenatu instytucji i osób prywatnych oraz uwrażliwianie

społeczeństwa na problemy właściwego użytkowania zabytków. Konkurs 
organizowany jest od 1975 r., ale w 1999 r. została przyjęta nowa formuła. 
Jego uczestnikami są zgłaszani przez wojewódzkich konserwatorów za
bytków właściciele i użytkownicy obiektów zabytkowych architektury i bu
downictwa, dzieł sztuki obronnej lub archeologicznych dóbr kultury o wła
snej formie krajobrazowej, którzy wzorowo opiekują się nimi, dbają o ich 
otoczenie i przeprowadzili prace konserwatorskie. Generalny Konserwator 
Zabytków dokonuje ostatecznego wyboru nie więcej niż trzech równorzęd
nych laureatów konkursu. Przewidziane są również wyróżnienia. Nagrodą 
jest brązowa plakietka z wkomponowanym znakiem prof. Jana Zachwato
wicza, stanowiącym międzynarodowe logo obiektu zabytkowego.
Konkurs wyróżniający osoby i instytucje podejmujące się opieki nad zabyt
kami, doceniający ich osobiste zaangażowanie, ma być zachętą dla tych, 
którym bliska jest idea troski o narodową spuściznę.

Małgorzata Fokt-Willmann

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, ul. 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).Wpłaty 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 grudnia 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.



2. Władysław Podkowiński, „Szat uniesień”, 1893 r.

3. Dzban z początku XX w., wyrób czeski

Fundatorami nagród są wymienione muzea.

7. Teka Napoleona I, 1804 r.

• w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
• w Muzeum-Zamku w Łańcucie,
• w Muzeum w Nieborowie,
• w Muzeum Zamku w Niedzicy.

8. Stanisław Ignacy Witkiewicz, portret Neny 
Stachurskiej, 1920 r.

9. Jan Matejko, „Stańczyk na dworze królowej Bony, 
gdy przyszła wieść o stracie Smoleńska”, 1862 r.

Ponadto rozlosowane zostaną wyróżnienia w po
staci nagród książkowych (wydawnictw Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami) oraz rocznych prenu
merat „Spotkań z Zabytkami”.

Autorzy odpowiedzi proszeni są o podanie do
kładnych danych adresowych oraz zamieszczenie na 
kopercie dopisku „Konkurs muzealny”. Wyniki 
konkursu będą opublikowane w nr. 5, 2002 „Spo
tkań z Zabytkami”.

4. Fragment „Panoramy Racławickiej” Wojciecha 
Kossaka, Jana Styki i wsp., 1894 r.

Podajemy spis muzeów, z których pochodzą 
obiekty przedstawione na zdjęciach obok. 
Prosimy dopasować poszczególne obiekty do 
wymienionych muzeów; przy nazwie mu
zeum należy dopisać numer zdjęcia obiektu 
pochodzącego z tego muzeum.

- Muzeum Narodowe w Warszawie
- Muzeum Narodowe w Krakowie
- Muzeum Narodowe we Wrocławiu
- Muzeum Mazowieckie w Płocku
- Muzeum Pomorza Środkowego

w Słupsku
- Muzeum Regionalne PTTK w Puławach
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
- Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
- Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej 

w Sandomierzu

5. Izabela Czartoryska, rzeźba wykonana przez 
Aloysa Rólla, 1835 r.
(fot. Paweł Piotrowski)

6. Łukasz Cranach st., „Matka Boska z Dzieciątkiem 
i św. Katarzyną Aleksandryjską”, 1518-1520 r.
(fot. Henryk Pieczul)

1. Alfons Długosz, „Kongres Jedności”, 1951 r. 
(fot. Stanislaw Fitak, Wiesław M. Zieliński)

Spośród wszystkich prawidłowych odpowiedzi 
zostaną wylosowane następujące nagrody:

SIEDMIODNIOWE POBYTY (bez wyżywienia) 
DLA TRZECH OSÓB

ończąc publikację dodatków poświęconych 
jubileuszowi polskiego muzealnictwa, za
praszamy Czytelników do wzięcia udziału 

w cyklicznym konkursie w trzech kolejnych nume
rach „Spotkań z Zabytkami" - począwszy od tego 
numeru (12, 2001) oraz w nr. 1 i 2, 2002. W każdym 
z tych numerów zamieścimy spis dziewięciu pol
skich muzeów oraz dziewięć zdjęć obiektów pocho
dzących z tych muzeów, zatem łącznie w trzech nu
merach - dwadzieścia siedem obiektów 
z dwudziestu siedmiu muzeów. Zadaniem Czytelni
ków jest dopasowanie obiektu do muzeum, w któ
rego zbiorach się znajduje. Odpowiedzi prosimy 
nadsyłać zbiorczo po skojarzeniu wszystkich 
dwudziestu siedmiu obiektów z odpowiednimi mu
zeami, w terminie do 1 marca 2002 r. (decyduje da
ta stempla pocztowego).

KONKURS
„Z wizytą w muzeum





Nocne spotkania z zabytkami
Rozjarzone fasady, kopuły i wieże wspa

niale kontrastują z mrokiem nocy, dzięki 
cieniom struktura krakowskich budowli staje 

się bardziej plastyczna i czytelna, ożywają 
podświetlone punktowo detale architekto
niczne i rzeźby... Nowoczesna iluminacja za
bytków sporo kosztuje, jest jednak nową ja
kością w pejzażu miasta i ogromną atrakcją. 
Wiedzą o tym także krakowscy rajcy i, choć 
szkatuła miejska do szczególnie zasobnych 
nie należy, udaje im się zdobyć fundusze na 
oświetlenie coraz większej liczby obiektów 
zabytkowych. Wieczorny spacer u stóp Wa
welu jest dzięki temu niezapomnianym prze
życiem i wspaniałą lekcją historii sztuki. I tak 
powinno być we wszystkich zabytkowych 
miastach...

Tomasz Ch. Fuerst

1. Plac Mariacki z gotyckim kościołem św. Barbary
2. Kopuła kościoła św. Wojciecha, w głębi hełm Wieży 
Mariackiej
3.4. Wczesnobarokowa fasada kościoła śś. Piotra i Pawła 
(3) i figury apostołów wieńczące ogrodzenie kościoła (4) 
5. Fragment Zamku Królewskiego na Wawelu, od lewej: 
Pawilon Gotycki, Kurza Stopka i Wieża Zygmunta III

(zdjęcia: Tomasz Ch. Fuerst)


