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Redakcja proponuje

W bieżącym numerze koniecznie należy poznać różne ślady 
w rodowodzie Polaków (s. 4). Musimy sobie bowiem uświado
mić, że nie jesteśmy wyjątkowi i - podobnie jak inne europej
skie i nie tylko europejskie narody - stanowimy mieszankę róż
nych ludów, plemion, kultur, cywilizacji nawarstwiających się 
od „prapoczątków”. Może z tą świadomością łatwiej nam bę
dzie zasymilować się z nie mniej „kalejdoskopową” Europą! 
Związek z Europą, a jednocześnie zachowanie naszej tożsamo
ści narodowej będzie także łatwiejsze, gdy ustalimy - wzorem 
innych krajów europejskich - nasze, polskie symbole narodo
wej pamięci, co proponuje prof. A. Tomaszewski (okl. s. III). 
Skoro zaś mowa o „prapoczątkach”, radzimy poznać zagadki 
wieży w Stolpiu (s. 14), gdzie niezwykle interesujące są docie
kania naukowców na temat przeznaczenia tej budowli. W tym 
numerze mamy także okazję obejrzeć różne dwory, po których 
latem 2001 r. wędrował autor fotoreportażu (s. 16), jest także 
o stanie dolnośląskich cukrowni (s. 26) i zabytków przedsta
wionym przez Czytelników za pomocą ankiet w rubryce „Spo
łeczny przegląd zabytków” (s. 24).

Redakcja przypomina

Przypominamy o włożonych do numerów ankietach, które 
po wypełnieniu prosimy nadsyłać do redakcji. Społeczne oce
ny jak największej liczby obiektów zabytkowych różnego ro
dzaju - to podstawowy krok w kierunku opracowania stanu 
naszego dziedzictwa!

Redakcja poleca

W następnym, kwietniowym numerze znów będzie wiele ar
tykułów o polskich dworach, remontowanych i niszczejących, 
dowiemy się także o tym, co robili krzyżowcy nad Odrą, o tra
gicznym stanie zabytków w Jeżewie - dawnej siedzibie Zyg
munta Glogera i o konserwacji figury Madonny w Cieszynie. 
Zamieścimy również informację o nowych obiektach europej
skich wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalne
go i Naturalnego UNESCO.

Uwaga Czytelnicy!
Ostatnia okazja, aby jeszcze w marcu opłacić prenumeratę 

„Spotkań z Zabytkami” po promocyjnej cenie 60 zł (zamiast 
66) na cały 2002 r. (warunki prenumeraty na s. 40, przekaz 
pocztowy włożony do numeru).
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W 2001 r. skradziono w Polsce kil
kaset dziel sztuki, których wartość 
można określić na kilkanaście mi
lionów złotych. Pojedyncze 
przedmioty udało się odzyskać, 
ale jest to kropla w morzu ponie
sionych strat. Według szacunków 
policji, od 1998 r. co roku popeł
nianych jest około 1000 kradzieży 
dzieł sztuki. Najczęściej kradzieże 
i włamania dokonywane są w wo
jewództwach: mazowieckim, ma
łopolskim, śląskim i dolnoślą
skim. Rośnie liczba kradzieży 
w kościołach - giną rzeźby, figury 
świętych, putta, obrazy, przed
mioty liturgiczne. Jednym ze spo
sobów na kościelne kradzieże, 
oprócz oczywiście odpowiednie
go systemu zabezpieczeń, jest 
zastąpienie cennych oryginałów 
kopiami.

Obraz norymberskiego malarza 
z kręgu Durera, Georga Pencza 
(ok. 1500-1550) „Święta Trójca", 

zrabowany w czasie drugiej wojny 
światowej, wrócił do Muzeum Na
rodowego w Warszawie. Obraz 
ten warszawskie Muzeum zakupi
ło od prywatnego kolekcjonera 
w 1880 r. W czasie wojny został 
zrabowany przez Niemców, 
a w 1957 r. kupił go w Monachium 
Claire Mendel. W latach 1958- 
-1970 C. Mendel byt niemieckim 
konsulem w Miami na Florydzie 
i wraz z 34 innymi dziełami sztuki 
europejskiej podarował „Świętą 

Trójcę” uniwersytetowi w Miami, 
a w 1980 r. wszystkie obrazy trafi
ły do muzeum Vizcaya. Gdy war
szawskie Muzeum Narodowe do
wiedziało się o miejscu przecho
wywania „Świętej Trójcy” i prze

prowadzone zostały badania 
udowadniające pochodzenie ob
razu, muzeum Vizcaya natych
miast podjęło decyzję zwrotu 
dzieła.

Budynek zabytkowy z 1871 r. przy 
pl. Wolności w Kielcach, w którym 
znajdowały się niegdyś hale tar
gowe, ma być poddany general
nemu remontowi. Obecnie jego 
stan jest bardzo zły - pomiesz
czenia są zagrzybione, wymiany 
wymaga dach, okna, drzwi oraz

instalacje. Po przeprowadzeniu 
remontu władze miasta chcą 
przywrócić budynkowi jego daw
ny charakter targowy. Na parterze

stytut Historyczny, ale na zaintere
sowaniu się skończyło. Nie ma 
funduszy na realizację projektu.

znalazłyby się małe sklepy, kawia
renki i ogródki letnie. Taka funkcja 
budynku zmieniłaby w pewnej 
mierze oblicze pl. Wolności 
w Kielcach.

W grudniu ub. roku zakończona 
została konserwacja drewniane
go kościoła św. Mikołaja w Tar
nowie Pałuckim. Prace, które 
trwały pięć lat, objęły restaura
cję wnętrza oraz podniesienie 

Zabytkowy budynek przy starej 
gazowni w Olsztynie zostanie od
restaurowany. Powstał on na prze
łomie XIX i XX w. i od początku 
miał charakter mieszkalno-biurowy 
związany z gazownią. Budynek 
ma być odremontowany przez 
Szwedów w ramach „Hallandzkie- 
go modelu konserwacji zabyt
ków”. Po przeprowadzeniu remon
tu planuje się utworzenie w budyn
ku centrum promocji regionu,

(rys. Małgorzata Tabaka)

całej budowli. W trakcie ba
dań dendrochronolo- 
gicznych ustalono, 
że 
użyty 
b u -

gdzie odbywałyby się m.in. 
szkolenia służb konserwa

torskich z obwodu kali
ningradzkiego, Li

twy, Polski 
i Szwecji.

materiał 
do

dowy ścian nawy, prezbiterium 
i zakrystii kościoła pochodzi 
z 1373 r., a belki ścian ułożone 
są wieńcowo. Wyniki tych badań 
dowodzą, że kościół w Tarnowie 
Pałuckim jest najstarszą zacho
waną drewnianą świątynią 
w Polsce. Piękne polichromie 
zdobiące wnętrze kościoła po
chodzą z XVII w.

Synagoga w Zabłudowie w woj. 
podlaskim od dwóch lat czeka na 
realizację pomysłu jej rekonstruk
cji. Należy ona do najciekaw
szych i najstarszych drewnianych 
synagog w Polsce. Powstała 
w 1635 r., w 1942 r. została spalo
na przez hitlerowców. Projektem 
jej rekonstrukcji zainteresowało 
się kilka instytucji, m.in. Muzeum 
Judaizmu w Paryżu i Żydowski In

Cerkiew prawosławna w Komań
czy w woj. podkarpackim oraz In
stytut Sadownictwa i Kwiaciar
stwa - Oddział Pszczelarstwa 
w Puławach otrzymały nagrody 
polskiej edycji Nagrody Ford Mo
tor Company w Dziedzinie Ochro
ny Środowiska i Dziedzictwa Kul

turowego. Nagrody te przyznawa
ne są w Europie od ponad 15 lat, 
w 2001 r. Ford postanowił wes
przeć obiekty zabytkowe, które 
ucierpiały w wyniku letnich powo
dzi. Cerkiew w Komańczy znisz
czona przez huragan otrzymała 
pierwszą nagrodę (30 tys. zł), 
a Instytut Sadownictwa w Puła
wach - drugą (50 tys. zł) i zamie
rza przeznaczyć ją na realizację 
projektu remontu pałacyku Ma- 
rynki z XVIII w.

Do płockiej katedry powróciły po 
renowacji drewniane drzwi wej
ściowe, powstałe w 1903 r. 
w czasie ostatniej przebudowy 
świątyni. Dębowo-sosnowe drzwi 
były już bardzo zniszczone przez 
grzyby, opuściły się na zawia
sach, brakowało wielu listew, mo
siężnych guzów i ościeżnicy. Re
nowację przeprowadziła firma 
Bildau & Bussmann w Płocku; fir
ma ta w ub. roku za próby odtwo
rzenia okien historycznych otrzy
mała Grand Prix Targów Konser
wacji Zabytków i Renowacji Miast 
oraz Targów Muzealnictwa „Con- 
servatio”.

W Muzeum Narodowym w Gdań
sku w dniach od 17 grudnia 2001 
do 18 stycznia 2002 r. czynna by
ła wystawa „Hans Memling, Mi
chał Anioł. Wizja końca czasu”, 
na której skonfrontowano wy
obrażenia Sądu Ostatecznego 
przedstawione przez tych dwóch 
artystów. Ich dzieła - oryginał 
Memlinga i ogromna reprodukcja 
malowidła Michała Anioła z Kapli
cy Sykstyńskiej - ukazały dwie 
różne wizje malarskie mistrzów. 
Reprodukcji arcydzieła Michała 
Anioła towarzyszyły dwa rysunki 
mistrza, które powstały w czasie 
prac nad freskiem w Kaplicy Syk
styńskiej. Rysunki te, stanowiące 
ogromną atrakcję wystawy, wypo
życzone zostały z muzeum w do
mu artysty - Casa Buonarroti we 
Florencji. Uzupełnieniem ekspo
zycji były 23 grafiki, wykonane 
przez współczesnych mistrzowi 
rytowników.

W warszawskim Muzeum Naro
dowym zmodernizowano i roz
szerzono Kolekcję Sztuki Egip
skiej. Udostępnienie tej stałej 
ekspozycji w grudniu ub. roku 
zbiegło się z obchodami stulecia 
urodzin i dwudziestolecia śmierci 
prof. Kazimierza Michałowskiego, 
twórcy Zbiorów Sztuki Starożytnej 
Muzeum Narodowego w Warsza
wie. Nowa rozszerzona ekspozy
cja Kolekcji Sztuki Egipskiej jest 
czytelna i bardzo efektowna. Wie
le cennych jej dzieł jest własno
ścią paryskiego Luwru, np. zna
komita rzeźba boga Amona. 
Trwają pertraktacje w sprawie wy
miany depozytów na niektóre fre
ski z Faras - w zamian za nie 
Luwr skłonny jest pozostawić 
swoje eksponaty w Warszawie. 
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, o których 
nie wiemy, do czego w przeszłości służyły 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.

ro oglądane przez stereoskop dają wra
żenie obrazu przestrzennego. Na list 
odpowiadamy z pewnym opóźnieniem, 
gdyż obcięliśmy pokazać też owe spe
cjalne okulary do oglądania, które 
w końcu znaleźliśmy u zaprzyjaźnione
go z redakcją warszawskiego kolekcjo
nera (ii. 2). Okazało się jednak, że nie 
jest to jakiś szczególnie rzadko spoty
kany zabytek techniki, co z pewnością 
wynika zarówno z dużej niegdyś popu
larności takich zestawów, jak i znaczą
cej ich produkcji (częściowo zapewne 
z przeznaczeniem na eksport, o czym 
świadczą wielojęzyczne podpisy na od
wrotnych stronach fotografii). Tak więc 
podobne stereofotografie znajdują się 
w wielu muzeach i kolekcjach prywat
nych na całym świecie. Ciekawostką 
natomiast jest fakt, że przed dwudzie
stu laty spopularyzował je jeszcze Ran
dal Kleiser, reżyser amerykańskiego fil
mu fabularnego Błękitna laguna (z ak
torskimi kreacjami Brooke Shields 
i Christophera Atkinsa). Stało się tak, 
gdyż wykorzystał on wiele z tych zdjęć 
dla skontrastowania scen będących te
matem filmu, rozgrywających się na 
bezludnej wyspie z typowo mieszczań
ską rzeczywistością (utożsamianą 
z wnętrzami amerykańskiej posiadłości 
z końca epoki wiktoriańskiej na fotogra
fiach). Taki zresztą dodatkowy aspekt 
dokumentacyjny i poznawczy mają 

„Zdjęcie, którego reprodukcję przesy
łam, a właściwie dwa identyczne zdję
cia o wymiarach 8,1 x 7,8 cm umiesz
czone obok siebie i naklejone na sztyw
ną tekturkę o wymiarach 9 x 18 cm - to 
pozostałość po większym zbiorze ta
kich fotografii, znajdujących się «od za
wsze* w mojej rodzinie. Kiedyś było ich 
kilkanaście, dziś mam już tylko trzy zbli
żone pod względem tematu bliźniacze 
zdjęcia. Było też do nich specjalne 
urządzenie do oglądania, ale jakie, tego 
już nie wiem, gdyż przepadlo, kiedy by
łam jeszcze dzieckiem. Domyślam się 
tylko, że cały ten zestaw stanowił rodzaj 
domowego fotoplastykonu z humory
stycznymi scenkami na zdjęciach o za
dziwiająco dobrej, wręcz doskonalej ja
kości. Można się nimi zachwycić, gdyż 
wykonano je dokładnie sto lat temu (!}, 
o czym mówi napis pod zdjęciem: -Co
pyright 1901 by Underwood & Under
wood*. Nigdzie nie napotkałam infor
macji o takich zestawach. Czy mogła
bym dowiedzieć się czegoś więcej na 
ich temat?"

Krystyna Kowalczyk 
Poznań

Rzeczywiście, jakość opisanych zdjęć 
(il. 1) jest wspaniała, a przeznaczenie 
ich właściwie odgadnięte. Trzeba tylko 
zaznaczyć, że nie są one (jak czytamy

w liście) „identyczne", gdyż wówczas, 
przy oglądaniu ich przez wspomniane 
urządzenie - prymitywny ręczny stereo
skop - nie udałoby się osiągnąć efektu 
widzenia stereoskopowego. Sama bo
wiem zasada stereofotografii polega na 
wykonaniu specjalnym aparatem foto
graficznym (o dwóch obiektywach 
z równoległymi osiami optycznymi 
i sprzężonymi ze sobą migawkami) 
dwóch dwuwymiarowych zdjęć (tzw. 
par stereoskopowych), odpowiadają
cych obrazom widzianym oddzielnie 
przez prawe i lewe oko. Zdjęcia te róż
nią się nieco między sobą (są niejako 
„przesunięte względem siebie”) i dopie

wszystkie opisywane tu zdjęcia. Powo
dzenie, z jakim w 1901 r. spotkała się 
u odbiorców licząca 18 sztuk pierwsza 
seria stereofotografii wydawnictwa „Un
derwood & Underwood” (firma ta miała 
swoje siedziby w Nowym Jorku, Londy
nie, Toronto i Ottawie), skłoniło je do za
mówienia u tego samego wykonawcy - 
„Works and Studios” z siedzibami w Ar
lington, Westwood i Chicago - kolej
nych kompletów. I tak w 1902 r. pojawi
ły się wspaniałe zdjęcia z egzotycznymi 
zwierzętami, w 1903 r. widoki z geogra
ficznymi atrakcjami Ameryki (wzboga
cone objaśnieniami zaczerpniętymi 
z przewodników publikowanych przez 

to samo wydawnictwo), a w 1904 r. do
skonale pod względem technicznym 
zdjęcia Wielkiego Kanionu w stanie Ari
zona.

„Bardzo chcialbym dowiedzieć się cze
goś więcej na temat niewielkich rozmia
rów dzwonu, który jest w posiadaniu 
mojej rodziny od dawna. Załączam dwa 
zdjęcia. Wysokość przedmiotu - 8 cm, 
średnica - około 6 cm. Dzwon wykona
ny jest ze stopu miedzi. Na jego górnej 
powierzchni znajduje się napis w języku 
rosyjskim lub ukraińskim. Proszę o wy
jaśnienie tej zagadki i ewentualnie po
danie jego przybliżonej wartości."

Paweł Pielak
Świdnik

Niestety, słabe pod względem technicz
nym (nieostre) zdjęcia, z których jedno 
reprodukujemy (il. 3) pozbawiają nas 
możliwości dokładniejszego zajęcia się 
zagadkowym przedmiotem (np. w związ
ku z odczytaniem wspomnianego w li
ście napisu). W tej sytuacji możemy od
powiedzieć jedynie ogólnie. Przypusz
czamy, że jest to rodzaj małego dzwonu 
(dzwonka, starocerkiewne kandija) uży
wanego w czasie nabożeństw w świąty
ni prawosławnej, choć równie dobrze 
instrument ten mógł mieć zastosowanie 
i poza świątynią. Także ornament na 
płaszczu dzwonu oraz fryz na jego 
wieńcu nie dają żadnych konkretnych 
podpowiedzi, a jedynie okrągły otwór 
w płaskowniku znajdującym się w miej
scu korony instrumentu każę przypusz
czać, że dzwonek zawieszano na sznu
rze lub skórzanych rzemieniach. Przed
miot ma charakter typowo kolekcjoner
ski. Być może właśnie informacja za
warta w napisie umieszczonym na cza
pie dzwonu pozwoliłaby powiązać go 
z jakąś konkretną miejscowością, oso
bą lub wydarzeniem, a wtedy dzwonek 
zyskałby na atrakcyjności. Bez tego je
go wartość handlowa jest niewielka 
i trudna do określenia.
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Po raz kolejny okazuje się, jak niezwykle trudne są badania 
pochodzenia różnych udów, identyfikacja ich miejsc pobytu, 

nie mówiąc juz o obyczajach, języku, religii. 
Przyjrzyjmy się temu na przykładzie naszego rodowodu. 

Siady w rodowodzie 
Polaków

ZDZISŁAW SKROK

ekonstrukcja zróżnicowania etnicznego w pra
dziejach, ustalenie, gdzie i kiedy określone ludy 

zamieszkiwały, skąd przybyły i dokąd wywędrowały, jaką 
pozostawiły spuściznę - to jedno z największych wyzwań 
stojących przed archeologią. Bo właściwie na jakiej zasadzie 
zbiory jednorodnych i jednoczasowych zabytków - grobów, 
zrujnowanych chałup, roztrzaskanych glinianych garnków 
- określane jako odrębne kultury archeologiczne, łączyć 
można z konkretnymi ludami, których najwcześniejsze na
zwy - jeśli chodzi o ziemie naszego kraju - utrwalili autorzy 
starożytnej Grecji i Rzymu? Jak, w sposób naukowo prawo
mocny, identyfikować wydobyte z ziemi przedmioty z ludź
mi, z ich mową, obyczajami i religią?

Takie wysiłki podejmowane są w polskiej archeologii już 
od prawie stu lat. Wybitny jej przedstawiciel, Józef Ko- 
strzewski, opracował nawet specjalną metodę służącą do te
go rodzaju poszukiwań. Nazwał ją retrospektywną, gdyż 
polegała na spoglądaniu w mroki prahistorii z miejsca, 
w którym staje się ona historią, czyli wiedzą o przeszłości, 
budowaną przede wszystkim za pośrednictwem o wiele bar
dziej „wymownych” od znalezisk archeologicznych przeka
zów pisanych. W dziejach naszych ziem owa „krawędź” hi
storii przypada na pierwsze wieki średniowiecza (VII-X w.), 
kiedy coraz liczniejsze wzmianki pisarzy bizantyjskich, arab
skich i karolińskich nie pozostawiają wątpliwości, że miesz
kańcami tych terenów są Słowianie, ludzie mówiący odręb
nym od innych językiem, hołdujący własnym - nieraz budzą
cym zdumienie przybyszów - obyczajom i pogańskim wie
rzeniom (formalnie do 966 r.). Równocześnie archeolodzy 
w warstwach datowanych na wspomniane stulecia dawno 
już wyodrębnili cały inwentarz kultury materialnej, odpo
wiadający ówczesnym słowiańskim mieszkańcom naszych 
ziem. W myśl metody retrospektywnej Kostrzewskiego, dys
ponując tymi danymi wystarczyło zagłębić się w nieoświetlo
ne blaskiem źródeł pisanych mroki prahistorii i pośród jed
norodnych zbiorów zabytków, określanych przez naukow
ców jako kultury archeologiczne, odnaleźć te, które wykazu
ją niewątpliwe podobieństwo z kulturą archeologiczną 
wczesnośredniowiecznych Słowian. Na skutek tych zabie
gów na arenie polskich pradziejów pojawili się Prasłowia-

nie, przodkowie Słowian. Józef Kostrzewski tradycję pra
słowiańskiej obecności na ziemiach nad Odrą i Wisłą cofnął 
aż do II tysiąclecia p.n.e., identyfikując ze Słowianami kul
turę łużycką, która rozkwitała tu od połowy II tysiąclecia 
p.n.e. do IV w. p.n.e. Ludność słowiańska miała być, we
dług niego, budowniczymi i mieszkańcami najsławniejszego 
osiedla polskich pradziejów - Biskupina.

Postęp archeologii sprawił, że już w latach siedemdziesią
tych XX w. pogląd ten został zakwestionowany. Uczeni do
szli do wniosku, że nie ma argumentów świadczących o po
bycie Słowian na naszych ziemiach przed VI-VII w. n.e. 
Najdobitniej teorię tę wyraził krakowski archeolog Kazi
mierz Godłowski w opublikowanej w 1979 r. rozprawie 
Z badań nad rozprzestrzenieniem Słowian w V-VH w. n.e. 
Dowodził on, że o wcześniejszej obecności Słowian na na
szych ziemiach nie wspominają starożytni pisarze, choć nie
którzy z nich, np. Pliniusz i Tacyt, byli dobrze zorientowa
ni co do etnicznego obrazu barbarzyńskiej Europy. Wykazał 
również, że wyroby kultury materialnej mieszkańców na
szych ziem w okresie wpływów rzymskich (I-IV w. n.e.) 
i wcześniej nie wykazują cech, na podstawie których można 
je uznać za należące do tej samej tradycji, co wczesnośre
dniowieczna kultura materialna Słowian. Ówcześni Słowia
nie mieszkali w kwadratowych półziemiankach z kamien
nym paleniskiem w narożniku, zaś mieszkańcy naszych 
ziem w okresie wpływów rzymskich budowali naziemne
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1. Zestaw uzbrojenia wandalskiego wojownika z okresu wptywów 
rzymskich znaleziony na cmentarzysku kultury przeworskiej
2. Najbardziej charakterystyczna srebrna biżuteria kobiet gockich 
znajdowana na cmentarzyskach kultury wielbarskiej z I-III w. n.e.
- „esowata” zapinka i „wężowata” bransoleta
3. Groby szkieletowe na cmentarzysku kultury wielbarskiej
w Weklicach na Wysoczyżnie Elbląskiej (I-III w. n.e.); zmartych 
grzebano w łodziach albo w kamiennych obudowach 
przypominających lodzie, które symbolicznie miaty transportować 
zmartych w zaświaty - ten rodzaj pochówków jest 
charakterystyczny dla obrządku skandynawskich Germanów 
w starożytności i we wczesnym średniowieczu

domy prostokątne, niekiedy osiągające kilkanaście metrów 
długości, jak świadczą odkrycia w Wóke Łasieckiej na Ma
zowszu i w Lubieszewie na Pomorzu Środkowym. Słowia
nie u progu średniowiecza lepili ręcznie pozbawione orna
mentów garnki, podczas gdy już wcześniej produkowano 
tutaj elegancką, cienkościenną, bogato ornamentowaną ce
ramikę na kole garncarskim. W okresie wpływów rzym
skich na naszych ziemiach działały największe w Europie 
ośrodki produkcji żelaza - w rejonie Gór Świętokrzyskich 
i na Mazowszu Zachodnim. Kiedy ich działalność została 
przerwana pod koniec starożytności, sztuka metalurgii upa
dła na ponad pół tysiąca lat. Słowianie opanowali ją dopie
ro w X-XI w.

Poszukując wcześniejszych niż średniowieczne faz kultu
ry materialnej Słowian, Godłowski odnalazł je na pograni
czu dzisiejszej Białorusi i Ukrainy, nad górnym Dnieprem, 
Prypecią, środkowym Dniestrem. Tam też umieścił kolebkę 
Prasłowian, tam miały kształtować się pierwociny słowiań
skiego języka po wydzieleniu się jego zaczątków z rodziny 
indoeuropejskiej na początku II tysiąclecia p.n.e. Dopiero 
w V-VII w. n.e., korzystając z tego, że dotychczasowi miesz
kańcy Europy Środkowej powędrowali na zachód i połu
dnie, zasiedlając obszary unicestwionego imperium rzym
skiego, Słowianie zajęli tereny aż po Łabę i Peloponez. Teo
ria ta, którą jeszcze w latach osiemdziesiątych XX w. pró
bowano zwalczać w imię racji politycznych (uważano, że te
za o „odwiecznym” pobycie Słowian nad Odrą i Wisłą jest 
ważnym argumentem na rzecz naszych historycznych praw 
do tzw. Ziem Odzyskanych), w latach dziewięćdziesiątych 
zdobyła uznanie i dziś uważana jest za najbardziej prawdo
podobną hipotezę (nie znaczy to, że nie może być odrzuco
na, jeśli pojawią się nowe, niekorzystne dla niej argumenty), 
tłumaczącą wyodrębnienie i rozprzestrzenienie się Słowian.

Konsekwencją przyjęcia tej teorii musi być oczywiste py
tanie: jeśli Słowianie nie zamieszkiwali naszych ziem w sta
rożytności, to jakie ludy mogą do tego pretendować? Kto, 
w takim razie, zbudował Biskupin, czyim dziełem są wielkie 

zagłębia metalurgiczne, które - jak twierdzą archeolodzy - 
były największymi w Europie zbrojowniami, gdzie produ
kowano wielkie ilości broni, która służyła do pokonania 
Rzymu? Jeżeli chodzi o etniczne pochodzenie twórców kul
tury łużyckiej i budowniczych Biskupina, to archeolodzy 
odpowiadają dziś - nie wiadomo. Udało im się natomiast, 
dzięki postępowi w zakresie doskonalenia metody dendro- 
chronologicznej (opartej na analizie rocznych przyrostów 
pni drzew), ustalić rewelacyjnie precyzyjną datę zbudowa
nia tej osady. Otóż nastąpić miało to w 737 r. p.n.e., gdyż 
właśnie w tym roku, dokładnie zimą, ścięto większość 
drzew potrzebnych do budowy tej wielkiej konstrukcji 
obronno-mieszkalnej.

Pojawiły się natomiast, dziś uznawane za naukowo wia
rygodne, próby identyfikacji mieszkańców naszych ziem 
w okresie wpływów rzymskich. Najmniej problemów było 
z kulturą wielbarską (od Wielbarka, dziś dzielnicy Malbor
ka), rozwijającą się od I do III w. n.e. na Pomorzu Gdań
skim, Mazurach, wschodnim Podlasiu i Lubelszczyźnie. Już 
w okresie międzywojennym nazywano ją kulturą gocko-ge- 
pidzką i uznawano za świadectwo obecności na naszych zie
miach germańskich ludów Gotów i Gepidów, powoli prze
mieszczających się ze swej skandynawskiej ojczyzny na nad
czarnomorskie stepy, aby stamtąd pod koniec III w. już jako 
Ostrogoci i Wizygoci wyruszyć na podbój imperium rzym
skiego i ku stworzeniu własnych wczesnośredniowiecznych 
państw - Ostrogotów w Italii i Wizygotów w Hiszpanii. 
O przeprawie Gotów i Gepidów przez Bałtyk i o osiedleniu 
się ich na jego południowych wybrzeżach pisali kronikarze 
ze schyłku starożytności (Kasjodor i przepisujący od niego 
Jordanes), zabytki znajdowane w grobach kultury wielbar
skiej (szczególnie piękne srebrne bransolety i zapinki zakoń
czone wyobrażeniem głowy węża) wykazują wyraźne podo
bieństwo do późniejszych, nadczarnomorskich, już niewąt

pliwie pochodzących z gockich pracowni, wyrobów rze
miosła. Wreszcie badania archeologiczne ostatnich lat, 
szczególnie Andrzeja Kokowskiego w Kotlinie Hrubieszow
skiej, oprócz zadziwiającego i niekiedy upiornego obrządku 
pogrzebowego mieszkających tam Gotów (kawałkowanie 
zwłok, zamienianie głów zmarłych, grzebanie ludzkich ciał 
z tuszami zwierząt), wykazały, że Goci po odejściu na polu- 



dnie regularnie kontaktowali się zarówno ze swą polską, jak 
i skandynawską ojczyzną. Na wschodzie dzisiejszej Polski 
bywali nawet w V w., mogli się więc minąć, a może nawet 
zaprzyjaźnić z nadciągającymi ze wschodu Słowianami.

O wiele trudniejszym wyzwaniem okazała się identyfika
cja kultury archeologicznej rozwijającej się od II w. p.n.e. do 
V w. n.e. w dorzeczu Odry, Wisły i Bugu, na całym terenie 
obecnej Polski, z wyjątkiem jej wschodniej części zajętej 
przez kulturę gocko-gepidzką. Nosi ona nazwę kultury prze
worskiej (od cmentarzyska w Przeworsku w Małopolsce

nazwie (Wielkopolska) stwierdzono obecność obok siebie 
prostokątnych domów Germanów wypełnionych zabytkami 
kultury przeworskiej oraz kwadratowych półziemianek Sło
wian z ich prymitywną, lepioną ręcznie ceramiką i narzę
dziami z żelaza. I co ważniejsze - stosunki między tymi luda
mi były dobrosąsiedzkie. Nie ulega też wątpliwości, że od
wiecznym plemiennym zwyczajem przyjaźń utwierdzano 
przez wzajemne związki małżeńskie. A jeśli tak było, to bez 
wątpienia i w naszych żyłach płynie odrobina krwi germań
skich Wandalów, pogromców Rzymu, ale także spokojnych, 

pracowitych rolników, 
uprawiających rolę w cza
sach, gdy nikt jeszcze nie 
słyszał o Słowianach nad 
Wisłą.

Nasi średniowieczni 
przodkowie mieli tego 
świadomość. Kiedy w 992 
r. zmarł pierwszy histo
ryczny władca Polski, 
Mieszko I, w rocznikach 
Kościoła niemieckiego za
pisano „obiit Misica dex 
Vandalorum” („zmarł 
Mieszko książę Wanda
lów”). Kazimierz Wielki,

Wschodniej) i przez dziesięciolecia uchodziła za przejaw ist
nienia na tych ziemiach słowiańskich Wenedów, których 
w tej części świata lokalizują rzymscy pisarze Tacyt i Pliniusz 
Starszy. Dziś uważa się, że Wenedowie nie byli ludem sło
wiańskim, zaś cały zestaw zabytków kultury przeworskiej - 
wspomniane już zagłębia metalurgiczne i doskonała broń, 
którą produkowały, dobrej jakości naczynia gliniane, prosto
kątne, niezagłębione w ziemię domy, a także groby i ozdoby 
- wskazuje, zdaniem uczonych, że jej twórcami były ludy 
germańskie zamieszkujące na wschodnich rubieżach Wiel
kiej Germanii, której granica, według Tacyta, przebiegała 
wzdłuż Wisły, na starożytnych mapach zwanej Vistulq, ale 
także flumen Vandalorum. Ten ostatni lud - Wandalowie 
(faktycznie zaś federacja rozmaitych plemion) - uważany jest 
dziś za twórców kultury przeworskiej. Wbrew swej fatalnej 
reputacji, którą Wandalowie zdobyli za sprawą złupienia 
Rzymu w 455 r. n.e., a tak naprawdę dopiero na skutek in
synuacji historyków z XVIII w. (wtedy pojawiło się określe
nie „wandalizm”), lud ten już przez starożytnych pisarzy 
chwalony był za pracowitość, umiarkowanie w okrucień
stwie, ale także odwagę i waleczność. Te ostatnie dwie wła
ściwości stały się źródłem błyskotliwej kariery Wandalów, 
którzy podboje na gruzach imperium rzymskiego zakończy
li w dzisiejszej Tunezji, gdzie przez ponad stulecie mieli kwit
nące państwo aż do jego zniszczenia przez Belizariusza 
w 534 r. n.e. Pewna grupa uciekinierów miała wówczas po
wrócić do ojczyzny nad Odrą i Wisłą i podjąć próbę utwo
rzenia kolejnego państwa na ziemi przodków. Nie wiemy na 
ten temat nic pewnego, faktem jest natomiast, że wbrew 
obowiązującym do niedawna przekonaniom, jakoby przyby
wający ze wschodu Słowianie zajmować mieli tereny bezlud
ne i opuszczone przez wcześniejszych ich mieszkańców 
w wyniku wędrówek ludów, całkowicie niedawne odkrycia 
archeologiczne na trasie budowy autostrady A-2 wykazały, 
że zastali oni tu jakieś osady tubylców. W Konarzewie i Bez- 

wznosząc na miejscu zrujnowanej już za jego czasów ro
mańskiej bazyliki w Poznaniu katedrę gotycką, zadbał rów
nież o wystawienie nowego okazałego grobowca dla swego 
znamienitego poprzednika - pogrzebanego w tej świątyni 
Bolesława Chrobrego. A na jego płycie nakazał umieścić 
rozbudowany, wierszowany napis głoszący sławę zmarłego 
oraz informujący, że był m.in. „rex Gothorum et Polono- 



rum” („królem Gotów i Polaków”). Pomnik ten nie zacho
wał się, znana jest tylko jego rycina z XVIII w., odpis na
grobnej inwokacji oraz figury dwóch apostołów, które 
w XIX w. umieszczono na kolejnym nagrobku pierwszego 
króla Polski. Żyjący w XV w. nasz największy historyk, Jan 
Długosz, jak starożytni geografowie nazywał Wisłę „rzeką 
Wandalów”, a jego następca w XVI w. Sebastian Munster 
na mapie Europy narysowanej w 1536 r. umieścił na Po
morzu, między Szczecinem i Gdańskiem krainę o nazwie 
Vandalia.

4. Nagrobek Bolesława Chrobrego (nieistniejący) ufundowany 
przez Kazimierza Wielkiego w katedrze poznańskiej na rycinie 
z XVIII w.; widoczny fragment inskrypcji głoszącej stawę 
„króla Gotów i Polaków”
5. Rękojeść wikińskiego miecza pochodzącego z pracowni 
nadreńskiej znaleziona na terenie Wielkopolski
6. Rekonstrukcja wikińskiej lodzi z IX w., której szczątki znaleziono 
na terenie zatopionego średniowiecznego portu w Pucku

Do niedawna tego rodzaju wzmianki uznawano za baja
nia splendide mendaces - wspaniałych kłamców, średnio
wiecznych pisarzy, którzy stawiali sobie za punkt honoru 
preparowanie jak najbardziej zaszczytnych i starożytnych 
rodowodów swoich władców. W naszym piśmiennictwie 
najwięcej fantazji w tym względzie cechowało żyjącego na 
przełomie XII i XIII w. Wincentego zwanego Kadłubkiem, 
który w swej Kronice Polskiej wywodził pochodzenie na
szych władców wprost od Juliusza Cezara.

Odkrycia archeologiczne ostatnich lat z terenu naszego 
kraju oraz nowe interpretacje dawniejszych znalezisk po
zwalają inaczej spojrzeć na możliwości pobytu na naszych 
ziemiach, szczególnie w IX i X w., licznych grup Germa
nów, odgrywających niekiedy znaczącą rolę polityczną i go
spodarczą. Wbrew jednak owym przekazom „wspaniałych 
kłamców”, nie chodzi tu ani o Wandalów, ani o Gotów, ale 
o kolejną falę przybyszów z mroźnej i wówczas ubogiej 
Skandynawii. Mowa o sławnych skandynawskich wikin
gach, którzy pod różnymi nazwami - Waregów, Norma
nów, Rusów - szerzyli postrach w całej Europie właśnie 
w IX i X w. Wbrew jednak jednostronnej opinii ci Skandy
nawowie nie tylko byli łupieżcami, ale w miarę okoliczno
ści również doskonałymi kupcami (szczególnie na odległym 

szlaku rzecznym „od Waregów do Greków”), odważnymi 
odkrywcami (to oni odkryli Grenlandię i Amerykę Północ
ną), a także pracowitymi osadnikami i zdolnymi polityka
mi. Właśnie oni zakładali kwitnące państwa w południowej 
Anglii, Normandii, w południowej Italii, ich zasługą - przy
znają to już dziś uczeni rosyjscy - było utworzenie pierw
szych państw wschodniosłowiańskich ze stolicami w Nowo
grodzie i Kijowie i od tych jasnowłosych Rusów utworzona 
została nazwa tej krainy.

Świadectwa pobytu i aktywności wczesnośredniowiecz
nych Skandynawów na naszych ziemiach również okazują 
się coraz liczniejsze i bardziej wymowne. Największą kolek
cję skandynawskiej broni z X-XI w. odkryto w okolicach 
Lednicy (większość wydobyto z Jeziora Lednickiego), która 
obok Poznania i Gniezna była najważniejszym ośrodkiem 
politycznym pierwszych Piastów. W okolicy tej, w Łubowie 
znajduje się również cmentarzysko szkieletowe, na którym 
pochowani byli prawie wyłącznie wojownicy pochodzenia 
skandynawskiego. Jeśli połączyć to ze wzmianką podróżni
ka arabskiego Ibrahima-ibn-Jakuba o tym, że książę Miesz
ko „ma trzy tysiące pancernych, z których setka znaczy wię
cej niż dziesięć secin innych wojowników i daje tym mężom 
odzież, konie, broń i wszystko czego tylko potrzebują”, to 
uzasadnione może być przypuszczenie, że nasz pierwszy hi
storyczny władca dysponował ogromną, jak na owe czasy, 
gwardią złożoną z najlepszych wówczas w Europie wojow
ników. Zwyczaj formowania doborowych oddziałów złożo
nych z zaciężnych wikingów był wtedy w Europie po
wszechny, a największe tego rodzaju formacje mieli cesarze 
bizantyjscy.

Istnienie takiego kosztownego oddziału na dworze 
pierwszych Piastów potwierdzają również niedawne odkry
cia archeologiczne, szczególnie w Wielkopolsce. Otóż na 
podstawie pomiarów dendrochronologicznych udało się 
ustalić, że w pierwszej połowie X w. w Polsce Środkowej 
miała miejsce wielka rewolucja polityczna. Prawie całkowi
temu zniszczeniu uległy dawne grody plemienne, a obok 
nich, w większości na nowych miejscach wybudowano 
głównie w latach czterdziestych X w. wielkie grody państwa 
Piastów. W tym czasie Wielkopolska została gwałtownie 
odlesiona (zniknęło 20% lasów), a prawie całkowicie wy
cięty został najlepszy surowiec do budowy grodów - dąb. 
Piastowie nie budowali więc, jak wcześniej sądzono, swego 
państwa drogą powolnej ewolucji, kolejnego, prawie do
browolnego przyłączania sąsiednich dzielnic. Musieli siłą 
złamać opór plemiennych władców, a do tego celu nie było 
lepszego narzędzia, jak doborowe, bezwzględne oddziały 
zaciężnych Skandynawów.

W IX-X w. skandynawscy wikingowie mieli swoje faktorie 
również na południowych wybrzeżach Bałtyku. Niedawne 
odkrycia na cmentarzysku kurhanowym na Wzgórzu Wisiel
ców w Wolinie, wbrew wcześniejszym zaprzeczeniom pol
skich archeologów, dowodzą obecności Skandynawów w tym 
wielkim ośrodku portowym u ujścia Odry. Choć z drugiej 
strony i wbrew skandynawskim sagom, nie potwierdzają one, 
że ośrodek ten założyli wikingowie (Jomsborczycy) i pano
wali tu do początku XII w. Inną ważną faktorią skandynaw
ską położoną w pobliżu ujścia Wisły, którą na szybkich ło
dziach wikingowie bez trudu dostawali się w głąb lądu, mógł 
być port, którego szczątki odkryto w 1977 r. w wodach Za
toki Puckiej. Jego elementy budowlane datowano za pomocą 
metody radiowęglowej C14 na drugą połowę X w., a wraki 

7



spoczywających tam łodzi, o konstrukcji niewątpliwie wikiń- 
skiej, datowano nawet na VIII w. Rewelacją z ostatnich lat 
w tej dziedzinie jest ostateczne uznanie osady w Janowie Po
morskim nad jeziorem Drużno za osławione, poszukiwane 
przez archeologów od dwóch stuleci Truso, odwiedzone 
w 890 r. przez angielskiego żeglarza Wulfstana i opisane 
przez króla Anglii Alfreda. Największą jednak sensacją jest 
zinterpretowanie tej portowej osady jako wikińskiej faktorii 
handlowej, takiej samej, jakie w tym czasie funkcjonowały 
w Hedeby na Półwyspie Jutlandzkim i w Birce koło Sztokhol
mu. Po dwudziestu latach wykopalisk w Janowie elbląski ar
cheolog Marek Jagodziński zebrał wystarczającą ilość argu
mentów na rzecz tej hipotezy. Do najważniejszych należało 
rozległe wrakowisko łodzi zachowanych jedynie szczątkowo, 
ale bez wątpienia wykonanych z klepek łączonych żelaznymi 
nitami. Takimi zaś jednostkami posługiwali się we wczesnym 
średniowieczu mistrzowie korabnictwa i morskiej żeglugi - 
Skandynawowie.

Z drugiej połowy XI i z XII w. na północnym i wschod
nim Mazowszu znaleziono tzw. cmentarzyska szkieletowe 
w obstawach kamiennych, cmentarzyska zagadkowe 
i wzbudzające kontrowersje, bo położone, wbrew ówcze
snym chrześcijańskim zasadom, daleko od kościołów i za
wierające liczne dary grobowe zakazane przez Kościół. 
Obiekty te - to również świadectwo pobytu na naszych zie
miach wojowników wareskich (wikingów), którzy jako od
działy zaciężne przybyli w 1047 r. w drużynie księcia ru
skiego Jarosława Mądrego, spieszącego na pomoc swemu 
szwagrowi, księciu Kazimierzowi, zwanemu później Odno
wicielem. W uznaniu zasług Kazimierz obdarzył Skandyna
wów ziemią i osadził na północno-wschodnich krańcach 
swego państwa, zobowiązując ich do obrony granic. Zanim 
po kilku pokoleniach nastąpił proces asymilacji, mazowiec-

Spotkanie z książką

O WSI DLA WSI

Fundacja Fundusz Współpracy - Program AGROLINIA 2000, Zespół ds.
Rozwoju Wsi, wydala książeczkę pt. Każde miejsce opowiada swoją hi

storię, czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim (Poznań 2001). Książka skierowa
na jest do mieszkańców wsi, opracował ją zespól składający się m.in. z ar
cheologów, architektów, etnografów, historyków, pod kierunkiem Marka Ko
nopki. W słowie od wydawcy dowiadujemy się, że celem książki jest ukaza
nie mieszkańcom wsi i lokalnym działaczom głównych wartości wiejskiego 
dziedzictwa kulturalnego - duchownego i materialnego - „świadomość bo
gactwa i różnorodności polskiego dziedzictwa wiejskiego - to podstawa 
umacniania poczucia tożsamości (...) także wkład Polski w europejską kultu
rę i gospodarkę. "W sposób bardzo przystępny przedstawione zostały różne 
elementy dziedzictwa, które można znaleźć w prawie każdej wsi i w jej oto
czeniu. Autorzy odpowiadają na podstawowe pytania: co to jest dziedzictwo, 
jakie przekazuje wartości, o czym mówi i w czym może nam pomóc. Prezen
tują wiele przykładów z dokładnym tłumaczeniem różnych szczegółów, np. 
z dziedziny architektury, gdzie czytelnik poznaje jej elementy, dowiaduje się 
o rozplanowaniu wsi i zagród, rodzajach zabudowy, stosowanych konstruk
cjach, architektonicznych detalach itd. Inne odniesienia nawiązują m.in. do 
krajobrazu, upraw rolnych, sadów, hodowli zwierząt, rzemiosła, wiejskiej 
kuchni, obyczajów, obrzędów - zawsze z podkreśleniem wielowiekowych tra
dycji. Wszystko to prezentowane jest nie tylko za pomocą tekstów - których 
w książce znajduje się niezbędne minimum - ale przede wszystkim zdjęć 
i wręcz instruktażowych rysunków. Ostatni rozdział - to kilka konkretnych 
przykładów wykorzystywania zabytków dla rozwoju wsi.

Takimi opracowaniami powinna dysponować każda polska gmina, wieś 
czy miasteczko, a głównym ich celem winno być umacnianie poczucia toż
samości mieszkańców „małych ojczyzn”. Książka rozprowadzana jest bez
płatnie; otrzymać ją można w biurach Fundacji Fundusz Współpracy w War
szawie (ul. Górnośląska 4a) i w Poznaniu (ul. Kraszewskiego 15). (kmn) 

cy wikingowie rządzili się własnymi zwyczajami, również 
pogrzebowymi, czego świadectwo - także w postaci licz
nych egzemplarzy skandynawskiej broni - odkryli archeolo
dzy. Wikiński rodowód tłumaczyć może też wojowniczy 
charakter mazowieckiej szlachty zaściankowej.

Do najnowszych odkryć (z 2001 r.) należy bogato wypo
sażony grób kryjący szczątki kobiety i mężczyzny pochodze
nia skandynawskiego, odnaleziony w Kałdusie koło Chełm
na. Datowany jest on na początek XI w., współczesny jest

7. Rycina z XIX w. przedstawiająca rekonstrukcję wikińskiego 
grobu w obstawie kamiennej z północnego Mazowsza

murom wczesnoromańskiej bazyliki, które także odsłonięto 
w tej miejscowości. Sądząc po przedmiotach znalezionych 
w grobie, pogrzebani w Kałdusie przybysze z północy nale
żeli do społecznej elity i odgrywali zapewne jakąś ważną ro
lę w ciągle umacnianym za panowania Bolesława Chrobre
go państwie Piastów.

Ostatni argument, wymagający najwięcej wyobraźni i do
brej woli, dotyczy wielokrotnie już interpretowanych 
w przeszłości wielkich kopców będących, jak się ostatnio 
uważa, manifestacjami władzy plemiennej. Były one impo
nującymi budowlami i niezależnie czy kryły pochówek ple
miennego wodza, czy też nie, miały charakter polityczny, na 
co większość uczonych wyraża zgodę. Wątpliwości powsta- 
ją, gdy sławne kopce krakowskie - Krakusa i Wandy - pró
buje się zaliczyć do tzw. mogił korolewskich związanych 
z działalnością wikingów i występujących - to jedna z ich 
najważniejszych cech - w systemie dwójkowym. Taki układ 
wielkich kopców znany jest ze Starej Uppsali w Skandyna
wii, ale jeszcze częściej z Rusi, z cmentarzysk wareskich, np. 
w Czernihowie koło Kijowa, gdzie Bołdińskij Kurhan ma za 
partnera Starą Mogiłę.

Jeśli ten ostatni argument uznamy za mało przekonywa
jący, to przecież na podstawie przytoczonych świadectw nie 
ma wątpliwości, że ludy germańskie żyły na naszych zie
miach zanim wyruszyły na podbój imperium rzymskiego, 
a później ich zaciężne oddziały odegrały pewną rolę w bu
dowie i umacnianiu państwa pierwszych Piastów. Na zjawi
sko to warto spojrzeć bez dzisiejszych uprzedzeń, które są 
wynikiem dwuwiekowych doświadczeń z Niemcami. Tam
ci Germanie nie mieli nic wspólnego ani z zaborczością 
Królestwa Prus, ani z szaleństwem III Rzeszy. Warto o tym 
pamiętać, myśląc o tamtych ludach, których krew płynie 
również w naszych żyłach.

Zdzisław Skrok
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EZokol jednego zabytku

Krzyż Zygmunta Augusta?
Do wyjątkowych ze względu na rzadkość za

chowania należą klejnoty po polskich wład
cach. Grabione i niszczone w ciągu wieków burz

liwej historii przetrwały w niewielu egzemplarzach. 
Tym cenniejsze więc okazały się odbitki fotogra
ficzne wykonane na polecenie Pełnomocnika Rzą
du ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Gra
nicą z negatywów Stefana Saturnina Komornickie
go, zrobione prawdopodobnie w 1939 r. i zawiera
jące pamiątki po polskich królach i królowych za
grabione przez Niemców ze zbiorów Czartory
skich. Wśród nich znajduje się fotografia krzyża 
pektoralnego wydobytego z grobu Zygmunta Au
gusta i wiązanego z jego osobą.

21 czerwca 1572 r. schorowany król Zygmunt 
August opuścił Warszawę, udając się do swej ulu
bionej rezydencji w Knyszynie. Z powodu kamicy 
nerkowej i krwotoków król osłabł bardzo i stan je
go zdrowia pogarszał się z każdym dniem. Po 
przybyciu do Knyszyna doszły dolegliwości płuc
ne, wysoka gorączka i kaszel. Wyniszczony orga
nizm nie mógł pokonać chorób i 7 lipca król zmarl. 
Spadkobierczyniami swego ogromnego majątku 
uczynił trzy młodsze siostry: Zofię, Annę i Katarzy
nę, zastrzegając, że po ich śmierci dziedzictwo Ja
giellonów ma być włączone do skarbu Korony i Li
twy. Wśród przedmiotów wymienianych w testa
mencie znajduje się zapis dotyczący klejnotów: 
„zwłaszcza klejnoty nasze wszelkie, tak które od 
przodków zostawione, jako i przez nas nabyte ma
my (...) wszaciech, w pierścieniach, wzaponach, 
noszeniach, krzyżykach, alcbanciech, manelach, 
pendencikach, ze wszystkiem tak oprawione jako 
i wiązane będą, zwłaszcza te, które przy nas bywa
ją w skrzyniach i inne gdziekolwiek się najdą, tedy 
Ich M. Królewny wszystkie trzy wyżej pomienione 
aby w równy dział między się podzieliwszy, wzięły 
i otrzymały."

Zbiór jego klejnotów gromadzonych z upodo
baniem przez cale życie był imponujący. Król za
mawiał je zarówno u złotników w kraju, jak i sku
pywał przez swych agentów za granicą. W ocenie 
współczesnych, którzy te skarby mieli możliwość 
oglądać, przewyższały one bogactwa zgroma
dzone przez papieża czy Wenecjan. Zdaniem nun
cjusza papieskiego Bernarda Bongiovanniego 
klejnoty króla wypełniały szesnaście szkatuł, z któ
rych cztery otrzymał po Bonie z Bari o wartości 
200 tysięcy skudów, cztery byty jego, kupione za 
550 tysięcy, osiem szkatuł z klejnotami ocenianych 
na 300 tysięcy skudów dziedziczył po przodkach. 
Klejnoty jagiellońskie, które uszczuplone trafiły 
ostatecznie do Skarbca Koronnego, uległy w póź
niejszym czasie niemal całkowitemu rozproszeniu, 
duża ich część przepadla za Wazów, wiele kosz
towności zabrał Jan III Sobieski i Sasi. Tym cen
niejsze więc były te nielicznie ocalałe pamiątki po 
polskich królach wydobyte z ich grobów podczas 
eksploracji Wawelu przez Tadeusza Czackiego 
w 1791 r. Był to m.in. krzyż pektoralny po Zygmun
cie Auguście. W sprawozdaniu wysłanym bisku
powi Adamowi Naruszewiczowi zamieścił Czacki 
opisy znalezionych klejnotów. O krzyżu z grobu 
Zygmunta Augusta napisał: „Znalazłem na szyi 
Zygmunta Augusta zloty, prostej roboty łańcuch, 

na którym wisi krzyż, z iedney strony rubinami 
i szmaragdami nasadzony, z drugiej, zawiera pro
ste rysowanie złotnicze Najświętszej Panny trzy- 
mającey syna".

Klejnoty zebrane przez Czackiego nabyła 
w 1813 r. Izabela Czartoryska i przechowywała je 
w Świątyni Sybilli w Puławach w tzw. Szkatule kró
lewskiej. Znajdował się tu też krzyż pektoralny 
z grobu Zygmunta Augusta, w inwentarzu zbiorów 
puławskich tak opisany: „Krzyż zloty, na którym 
kamieni czerwonych sześć, białych dwa, zielonych 
dwa, pereł pięć - Zygmunta Augusta". Krzyż ten 
wraz z innymi klejnotami zrabowali w 1939 r. Niem

cy z pałacu książąt Czartoryskich w Sieniawie, 
gdzie Szkatuła królewska razem z innymi pamiąt
kami i dziełami sztuki była ukryta. Wcześniej jed
nak kustosz Muzeum Czartoryskich, Stefan Satur- 
nin Komornicki, wykonał fotografie szkatuły. Opu
blikowane przez Ewę Czepielową i Zdzisława Ży- 
gulskiego w artykule poświęconym losom szkatu
ły są bezcennym źródłem do poznania historii klej
notów nowożytnych i ikonografii władców pol
skich. Oprócz fotografii krzyża autorzy artykułu za
mieszczają jego kolejny opis: „(...) pozbawiony 
łańcucha krzyżyk Zygmunta II Augusta zdobiły 
dwa diamenty, dwa szmaragdy i sześć rubinów 
oraz cztery perły umieszczone pomiędzy ramiona
mi krzyża i piąta wisząca u dolnego ramienia. Na 
odwrocie wygrawerowana była postać Matki Bo
skiej z Dzieciątkiem, nad nią tarcza z herbem Po
raj i u dołu data 1548, która mogła być związana 
z objęciem rządów przez króla po śmierci ojca. 
Krzyżyk byt otwierany, a więc przeznaczony do 
przechowywania relikwii".

Wizerunek zaginionego krzyżyka byłby cennym 
uzupełnieniem ikonografii klejnotów Zygmunta Au
gusta... gdyby rzeczywiście należał do niego. 
Z zachowanych relacji opisujących zdarzenia 
w Knyszynie tuż po śmierci władcy wiadomo, że 
dworzanie przystąpili do kradzieży kosztowności, 
sprzętów i pieniędzy. Reinhold Heidenstein odno
tował: „wielu odbiegło go zaraz po śmierci i tak 
ciało jego zaniedbane leżało, nikt się o nie trosz
czył. Stanisław Czarnkowski, referendarz koronny, 
kazał własnym kosztem suknie i inne rzeczy do 
ubrania ciała potrzebne sprawić". Świętosław 

Orzelski w kronice Bezkrólewia ksiąg ośmioro za
pisał: „taki okropny widok opuszczenia przedsta
wiał nieboszczyk iż nie było czym przykryć nagi 
trup jego. Dopiero biskup Franciszek Krasiński 
kazał zrobić całun na ten użytek, a doktor [Stani
sław] Fogelweder włożył na ciało zmarłego zloty 
pierścień z kosztownym kamieniem i łańcuch zlo
ty, z krzyżem, nabyty niegdyś przezeń prawem 
spadku po Andrzeju Zebrzydowskim, biskupie 
krakowskim". Zarzuty przywłaszczenia mienia 
królewskiego nie były bezpodstawne, skoro dla 
zbadania ich prawdziwości senatorowie powołali 
specjalną deputację złożoną z biskupów, woje
wodów i przedstawicieli szlachty po jednym z wo
jewództwa.

Zygmunt August, jeden z najbogatszych wład
ców ówczesnej Europy, dziedzic i kolekcjoner 
bezcennych skarbów, osamotniony w chwili 
śmierci, został pochowany w klejnotach swego 
sekretarza, doktora Stanisława Fogelwedera, któ
re ten odziedziczył po zmarłym w 1560 r. biskupie 
krakowskim Andrzeju Zebrzydowskim. Fogelwe
der byt podobno jedynym dworzaninem, który nie 
brał udziału w powszechnym rabunku mienia kró
lewskiego, za co Anna Jagiellonka z wdzięczności 
mianowała go w 1573 r. swoim sekretarzem i na
stępnie poleciła Walezemu na tajnego sekretarza. 
Niestety, nie udało się odnaleźć portretów Fogel
wedera, które potwierdzałyby tożsamość z krzy
żem znalezionym w grobie Zygmunta, natomiast 
krzyż o analogicznej budowie rozszerzających się 
na zewnątrz ramion został odmalowany na portre
cie biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w kruż
gankach klasztoru franciszkanów w Krakowie. 
Z opisów krzyża wiemy, że jego rewers oprócz 
prostego grawerunku Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
zdobiła tarcza z herbem Poraj i data „1548”. Sko
ro Fogelweder odziedziczył krzyż w 1560 r. po 
śmierci biskupa, data ta mogła mieć związek z bi
skupem Zebrzydowskim (młodziutki wówczas Fo
gelweder, przebywający od 1538 r. w Strasburgu, 
gdzie otrzymał średnie wykształcenie, udał się na 
dalsze studia do Paryża, a następnie do Padwy, 
gdzie poświęcił się studiom humanistycznym 
i medycynie), gdyby nie herb Poraj, wskazujący na 
innego niż Zebrzydowski właściciela, gdyż ten pie
czętował się herbem Radwan. Być może dalsze 
badania pozwolą wyjaśnić, do kogo, przed dokto
rem Stanisławem Fogelwederem i biskupem An
drzejem Zebrzydowskim, należał krzyż znaleziony 
na piersi Zygmunta Augusta.

Ewa Letkiewicz
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

iątego września 1620 r. 
hetman wielki koronny 
i kanclerz Stefan Żółkiew
ski przekroczył na Dnie

strze granicę Rzeczypospolitej. Przy
chylny Polsce hospodar mołdawski 
Gaspar Gratiani wzywał pomocy, po
nieważ czuł już na karku zagony suł
tana Osmana II. Żółkiewski był już 
stary, liczył 73 lata, spędzone głów
nie na odpieraniu wrogów od granic, 
na niezliczonych wojnach i wypra
wach wojennych. Historycy piszą, że 
chyba przeczuwał swój los, bowiem 
przed wyprawą spisał uzupełnienie 
dawno już przygotowanego testa
mentu. Dwa tygodnie później 18 119 
września pod Cecorą (obecnie Tuto
ra koło Jass w Rumunii) doszło do 
decydującego starcia z oddziałami 
Iskander baszy. Chociaż siły były pra
wie wyrównane - po około 10 tysię
cy żołnierzy - wojsko polskie dozna
ło porażki. Nie była to zupełna klę
ska i hetman odrzucił upokarzające 
warunki porozumienia z Turkami, 
powziął decyzję odwrotu w stronę 
granic Rzeczypospolitej. Ruszono 29 
września, wędrowano głównie nocą, 
pod osłoną taborów, by dniem od
pierać ataki nieprzyjaciela. Swąd pa
lonych osad i stepów towarzyszył na
szemu wojsku. Pomimo głodu, nie
wyspania i odpierania ataków, w cią
gu sześciu dni przebyto 165 km. Szó
stego października Polacy stanęli 
wreszcie na odpoczynek 10 km od 
Dniestru i granicy. Miasto Mohylew 
(obecnie Mohylew Podolski na Ukra
inie) było tuż za rzeką... I właśnie 
wtedy w obozie polskim doszło do 
rozprzężenia. Hetman pisał w swym 
ostatnim liście: „Tu w obozie mym 
jakowy rokosz powstał, tak się rycer
stwo spiknęlo, by na własną zgubę”. 
Zaczęto pojedynczo i grupkami ucie
kać w kierunku granicy. Czający się 
wokół Turcy i Tatarzy rozbili w ciem
nościach obóz polski. Żółkiewski 
wraz z grupą dwunastu rycerzy skie
rował się pieszo w stronę granicy. 
Gdy proszono go, aby wsiadł na ko
nia i zwiększył szansę ocalenia, od-

Slup w stepie
parł: „Nie wsiądę, miło mi przy was 
umierać. Niech Pan Bóg nade mną 
wyrok swój, który uczynił kończy” 
i przebił własną szablą ofiarowanego 

mu wierzchowca. W tym tumulcie 
i zamęcie groziło mu jednak strato
wanie i hetman ostatecznie wsiadł na 
innego konia, wtapiając się w polską 
konnicę. Wtedy widziano go po raz 
ostatni. Zginął nocą kilka kilome
trów od granicy...

Następnego dnia Iskander basza 
oglądał jego głowę zatkniętą na spisę 
przed własnym namiotem, potem za
wieziono ją do Konstantynopola. 
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Według relacji potomnych miała głę
boką ranę na skroni. Ciało Żółkiew
skiego pozostało na polu z odrąbaną 
prawą ręką. Bardzo różnie oceniali 
wydarzenia pod Cecorą potomni. 
Faktem jest, że stały się one kanwą 
wielu utworów literackich, a legendy 
tworzyły coraz to inne okoliczności 
jego śmierci.

Na miejscu bitwy pod Cecorą nie 
znajdziemy żadnych śladów prze
szłości, ale w niewielkiej wsi Sawki, 
kilka kilometrów na południe od 
miasta Ataki (Otaci) w północnej 
Mołdawii, dokładnie na wprost Mo
hylewa Podolskiego, znajduje się po
mnik postawiony na miejscu śmierci 
hetmana. Jest to prosty, surowy 
czworokątny obelisk zwieńczony 
krzyżem, poszczerbiony nieco na gó
rze. Na północnej stronie ma wmu
rowaną czarną marmurową tablicę 
z łacińskim napisem: „Przechodniu! 
Jeśli poganinem jesteś / nie żałuj ka
mienia, jeśli chrześcijaninem / za 
wiarę Chrystusową, w kościele ofia
ry nie odmawiaj. Ktokolwiek to 
miejsce nawiedzisz / jak słodko 
i pięknie umierać za Ojczyznę / ze 
mnie się ucz.” Zona wypełniła wier
nie życzenie hetmana, by pochować 
go „bez pompy, bez owych koni i ki
rysów”. U Jana S. Bystronia w Dzie
jach obyczajów w dawnej Polsce do
wiadujemy się, że życzeniem hetma
na w razie śmierci poza granicami 
państwa „tamże pogrześć ciało, 
a nad nim mogiłę wysoką usnuć, nie 
dla ambicji, ale żeby grób mój był 

kopcem granic, żeby się potomny 
wiek wzbudził do pomnożenia 
państw Rzeczypospolitej”. Pomnik 
ten i tablica z biegiem czasu rozpa- 
dły się. W 1860 r. Edward Chłopic- 
ki napisał sonet Do pomnika Żół
kiewskiego:
"Stary slupie, rzucony gdzieś na obcej ziemi 
Jak hieroglif w pustkowiu sterczysz niepojęty, 
Siad śmierci bohatera męczeńskiej i świętej 
Rzadko już kto rozpozna pod gruzami twemi!”

W Bibliotece Narodowej w War
szawie zachował się rysunek Napole
ona Ordy przedstawiający pomnik 
z błędnym podpisem: „Cecora / Ste
py Bessarabskie / Pomnik na polach 
cecorskich o 15 mil od Mohilewa nad 
Dniestrem, gdzie zginął Stanisław 
Żółkiewski W. H. K. 6 października 
1620 r. w bitwie z Turkami.”

Zawieruchy dziejowe zmieniły 
stopniowo pomnik w kupę gruzów. 
Odnawiany był w XVIII w., prawdo
podobnie przez Ogińskiego, bo na 
litografii z 1843 r. widnieje jeszcze 
napis „Ogiński H. W. L”. Ponieważ 
słup postawiono na usypanym kur
hanie, miejscowa ludność podejrze
wała, że kryje on skarby i szukając 
ich, konsekwentnie doprowadziła 
do ruiny. Jednak na początku XX w. 
inteligencja z Mohylewa Podolskie
go postanowiła przywrócić mu daw
ny wygląd. Zawiązano Komitet Or
ganizacyjny złożony z ks. Hołubec- 
kiego, Tomasza Michałowskiego, Jó
zefa Orłowskiego, Franciszka Puła
skiego, Sotera Łaskiego, Tomasza hr. 

Łubieńskiego i Wacława Krajskiego. 
W 1911 r. Piotr Nowacki, członek 
petersburskiego instytutu archeolo
gicznego, otrzymał pozwolenie na 
budowę. W tym samym czasie na 
posiedzeniu krakowskiej Akademii 
Umiejętności prof. Adolf Szyszko 
Bohusz pokazał zdjęcia i litografię 
pomnika z 1832 r. W czerwcu na
stępnego roku stanął liczący 7 m po
mnik, który we wnętrzu pomieścił 
resztki dawnego, zbudowanego jesz
cze przez żonę Żółkiewskiego mo
numentu. Koszt tej restauracji, 
a właściwie odbudowy sięgnął sumy 
1039 rubli i 39 kopiejek. Przedwo
jenny numer „Ziemi”, z którego za
czerpnąłem informacje, podaje, że 
pomnik zwany jest przez miejscową 
ludność „stalpu Bahului”, czyli słup 
Polaka. W okresie międzywojennym 
było to terytorium Rumunii, do 
1991 r. Mołdawskiej SRR, a teraz 
Republiki Mołdowa. Jego lokaliza
cja na polach przyczyniła się praw
dopodobnie do tego, że nikomu 
z sowieckich władców za bardzo nie 
przeszkadzał i dlatego dotrwał do 
naszych dni.

Porąbane ciało hetmana Żółkiew
skiego pochowano, jak wiadomo, 
w kościele w Żółkwi. Na jego wspa
niałym grobowcu możemy przeczy
tać: „Exoriare aliquis nostris ex ossi- 
bus ultor” („Oby z kości naszych po
wstał mściciel”). Ten cytat z Wergi- 
liusza wyrył Jan III Sobieski.

Jacek Kałuszko

DOM TOMASZA MANNA
Polożone w południowej części Mierzei Kurońskiej znane przedwojenne 

uzdrowisko Nida cieszyło się szczególną popularnością wśród niemieckich inte
lektualistów. Po 1945 r. miasteczko znalazło się na terytorium radzieckiej Litwy, 
nieopodal granicy z okręgiem kaliningradzkim. W1961 r. włączono je w skład wy
dzielonego miasta Neringa. W latach siedemdziesiątych XX w. na mierzei utwo
rzono rezerwat krajobrazowy, którego największą atrakcją są ogromne wydmy, 
o wysokości sięgającej blisko 70 m.

W Nidzie zachował się zabytkowy układ architektoniczny rybackiego mia
steczka z siecią ulic z przełomu XVIII i XIX w., zabudowanych przez ponad pięć
dziesiąt domów rybackich z XIX i początku XX w. Drewniane budynki z dachami 
krytymi strzechami trzciny wieńczą ozdobne drewniane szczyty. W jednym z ta
kich domów, położonym na przedmieściu (przy obecnej ul. Skrudzynes 17), 
wśród sosnowego lasu, w latach 1930-1932 mieszkał niemiecki pisarz Tomasz 
Mann. Tu powstawała część powieści Józef i jego bracia. Przed kilku laty w zre
konstruowanym budynku otwarto muzeum poświęcone niemieckiemu laureatowi 
literackiej nagrody Nobla. Poza tym w miasteczku zachował się stary cmentarz 
z nagrobkami z XIX i początku XX w.

Jolanta B. Kucharska 
(fot. Jolanta B. Kucharska)
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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!

„CHOLERNY CMENTARZ”

Na wschód od szosy biegnącej przez 
Ojców, pomiędzy Skalą Dygasiń
skiego i skalą zwaną Nad Trzaską wi

doczny jest wylot wąwozu, którego 
dnem biegła niegdyś droga łącząca Oj
ców ze wsią Skala. Obecnie prowadzi 
tędy mato uczęszczana ścieżka zwana 
„Drewnianą Drogą”; nazwa pochodzi od 
bali, którymi niegdyś była wyłożona. 
Idąc tą ścieżką w kierunku Skały, mija
my przysiółek Bukówki i wchodzimy do 
liściastego lasu, na którego skraju znaj
duje się zaniedbany cmentarz z końca 
XIX w., zwany „cholernym cmentarzem”.

Nie wszyscy wiedzą, że w końcu XIX w. 
i podczas pierwszej wojny światowej po
chowano na nim około 50 osób zmar
łych na cholerę. Teren jest tak zarośnię
ty, że można przejść w odległości półto
ra metra od prostych żeliwnych krzyży 
(niektóre jeszcze stoją) i niczego nie za
uważyć. Po wdarciu się w ten busz moż
na trafić na znajdujący się w stosunko
wo dobrym stanie wykonany z piaskow

ca krzyż z napisem na cokole: „Ś. P MA- 
RYANNA TARNÓWKA z DORSMANÓW 
ŻYŁA LAT 48 ZMARŁA D. 31 SIERPNIA 
1894 ROKU”. Na podstawie cokołu znaj
duje się sygnatura wykonawcy: L. KI
SIEL W MIECHOWIE; pomnik ma około 
2,5 m wysokości. Pomimo znacznego 
zaniedbania cmentarza widać, że ktoś 
tu jednak przychodzi, o czym świadczą 
rozrzucone gdzieniegdzie sztuczne 
kwiaty i wypalone znicze, a także odno
wiona tabliczka na grobie Pawła Dziób
ka. Nie wiadomo tylko, czy anonimowy 
konserwator tabliczki (być może krewny ” 
zmarłego) ma problemy z ortografią, czy 
też po prostu pociągnął tylko świeżą far
bą starą oryginalną inskrypcję, której 
autor nie bardzo wiedział, jak wygląda li
tera „S” - w inskrypcji występuje trzy
krotnie, zawsze jako lustrzane odbicie 
„S” i „Ś”.

Aleksander Stukowski

KOZIETULSKI W ŁAZIENKACH

W warszawskich Łazienkach, nieco 
na uboczu, w kępie krzewów ota
czających pałac Myślewicki stoi po

mnik, który przez długi czas określany 
był jako popiersie księcia Józefa Po
niatowskiego. Obiekt znalazł się tu po 
ostatniej wojnie. Okazało się jednak,



pleniły. „Fisiologus”, a za nim średnic^ 
wieczne bestiariusze, nadały tym opc® 
wieściom wymiar chrześcijański, wg 
dząc w salamandrze symbol „cnotliw^^^—1 
go człowieka, którego nie strawi ogień-------=
grzechu i rozpusty, lecz on sam go 
si". W magii i alchemii salamandra -t® , 
duch żywiołu ognia. Leonardo da Vinqj^^^g 
pisał: „nie troska się o inny pokarn^^^^ 
prócz ognia, i ciągle odnawia w nin^^^^ 
swą skorupę”.

Legenda salamandry miała długi
wot. W 1689 r. ukazało się w Krakowi^^^™ 
dzieło Jakuba Kazimierza Haura SWac^^HS 
albo skarbiec znakomitych sekretów 
ekonomie] ziemiańskiej. W tym prak
tycznym kompendium wiedzy rolniczej 
i myśliwskiej szlachcic z czasów Jana 
III Sobieskiego przeczytać mógł o sala
mandrze wiadomość następującą: „Ta

że popiersie to przedstawia bohatera 
spod Somosierry, Jana Kozietulskiego 
i że przywędrowało ono do Warszawy 
z Suwałk. Otóż Kozietulski byt przed 
1939 r. patronem 3. Pułku Szwoleże
rów Mazowieckich, który stacjonował 
w koszarach przy ul. Sejneńskiej w Su
wałkach. W 2000 r. na tamach suwal
skiego pisma krajoznawczego „Ja- 
ćwież” ukazał się artykuł, którego au
tor, Krzysztof Skłodowski, domaga się 
zwrotu monumentu. Ponieważ pułk 
szwoleżerów nie istnieje od września 
1939 r., historycznym pretendentem do 
zabytku są władze i mieszkańcy Su
wałk, bowiem w międzywojennych 
dziejach tego miasta wspomniany pułk 
odegrał ważną, również społeczną
1 kulturalną rolę. Skłodowski twierdzi, 
że popiersie Kozietulskiego zostało 
uroczyście odsłonięte w obecności 
prezydenta Ignacego Mościckiego
2 lipca 1930 r., naprzeciwko bramy 
głównej pułkowych koszar przy ul. Sej
neńskiej. Publikuje też fotografię z tej 
uroczystości przechowywaną w zbio
rach Muzeum Okręgowego w Suwał
kach, na której w sposób niebudzący 
wątpliwości przedstawione jest popier
sie ustawione obecnie w Łazienkach. 
Dowiadujemy się również, że w pierw
szych dniach września 1939 r. pomnik 
patrona pułku został zdjęty z cokołu 
i zakopany w ziemi, a także o tym, że 
w wyniku zdrady jednego z oficerów 
Niemcy już w 1940 r. odkryli popiersie 
i wywieźli w nieznanym kierunku. Od 
tej pory losy tego zabytku nie są zna
ne, aż do czasu, gdy jako podobizna 
księcia Józefa pojawił się na terenie 
warszawskich Łazienek, (zs)
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OGNISTA SALAMANDRA

Kiedy na górskim szlaku spotykamy 
salamandrę, stajemy oko w oko 
nie tylko z najpiękniejszym z naszych 

płazów, ale także z pradawną legendą. 
To, że uważano ją za niezwykle jadowi
tą, nie jest szczególnie osobliwe - tę 
cechę dzieliła wszak z zabójczym pa- 
dalcem, amfisbeną i innymi sympa
tycznymi stworzeniami. Ze względu na 
płomieniste plamy na czarnej skórze 
już w starożytności sądzono jednak, że 
salamandra rodzi się i żyje w ogniu, 
a zarazem bez trudu go gasi. Pliniusz 
w Historii naturalnej informował: „szu
ka ona najgorętszego ognia, by się 
w nim rozmnożyć, lecz gasi go swym 
niezwykle lodowatym ciałem”. Sala
mandry miały też szkodzić kowalom, 
gasząc ogień w kuźniach, gdzie się

bestyja ma swoję formę na kształt jasz
czurki ze czterema nogami, tylko że 
nierównie większa; jest jadowita, różne 
kolory i pstrociny ma na sobie, w ogniu 
żyje i sobą on tłumi, w którym rodzaju 
nie masz samca ani samice, w kraju 
gorącym przebywa w części świata 
Afryki”. A że kunsztowna symbolika 
średniowiecza poszła już widać w za
pomnienie, Haur skojarzył wprost 
i uznał ogniste stworzenie za symbol 
„obywatelów piekielnych abo po
tępionych”. Czym niewątpliwie 
obraził żywiotaka ognia i dzi
wić się tylko należy, że ni
czego nie wiemy o wy
padku spalenia się jego 
chałupy...

Jarosław Komorowski



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Zagadkowa wieża
ły w miejscach kultów pogańskich. 
Do dziś przetrwało podanie ludowe, 
że woda ze źródła w Stołpiu nadaje 
się do leczenia chorób oczu. Być mo
że podanie to symbolizuje chrzest

a rzy trasie T-12 prowadzącej 
z Lublina do Chełma, w od
ległości 10 km przed Cheł
mem, w miejscowości Stoł-

pie znajduje się zagadkowa wieża, bu 
dząca zainteresowanie turystów. Wie
ża położona jest na wschodnim skraju 
doliny rzeczki Garki, w obrębie małe
go (o powierzchni 433 m2), owalne
go, stożkowatego gródka, spod które
go zachodniej skarpy wypływa źró
dełko. Obiekt odgrodzony jest od 
Chełma wyniosłym Pagórem Janow
skim, który uniemożliwiał w prze
szłości ewentualne porozumiewanie 
się z zamkiem na Wysokiej Górce 
w Chełmie.

Wieża miała ponad 20 m wysoko
ści i wzniesiona została na planie 
czworoboku o wymiarach 5,7 x 6,3 m. 
Jej wnętrze ma kształt rozszerzającej 
się ku górze tulei o średnicy od 3 do 
3,6 m, której najwyższa (piąta) kon
dygnacja przechodzi w formę ośmio- 
boku (oktagonu) z półkolistym zagłę
bieniem, czyli niszą absydialną w ścia
nie wschodniej przeznaczoną na oł
tarz. Obiekt zbudowano z nieregular
nie ciosanego kamienia wapienno- 
-piaskowego na zaprawie wapiennej 
i usytuowano w północno-wschod
nim narożu gródka, w obwodzie wa
łów zbudowanych z drewnianych 
skrzyń, wypełnionych ziemią i rumo
szem kredowym oraz oblepionych 
gliną, z drewnianą palisadą na szczy
cie. Podczas przeprowadzonych wy
kopalisk u podnóża wałów odsłonięto 
ogromne ilości zboża - była to tzw. 
ofiara zakładzinowa, świadcząca 
o kultowym przeznaczeniu warowne
go założenia. Wewnątrz gródka znaj
dowały się jeszcze jakieś budynki 
drewniane, mające zapewne charak
ter gospodarczy. Gródek otaczała fo
sa, obecnie nieczytelna w terenie.

Wyniki badań wykopaliskowych 
przeprowadzonych przez prof, dr 
hab. Irenę Kutyłowską z UMCS w Lu
blinie w latach 1976-1978 oraz póź
niejsze chełmskich archeologów prze
szły najśmielsze oczekiwania. Miano
wicie dotąd sądzono, że wieża w Stoł
piu wraz z wieżą w Bieławinie (dziś 
nieistniejącą, na północnych peryfe

riach Chełma) były strażnicami bro
niącymi grodu w Chełmie w XIII-XIV 
w. Tymczasem gródek z wieżą w Stoł
piu okazał się starszy niż sądzono 
i miał charakter kultowy. Za jego sa
kralną funkcją przemawia wiele argu
mentów. Przede wszystkim usytuowa
nie przy źródle, które zapewne było 
czczone w najdawniejszych czasach, 
o czym świadczą ułomki ceramiki 
i toporek kamienny. W okresie śre
dniowiecza często budowano kościo-

i przystąpienie do nowej wiary, która 
na zasadzie olśnienia dawała nowy 
pogląd na świat. Podobny charakter 
miała ofiara zakładzinowa ze zboża 
(pszenicy, żyta, grochu, bobu) złożona 
w podwalinie gródka. Naśladowała 
ona obyczaje pogańskie ludów rolni
czych, u których ziarno było czczone 
jako dające nowe życie oraz podstawa 
wyżywienia - m.in. wypiekano z nie
go chleb, który w chrześcijaństwie ma 
związek z Eucharystią. Można je rów
nież wiązać symbolicznie z przypo
wieścią ewangeliczną o siewcy, który
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

1. Widok na wieżę i wat gródka od strony 
zachodniej
2.3. Piąta kondygnacja - absyda kaplicy (2) 
i jedna z wnęk (3)
4. Przekrój piątej kondygnacji wieży
5. Rekonstrukcja wieży (wg E. Hordejuk)

(zdjęcia: 1 - Grzegorz Zabłocki,
2, 3- Stanisław Golub)

rzuca ziarno wiary chrześcijańskiej na 
różne rodzaje gleby żyznej i nieuro
dzajnej.

Podstawowym argumentem jest 
jednak kształt i wystrój najwyższej, 
piątej kondygnacji wieży. Wskazuje 
na to oktagonalne założenie w formie 
okrągłej partii centralnej otoczonej 
wieńcem ośmiu nisz z rozglifionymi 
(rozszerzającymi się ku wnętrzu) 
okienkami oraz wejściem od strony 
zachodniej. Pośrodku ściany wschod
niej znajduje się największa nisza 
w kształcie półkolistej absydy prze
znaczona na ołtarz, a po jej bokach 
płytkie wnęki zróżnicowane wielko

ścią, tzw. diaconicon i prothesis, prze
znaczone do przechowywania sprzętu 
liturgicznego. Całość założenia ma 
plan greckiego krzyża o krótkich ra
mionach z zakończonym niszą absy- 
dialną dłuższym ramieniem wschod
nim. Zgodnie z tradycją chrześcijań
ska kaplica była więc orientowana, tj. 
skierowana ołtarzem na wschód. 
Przykrywał ją dach czterospadowy 
lub kopuła.

Wnętrze najwyższej kondygnacji 
było dekorowane w przeciwieństwie 
do kondygnacji niższych, skromniej
szych. Ściany nisz oraz ościeża okien
ne i drzwiowe wykładane były cegłą 
tzw. palcówką (powierzchnia zagła
dzana była palcami), układaną deko
racyjnie w tzw. rolkę, czyli główkami 
lub wozówkami, tzn. najkrótszymi 

lub najdłuższymi 
bokami, przy czym 
dekoracyjnością 
wyraźnie wyróżnia 
się nisza absydial- 
na. Natomiast pod
łoga wyłożona była 
zapewne płytkami 
ceramicznymi, gla
zurowanymi na zie
lono, które w dużej 
liczbie odkryto we 
wnętrzu. Na ze
wnątrz, na pozio
mie piątej kondy
gnacji wieży znaj
dował się drewnia
ny dookolny ga
nek, tzw. hurdycja, 
z której wiodło zej
ście w dół po dra

binach lub schodach drewnianych na 
balkon czwartej kondygnacji, a stąd 
na majdan gródka. Hurdycja służyła 
celom obronnym, gdyż pod jej podło
gą można było bronić tzw. martwego 
pola pod samymi ścianami wieży, nie
wykluczone też, że tędy prowadzono 
procesje liturgiczne wokół kapliczki. 
Natomiast dolne kondygnacje - okrą
głe, mniejsze i skromniejsze, połączo
ne ze sobą systemem wewnętrznych 
drabin z balkonu czwartej kondygna
cji - pełniły funkcje rezydencjonalne, 
mieszkalne i gospodarczo-kuchenne.

Warownia w Stołpiu datowana jest 
na przełom X i XI do początku XIII 
w. Dolną granicę chronologiczną wy
znaczają wyniki badań próbek radio
węglowych C 14 (A. D. 865+-50 lat 
i A. D. 950+-50 lat), natomiast górną 
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- wzmiankowanie Stołpia w ruskiej 
kronice, tzw. latopisie hipackim, na 
początku XIII w. oraz dotychczasowe 
ustalenia chronologii pojawienia się 
cegły na ziemiach polskich. Daty ra
diowęglowe dotyczące X w. należy 
jednak traktować z dużą ostrożnością, 
ponieważ metoda nie jest w pełni 
sprawdzona do wyznaczania chrono
logii stosunkowo młodych próbek. 
Natomiast cegła została tu zastosowa
na nie jako budulec, lecz jako wystrój 
najwyższej, reprezentacyjnej kondy
gnacji i może być starsza niż koniec 
XII w., na który powszechnie datowa
ne jest pojawienie się pierwszych bu
dowli ceglanych na terenie Polski. Po
nadto na wczesne datowanie warow
ni wskazuje nazwa miejscowości 
„Stołp”, która pojawia się po raz 
pierwszy w latopisie hipackim tylko 
dwukrotnie: w 1205-1206 i 1212- 
-1213 r., co świadczy, że wymienione 
daty są dla budowy wieży terminus 
ante quern. Najpierw więc musiała 
powstać wieża, zwana w języku staro
słowiańskim stołpem, czyli słupem, 
będąca desygnatem tej nazwy, by po 
jej utrwaleniu w tej formie w świado
mości lokalnej społeczności mogła 
trafić do źródeł pisanych jako nazwa 
miejscowości. Gródek z wieżą ka
mienną mógł być więc zbudowany już 
w XI w.

Ogrom, rozmach i bogactwo zało
żenia budowlanego w tamtych cza
sach wskazują, że jego fundatorem 
byl władca - książę lub król, np. 
Mieszko 1 lub Bolesław Chrobry, któ
rzy usiłowali ustalić wschodnią grani
cę młodego państwa polskiego na Bu
gu lub ruski książę Włodzimierz Wiel
ki, który w 981 r. zajął słynne Grody 
Czerwieńskie, obejmujące również 
ziemię chełmską. Natomiast sakralny 
charakter gródka i wieży z kaplicą 
chrześcijańską wskazuje, że użytko
wała je mała grupa osób duchow
nych. Być może byli to zakonnicy - 
eremici (pustelnicy), którzy mieli za 
zadanie wprowadzanie i szerzenie 
chrześcijaństwa na tych terenach. 
Gródek z obronną kaplicą w wieży 
mógł pełnić więc funkcję małego 
klasztoru o celach misyjnych.

Zarówno technika budowy obiek
tu, jak kształt i wystrój kapliczki oraz 
zabytki ruchome, głównie w postaci 
ułamków naczyń glinianych obtacza- 
nych i malowanych tzw. pobiałką, 
wskazują na krzyżowanie się tu wpły
wów kulturowych chrześcijańskiego 
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Wschodu i Zachodu Europy. Kaplica 
ma dalekie analogie w oktagonalnych 
baptysteriach, przystosowanych do 
udzielania chrztu na terenach Syrii, 
Bizancjum, północnych Włoch, 
Szwajcarii i południowej Francji. 
Szczególnie dla Bizancjum charakte
rystyczne były małe kapliczki usytu
owane na wyniosłych szczytach 
wzgórz, co symbolizowało obecność 
zakonników między niebem i ziemią. 
Kaplica wieży w Stołpiu musiala więc 
powstać w okresie, kiedy drogi chrze
ścijaństwa wschodniego i zachodnie
go jeszcze się nie rozeszły, tj. przed 
1054 r. lub jest odosobnionym śla
dem rywalizacji chrześcijaństwa 
wschodniego, bizantyjskiego z chrze
ścijaństwem łacińskim, mającym sie
dzibę w Rzymie.

Warownia w Stolpiu okazała się 
najstarszym zabytkiem architektury 
romańskiej na terenach po wschod
niej stronie Wisły i w byłym woje
wództwie chełmskim. Jej sakralny 
charakter jest ewenementem, niema- 
jącym dotychczas analogii na terenie 
Polski ani wczesnośredniowiecznej 
Rusi. Nie znamy w Europie Środko
wej wieży z kaplicą na najwyższej 
kondygnacji. Wszystkie obiekty wie
żowe sytuowane na kopulastych 
gródkach stożkowatych mają charak
ter świeckich rezydencji książęcych 
lub możnowładczych, pełniących 
funkcje militarno-obronne i są na 
ogół datowane później - od XIII do 
XVI i XVII w. Co prawda najbliższą 
analogią jest fundament wieży o po
dobnym czworokątnym planie na ze
wnątrz, a okrągłym wewnątrz z Wy
sokiej Górki w Chełmie, odsłonięty 
podczas badań P. P. Pokryszkina w la
tach 1912-1913, ale trudno stwier
dzić, że ta wieża również miała cha
rakter sakralny, skoro nie wiemy, jak 
wyglądały jej kondygnacje. Dlatego 
nasz obiekt wciąż wzbudza kontro
wersje wśród archeologów i history
ków architektury, którzy nie chcą 
uznać jego tak wczesnej metryki 
i charakteru sakralnego. Kontrower
syjny zabytek znany jest jedynie z re
gionalnych publikacji, natomiast nie 
był ujmowany w syntetycznych opra
cowaniach naukowych dotyczących 
historii architektury Polski i mało kto 
o nim wie, choć walory turystyczno- 
-krajobrazowe wieży w Stołpiu nie 
budzą wątpliwości.

Urszula Ruszkowska

Akcja dwory

olskie dwory - to fenomen 
w skali europejskiej, ele
ment naszej historycznej 
identyfikacji, naszych trady

cji. Jeśli w Polsce nie będzie tej świa
domości, wejdziemy do Europy z ob
cą nam pop-kulturą, „gargamelami” 
w budownictwie, które bez propor
cji, ładu i składu stawiają architekci 
zgodnie z zamówieniami „nowobo
gackich”. Będziemy sierotami po bra
zylijskich serialach z wyższych sfer 
i różnych „burgerach” w MacDonal- 
dzie. Przyjrzyjmy się kilku prawdzi
wym dworom napotkanym na trasie 
jednej wędrówki.

Na południowy wschód od War
szawy leży Żaków (il. 1) z dworem 
o pięknych proporcjach, projektowa
nym niewątpliwie przez dobrego, 
choć nieznanego architekta. Eklek
tyzm nie przeszkadza tu w estetycznej 
elegancji tego małego, lecz jakże 
zgrabnego dworu. W jego wnętrzu 
zachowały się jeszcze: oryginalna 
sień, klatka schodowa i kominek. Le
ży w mocno przetrzebionym parku, 
lecz prowadzi do niego zachowana 
w znacznej części aleja. Zbudowany 
został w końcu XIX w. dla rodziny 
Wojdów. Po 1945 r. była tu szkoła, 
a od kilku lat jest w rękach prywat
nych. Miejmy nadzieję, że nowy wła
ściciel szybko przeprowadzi remont.

Nieopodal Zakowa, w miejscowo
ści Gołębiówka (il. 2) znajduje się 
dwór zbudowany prawdopodobnie 
około 1925 r. Przypuszczalnie dwór 
ten, podobnie jak Kuznocin, projek
tował pochodzący z Wielkopolski ar
chitekt Franciszek Morawski (1886- 
-1967. Dwór jest w dobrym stanie, 
użytkowany przez gospodarstwo ry
backie.

Na północ od Łomży leży wieś 
Niećkowo (il. 3), gniazdo rodu Nieci
kowskich, a w niej ciekawy dwór 
zbudowany zapewne w pierwszej 
ćwierci XIX w. dla Łuniewskich. Po 
długim okresie powojennej rujnacji, 
dwa lata temu dwór wyremontowano 
z przeznaczeniem na szkolę, której 
nowe budynki stoją nieopodal. Czy 
będzie ona mogła utrzymać dwór 
w dobrym stanie?

Dwór w Nadzowie (il. 4), leżący 
na północ od Krakowa, od wielu lat 
stoi zdewastowany. Piękne klasyczne 
proporcje znamionują rękę dobrego 
architekta, a był nim nie byle kto, bo
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Od dworu do dworu
sam Jakub Kubicki, uczeń Merliniego, 
projektant warszawskiego Belwederu 
i wielu siedzib ziemiańskich. W pobli
żu znajduje się inne dzieło J. Kubic
kiego - pałac Morstinów w Pławowi- 
cach, również zdewastowany i pusty.

4

W dworze w Nadzowie po wojnie 
mieściła się szkoła, dopóki dwór dało 
się eksploatować bez remontów. Kil
ka lat temu postawiono nowy budy
nek 20 m od dworu, rujnując histo
ryczne założenie, a dwór porzucono. 
Oczywiście nikt nie chce przejąć za
bytku z budynkiem szkoły na podwó
rzu. We wnętrzu dworu, na osi bu
dynku znajduje się piękny okrągły sa
lonik i było to prawdziwe cacko, opi
sywane w wielu opracowaniach.
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Dwór w Lipniku (il. 5) koło Prze
worska zbudowany został dla Anto
niego Łastowieckiego przed 1880 
w stylu włoskiej willi. Prawdopodob
nie przedtem stał tu starszy dwór - 
niektóre drzewa w parku mają więcej 
niż 150 lat, a wzmianki o tej miejsco
wości mówią o własności Szydłowiec- 
kich w XVIII w. W drugiej połowie 
XVIII w. Lipnik kupił Jan van den 
Klings, przybyły z Holandii, którego 
córka Marianna wyszła za Piotra Ła
stowieckiego. Potem majątek prze
chodził drogą spadku na przedstawi
cieli tej rodziny. Po 1945 r. gospoda
rowała tu spółdzielnia ogrodnicza, 
a przez ostatnie lata dwór stał pusty 
i zapewne podzieliłby los wielu innych, 
gdyby nie Fundacja Jana Pawła II, któ
ra wyremontowała dwór z przezna
czeniem na dom dziecka.

Na terenie Wielkopolski znajduje się 
jedna z realizacji architektonicznych 
Rogera Sławskiego - dwór w Cichowie 
(il. 6). Jedyny chyba dwór w Polsce 
z patio w środku, przepięknie położony 
nad jeziorem Morka. Został rozbudo
wany w 1908 r. dla Mieczysława Buko
wieckiego (późniejszego generała WP) 
z mniejszego dworu istniejącego tam 
wcześniej. Powojenne losy dworu są 
dość typowe, znane jest nazwisko majo
ra UB, który w 1945 r. okradł dwór 
z wszystkich ruchomości i pamiątek, ja
kie zostały po przedwojennych właści

cielach. Od kilku lat dwór jest w rękach 
Oazy Rodzin Domowego Kościoła.

Niezwykłą historię ma dwór w Lip
nicy (il. 7). Zbudowany został w XVIII 
w. dla Cieleckich, następnie około 
1860 r. przebudowany dla Mielżyń- 
skich, a w 1924 r. Konstancja z Miel- 
żyńskich Korzbok-Łącka dokonała za
pisu całego majątku na rzecz Zgroma
dzenia Sióstr Urszulanek, które rozbu
dowały dwór, dodając dwa skrzydła. 
Dziś znajduje się tu dom dziecka, dwór 
i park z pięknymi okazami starodrze
wu są w bardzo dobrym stanie.

W tzw. kostium francuski ubrał 
dwór w Błociszewie (il. 8) w końcu 
XIX w. wybitny architekt wielkopolski 
Kazimierz Skórzewski, na zamówienie 
Florentyny z Chłapowskich Kęszyc- 
kiej. Kęszyccy byli też ostatnimi wła
ścicielami dworu sprzed 1945 r. Obec
nie mieści się tu Reumatologiczne Sa
natorium Rehabilitacyjne. Zachowały 
się piękne wnętrza i ciekawy park.

Maciej Rydel 
(zdjęcia: Maciej Rydel)
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śląskie Karlsruhe zował w ciągu kilku lat architekt Georg 
L udwig Schirrmeister. Za wzór posłużył 
mu układ przestrzenny zespołu pałaco
wego w mieście Karlsruhe w Badenii. 
I tak też - Carlsruhe (według dawnej pi
sowni) - nazwano nową miejscowość.

rzejeżdżający przez wieś Pokój, 
w połowie drogi z Opola do 
Namysłowa, trafiają w jej cen
trum na dziwne, wielkie rondo 

z promieniście wybiegającymi ulicami 
i dwie stojące naprzeciw siebie, nieocze
kiwanie okazałe świątynie. Nie sposób się 
jednak domyślić, że do końca drugiej 
wojny światowej wznosił się w tym miej
scu jeden z najwspanialszych pałaców 
Śląska - rezydencja książąt von Wiirttem- 
berg z wieloma budynkami towarzyszą
cymi i rozległym, niemal baśniowym par
kiem. W 1945 r. zespół pałacowy został 
splądrowany i zburzony przez żołnierzy 
sowieckich, potem ruiny rozebrano, 
a nieliczne relikty przetrwały jedynie pod 
osłoną parkowych drzew. Na szczęście

1. Pałac książąt von Wurttemberg 
na rycinie z XIX w.
2. Ewangelicki kościół św. Zofii
3. Kościół Podwyższenia św. Krzyża
4. Sztuczna i rzeczywista ruina
- herbaciarnia w parku

ocalały oba kościoły, świadczące swą ar
chitekturą i skalą o utraconym pięknie 
i randze książęcej rezydencji.

W pierwszej połowie XVIII w. całą 
okolicę porastały lasy, które odziedzi
czył w 1719 r. książę Christian Ulrich II

von Wiirttemberg-Oels. Następny ksią
żę oleśnicki, Karl Christian Erdmann 
w 1747 r. - wedle podania - zasnął pod
czas łowów pod drzewem i ujrzał we 
śnie cudowną oazę wśród lasów. Założył 
więc w tym miejscu zwierzyniec, 
a w 1749 r. kazał zbudować nieopodal 
szachulcowy pałacyk myśliwski. Po po
żarze w 1751 r. postanowił wznieść 
znacznie już okazalszy, murowany 
gmach jako swą letnią i myśliwską sie
dzibę. Założenie z pałacem w centrum, 
otaczającymi go ośmioma oficynami 
i ośmioma promienistymi alejami zreali-

Barokowy pałac, wzniesiony na pla
nie kwadratu, z okrągłymi wieżyczkami 
w narożach, miał dwie kondygnacje z re
prezentacyjną salą na piętrze. Wieńczyła 
go usytuowana centralnie ośmioboczna 
wieża z tarasem. Oficyny z kolumnowy
mi gankami i mansardowymi dachami 
pełniły rozmaite, zmienne funkcje. 
W jednej mieściła się zasobna biblioteka 
(spalona w 1945 r.), w innej tymczasowy 
dom modlitwy. W latach 1765-1774 
u wylotu północno-wschodniej alei 
Schirrmeister zbudował ewangelicki ko
ściół św. Zofii, nazwany tak na cześć żo
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ny księcia. Monumentalna świątynia na 
planie owalu przechodzącego w krzyż, 
z wysoką wieżą, nakrytą efektownym 
hełmem, kryje niedostępną dziś książęcą 
kryptę. Wewnątrz zwraca uwagę bogato 
zdobiona loża kolatorska z tarczą herbo
wą. Obok założono później cmentarz, 
który mimo dewastacji przetrwał i jest 
obecnie uporządkowany. Nagrobki się
gają początku XIX w., a przy głównej 
ścieżce znajduje się potężna kamienna 
płyta na mogile jednej z księżnych.

Schirrmeister rozplanował też park, 
a właściwie cały kompleks, składający 
się z ogrodów francuskiego i angielskie
go oraz położonego po drugiej stronie 
parku angielskiego, z systemem promie

stałą rezydencją. Książę, miłośnik sztuk, 
utworzył zespół muzyczny i stały teatr 
w oficynie, mieszczącej niegdyś dom mo
dlitwy. Około 1800 r. powstała osobna 
sala koncertowa. Na przełomie 1806 
i 1807 r. gościł u księcia miody Carl Ma
ria von Weber, komponując dla dwor
skiej orkiestry i rozpoczynając pracę nad 
„Wolnym strzelcem”. Dla sporej grupy 
katolików, w znacznej części Polaków, 
zbudowano w 1796 r. niewielki kościół.

Kolejny właściciel Pokoju, Eugen von 
Wurttemberg, podzielał artystyczne za
interesowania ojca, sam wiele kompo
nował, a jego opery były wystawiane. 
Do historii przeszedł jednak jako wa
leczny dowódca z czasów wojen z Na

poleonem. Ze względów ro
dzinnych wstąpił do armii ro
syjskiej i uczestniczył w kampa
niach 1807 i 1812 r. W sierp
niu 1813 r., już jako generał, 
walnie przyczynił się do poko
nania Francuzów w ważnej bi
twie pod Kułm (dziś Chlumec 
w Czechach). Rodowy majątek 
objął w 1822 r., ale dopiero po 
wojnie tureckiej z 1829 r. za
mieszkał w nim na stałe, aż do 
śmierci w 1857 r. W drugiej 
połowie XIX w. wokół pałacu 
powstały dalsze budowle, prze
znaczone dla członków książę
cej rodziny. Park w 1874 r. 
ozdobiła kolumna z posągiem

5. Pomnik Fryderyka Wielkiego
6. Relikt ogrodowej rzeźby
7. Śpiący lew księcia Eugena

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

Co oprócz świątyń można dziś zoba
czyć w Pokoju? Pałac i resztę budowli 
możemy sobie co najwyżej wyobrazić. 
W zdziczałym parku nie brak resztek za
rośniętych ruin, jakichś fundamentów, 
śladów piwnic czy podziemi, ale nie 
sposób ich już zidentyfikować. Najlepiej 
zachowała się dawna herbaciarnia - 
wieża ciśnień, może dlatego, że od po
czątku miała formę ruiny. Na południo
wym skraju parku stoi na usypanym pa
górku piaskowcowy pomnik Fryderyka 
Wielkiego z 1790 r. Dzieło berlińskiego 
rzeźbiarza Johanna Daniela Meltzera 
pozbawione jest głowy i rąk, ale daje się 
rozpoznać. Trudno natomiast powie
dzieć, co przedstawiała rzeźba w pobliżu 
herbaciarni, bo pozostał z niej tylko kor
pus kobiety w antycznej szacie. Sygnatu
ra na cokole informuje: „Verfertiget von 
Meltzer zu Berlin 1791 ” (Wykonał Melt
zer w Berlinie 1791).

Najcenniejszym obiektem parku jest 
pomnik, przedstawiający lwa nadnatu
ralnej wielkości, śpiącego na prostej 
tumbie. W 1863 r. wystawił go Eugen 
Erdmann von Wurttemberg na cześć oj
ca, dzielnego księcia Eugena. Lew jest 
odlaną w Gliwicach żeliwną kopią sław
nej rzeźby Christiana Daniela Raucha 
i Theodora Kalide z nagrobka generała 
Scharnhorsta na Cmentarzu Inwalidów 
w Berlinie. Bohaterska śmierć generała 
w 1813 r. sprawiła, że „jego” lew, jako 
symbol męstwa i czekającej na przebu- 

nistych alej, kanałów, stawów i sztucz
nych wysp. Zaprojektował też pierwsze 
parkowe budowle: pałacyk księżnej Zo
fii (1756), pałacyk na Szwedzkiej Górze 
(1763), sztuczną ruinę na wyspie, peł
niącą funkcję wieży ciśnień dla fontann 
i zarazem altany-herbaciarni (1776), 
wreszcie rokokowy pałacyk na Winnej 
Górze (1780). Dalsze prace w parku 
nadzorował ogrodnik Klóber. Powstała 
chińska ptaszarnia, świątynia Apollina, 
pawilon z salonem, domek szwajcarski, 
Elysium z podziemnym labiryntem, 
wieża z płonącym zniczem na szczycie 
i wiele innych atrakcji.

Po śmierci księcia Karla w 1792 r. pa
łac odziedziczy! jego bratanek, Heinrich 
Friedrich Eugen von Wurttemberg. Po
nieważ Oleśnica przeszła w ręce rodu 
von Braunschweig, Pokój stal się jego 

Germanii - pomnik zwycięstwa w woj
nie francusko-pruskiej. Ostatni z rodu, 
książę Nikolaus (zmarły w 1903 r.), za
pisał Pokój krewnemu - Wilhelmowi II, 
królowi Wirtembergii. We władaniu je
go potomków pałac pozostawał do 
1945 r. W 1908 r. naprzeciwko ewange
lickiego wzniesiono nowy katolicki ko
ściół Podwyższenia św. Krzyża z neoba- 
rokową wieżą, dobrze wkomponowany 
w całość założenia.

dzenie uśpionej siły, 
był umieszczany na 
wielu wojennych 
pomnikach. Na 
Dolnym Śląsku po
dobną replikę znaj- 
dziemy w Legnicy, 
na pomniku wojny 
1870-1871. Jeszcze 
inną, z 1843 r., od
nalazłem niedawno 
aż w Estonii, we wsi 
Karstna (Kersten- 
hof), gdzie upamięt
nia generała Rein
holda von Anrepa,

poległego w 1807 r. pod Morągiem. Na 
cokole lwa z Pokoju umieszczono nazwy 
94 miejsc walk, w których uczestniczył 
książę Eugen, oraz prostą, ale dobitną 
formułę: „Dem Helden von Kulm” (Bo
haterowi spod Kulm). Po napisach nie 
ma już śladu, ale pomnik otaczają jak 
dawniej krzewy magnolii, czyniąc z tego 
zakątka jedyne miejsce przywołujące mi
nioną świetność śląskiego Karlsruhe.

Jarosław Komorowski
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Nieznany koŚdÓl
e wsi Lipa (pow. konecki, woj. 
świętokrzyskie), przy drodze 
z Rudy Malenieckiej do Jaki- 
mowic, na pagórku w otocze

niu wiekowych lip stoi kościół śś. Waw
rzyńca i Katarzyny. Usytuowanie z dala od 
uczęszczanych szlaków, brak związku z na-

skoro proboszcz Jacek Sarjusz Bielski 
w podpisanym na łożu śmierci testamen
cie prosił swego ojca i braci „aby wszelkie 
interesa i ruiny kościoła uspokoili”. Z rela
cji Konstantego Jankowskiego wizytatora 
generalnego gnieźnieńskiego z 1762 r. do
wiadujemy się, że kościół „do tak smutne- 
ko doszedł stanu, że już w żaden sposóbzwiskami znanych architektów i historycz

nie mógł być naprawiony”. Nie 
dziwi zatem, że w 1761 r. Igna
cy z Damajowic Strzembosz, 
burgrabia płocki i podczaszy 
podlaski, uzyskał od prymasa 
Władysława Łubieńskiego po
zwolenie na rozebranie dawne
go i budowę nowego, drewnia
nego kościoła, przylegającego 
do murowanej kaplicy. Poświę
cenie świątyni odbyło się po za
kończeniu prac budowlanych, 
10 sierpnia 1764 r., w dniu 
święta patrona parafii św. Waw
rzyńca.

W 1805 r. „fundatorowie Łukasz, Kata
rzyna Jurkowie syn Mikołay, zięć Marcin No
wakowski, Szczepan Hojeński z dziećmi 
i przytomnemi parafianami” zakupili do ko
ścioła organy, wykonane w 1802 r. przez Ja
na Krogulińskiego. Już w 1875 r. kościół był 
gruntownie odnawiany kosztem i staraniem 
Józefa Bocheńskiego i Feliksa Wielogłow- 
skiego, dziedziców dóbr Ruda Maleniecka. 
Ufundowano wtedy m.in. nowy ołtarz głów
ny z obrazami św. Wawrzyńca i św. Katarzy
ny, pędzla Antoniego Karola Kolberga, ka
plicę zaś nazwano imieniem św. Rozalii. 
W 1908 r., staraniem ks. Piotra Stępieńskie- 
go, proboszcza lipskiego, został opracowany 
projekt budowy nowego kościoła w stylu 
neoromańskim. Miała to być bazylika trój- 
nawowa, filarowa, z wydzielonym prezbite
rium zamkniętym półkolistą absydą i wieżą 
od zachodu, zbudowana z ciosów kamien
nych. Nowa budowla miała przylegać do 
południowej ściany kaplicy św. Rozalii; 
w ścianie zamierzano wykuć drzwi i w ten 
sposób połączyć nowy i stary kościół. Pro
jekt wykonał architekt Jarosław Wojcie
chowski z Warszawy, konserwator Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Nie 
wiadomo, dlaczego do rozbudowy nigdy nie 
doszło. Po drugiej wojnie światowej wyko

1. Widok od zachodu na kościół
z głównym wejściem i dzwonnicą
2.3. Prezbiterium (2) i ołtarz główny (3)
4. Gotycka chrzcielnica na przykościelnym 
cmentarzu

(zdjęcia: Marcin Medyński)

nych postaci, a także prostota, przez którą 
nie trafił na łamy podręczników historii 
sztuki, sprawiły, że kościół ten jest tak ma
to spopularyzowany i pomijają go wszyst
kie (!) współczesne opracowania poświęco
ne kościołom drewnianym. Imponująca jest 
tradycja kościoła w Lipie - inskrypcja na 
odrzwiach w kruchcie głosi, że świątynię 
zbudowano tu już w 1129 r. i choć pierw
szym pewnym przekazem pisanym jest 
wzmianka z 1416 r. w aktach konsystorza 
gnieźnieńskiego, to i tak nie zmienia to fak
tu, że pierwotny, modrzewiowy kościół po
wstał tu już w średniowieczu. Przed 1636 r. 
ks. Wawrzyniec Tadajewski, miejscowy 
proboszcz i Bartłomiej Ruszeński, dziedzic 
Ruszenie i Lipy, dobudowali do kościoła 
murowaną kaplicę Matki Boskiej Różańco
wej wraz z zakrystią. Ksiądz Tadajewski, 
sporządzając w 1636 r. testament, nakazał 
ciało swe pochować w ufundowanej kapli
cy. Umarł rok później i był prawdopodob
nie pierwszą osobą pochowaną w kaplicy.

Pierwotny kościół drewniany służył 
wiernym, jeżeli przyjmiemy tradycyjną da
tę jego fundacji, przez 632 lata. Jednak już 
w 1753 r. musiał być w stanie opłakanym,

nano dwa znaczniejsze remonty: w 1961 r. 
przeprowadzono elektryfikację kościoła, 
a w 1974 r. wymieniono m.in. pokrycie da
chu. Również dwakroć odrestaurowano or
gany: w połowie lat osiemdziesiątych 
i w ubiegłym roku. Dzisiaj cały kościół jest 
dobrze utrzymany, a jego zarządcy wykazują 
dużo zrozumienia i serca dla specyficznych 
potrzeb i wartości zabytku.

Kościół jest orientowany, jednonawowy, 
o konstrukcji zrębowej, z podwalinami spo
czywającymi na głazach, oszalowany deska-
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mi na styk, z nawą na planie prostokąta 
oraz węższym, trójbocznie zamkniętym pre
zbiterium. Do północnej ściany prezbite
rium przylega kwadratowa zakrystia. Nawa 
i prezbiterium przykryte są dachami dwu
spadowymi, na zamknięciu prezbiterium 
dach przechodzi w trójpołaciowy; niegdyś 
dach pokryty był gontem, dziś - blachą 
ocynkowaną, co niewątpliwie ujęło świąty
ni malowniczości. Przy południowej ścianie 
nawy znajduje się starsza od świątyni o po
nad 120 lat murowana kaplica św. Rozalii 
(dawniej Matki Boskiej Różańcowej), pro
stokątna, z przylegającą od wschodu zakry
stią (skarbczykiem). Jej ścianę szczytową 
nad gzymsem ozdobiono pięcioma blenda
mi o lukach półokrągłych. Kaplica jest 
otynkowana, nakryta dwuspadowym da
chem i wzmocniona trzema przyporami, 
skarbczyk pokrywa dach pulpitowy. Do ko
ścioła wiodą dwa wejścia przez kwadratowe 
kruchty od północy i zachodu. Na profilo
wanych obramieniach drzwi do nawy 
umieszczono napisy dotyczące dziejów ko
ścioła, a w ścianie kruchty północnej dwa 
epitafia: z czarnego marmuru Marty 
Strzembosz z 1759 r. i z białego granitu 
księdza Józefa Sroczyńskiego z 1939 r.

Nawa i prezbiterium oświetlone są 
przez pięć dużych okien zamkniętych pół
okrągłymi lukami. Nawa ma część środko
wą pokrytą deskowym, pozornym sklepie
niem kolebkowym i dwie części boczne 
pod sklepieniami płaskimi - całość składa 
się z kasetonów, ozdobionych stylizowany
mi motywami winorośli. W prezbiterium 
sufit jest płaski, z ozdobnymi płycinami. 
Ściany nawy i prezbiterium rozczłonkowa
ne są pilastrami z wysokimi cokołami 
i ozdobnymi impostami; ściany prezbite
rium ozdobiono dodatkowo boazerią pły- 
cinową, na której namalowano olejno 
cztery wizerunki świętych. Przejście z na
wy do prezbiterium podkreśla profilowana 
belka tęczowa zwieńczona krucyfiksem.

Drewniany, neobarokowy ołtarz główny 
wykonano w 1875 r. W jego polu głównym 
umieszczono silnie przemalowany obraz 
Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem, 
prawdopodobnie z około 1636 r., przenie
siony tu z kaplicy św. Rozalii. Na zasuwie 
wnęki mieszczącej wizerunek NMP 
umieszczono obraz św. Wawrzyńca z atry
butami: krzyżem i kratą, a w zwieńczeniu 
ołtarza obraz św. Katarzyny - oba namalo
wane w latach 1873-1875 przez znakomi
tego malarza Antoniego Karola Kolberga 
z Warszawy (brata Oskara Kolberga), wy
śmienitego portrecistę (autora m.in. jedne
go z najlepszych portretów Chopina), ma
larza religijnego i rodzajowego, o którym 
pisano, że pracował „ze starannością posu
niętą do przesady” i przez to pozostawił 
bardzo nieliczny, acz znaczący dorobek. Po 
bokach ołtarza stoją dwie pełnoplastyczne 

rzeźby świętych biskupów: Stanisława 
i Wojciecha, każda w otoczeniu dwóch zło
conych kolumn. Obok tabernakulum 
umieszczono dwa relikwiarze z XVIII w. 
w kształcie monstrancji. Pierwszy zawiera 
relikwie drzewa Krzyża Świętego, św. Jana 
Nepomucena i św. Tekli, wydane w Rzymie 
w 1785 r., drugi - relikwie św. św. Adama, 
Klemensa, Simplicjusza i Maksyma, wydo
byte z cmentarza św. Pryscylli w Rzymie 
i ofiarowane tam „pobożnemu pielgrzymo
wi” Jakubowi Borkowskiemu w 1778 r. 
i w 1785 r. przekazane kościołowi w Lipie.

W nawie, ustawione ukośnie po obu 
stronach tęczy, znajdują się dwa barokowe 
ołtarze boczne, a w jej zachodniej części, 
nad wejściem głównym nadwieszony jest 
chór muzyczny, wsparty na dwóch słu
pach. Prospekt organowy wykonano oko
ło 1805 r. w stylu neobarokowym z ele
mentami klasycystycznymi. Południowa 
ściana nawy otwiera się szeroką, lukową 
arkadą na kaplicę św. Rozalii. Kaplica ta 
oświetlona jest przez jedno duże okno za
mknięte półkoliście, z glifem podwójnym, 
sufit ma płaski z plafonem, ściany tynko
wane i ozdobione bardzo skromnie. W po
sadzce znajduje się przykryte ciężką płytą 
kamienną wejście do krypty. Wystrój kapli
cy - to m.in. barokowy ołtarz z końca 
XVII w. z obrazami Świętej Rodziny z sym
bolem Bożej Opatrzności oraz Matki Bo
skiej Nieustającej Pomocy. Z wyposażenia 
wnętrza należy jeszcze zwrócić uwagę na 
dwa eklektyczne konfesjonały, stojące pod 
chórem i w kaplicy, wykonane na przeło
mie XIX i XX w. prawdopodobnie przez 
jednego rzemieślnika.

W kościele i zakrystii przechowywane 
są naczynia i sprzęty liturgiczne, niektóre 
pamiętające czasy fundacji kaplicy, np. dwa 
kielichy wczesnobarokowe, jeden z 1636 
r., drugi z połowy XVII w., srebrna mon
strancja barokowa z figurkami Najświętszej 
Marii Panny, św. Wawrzyńca, św. Katarzyny 
i aniołów, puszka z XVIII w., a także pacy
fikał barokowy ofiarowany - jak głosi in
skrypcja - przez Bractwo św. Jana Nepo
mucena z okazji jego wprowadzenia do lip
skiego kościoła 10 sierpnia 1785 r.

Przykościelny cmentarz obwiedziony 
jest murem z cegły, obustronnie otynkowa
nym. Pod jedną z lip, przy południowym 
odcinku muru stoi piękna kamienna 
chrzcielnica gotycka o siedmiokątnej cza
szy, obecnie niestety zaniedbana i porzuco
na. W dzwonnicy znajdują się trzy dzwony 
odlane w 1947 r. Warto jeszcze zwrócić 
uwagę na zbudowaną w latach 1924-1925, 
neobarokową plebanię, a także zajrzeć na 
leżący opodal, przy drodze do Radoszyc, 
cmentarz grzebalny, gdzie spoczywają m.in. 
lipscy proboszczowie oraz dziedzice tutej
szych dóbr.

Marcin Medyński

B
arokowy kościół św. Anny 
w Grodzisku Mazowieckim na
leży do miejsc, których dzieje od 
pokoleń splatają się z przeszło
ścią tego miasta. Otulona drzewami sędzi

wa bryła świątyni wydaje się czymś nie
zmiennym i trwałym, a jej wysmukła wieża 
wyznacza środek grodziskiego świata. Hi
storia obecnego, murowanego kościoła pa
rafialnego w Grodzisku, którego budowę 
rozpoczęto w 1687 r. na miejscu starszej, 
drewnianej świątyni, związana jest z rodem 
Mokronowskich, dawnych właścicieli mia
sta. Gniazdem tej możnej rodziny była wieś 
Mokronosy w Wielkopolsce, skąd po zaku
pieniu w 1611 r. Jordanowie i Kad prze
niosła się na Mazowsze, a następnie około 
1623 r. powiększyła swój majątek, naby

wając miasto Grodzisk. Posiadłości te 
w XVII w. stały się siedzibą kolejnych 
przedstawicieli tego rodu, a wzniesiona 
z fundacji Wojciecha Mokronowskiego 
świątynia miejscem ich spoczynku, czego 
świadectwem są znajdujące się na jej ścia
nach liczne epitafia.

Do najciekawszych należy pochodzące 
z 1616 r. epitafium Aleksandra Mokro
nowskiego, sekretarza królewskiego, oraz 
jego żony Anny z Humięckich. Jest to po
mnik nagrobny wykonany z piaskowca 
w stylu manierystycznym, swą formą przy
pominający portal. Szczególną uwagę 
zwraca w nim bogata dekoracja obramień, 
ozdobionych maszkaronami i ornamen
tem wici roślinnej, oraz zwieńczenie 
z umieszczonymi pośrodku dwoma herba
mi. Niezwykle cenne jest również epita
fium Franciszka Mokronowskiego, kano
nika kujawskiego, zmarłego w 1684 r. Pły
ta, będąca dziełem warsztatów kamieniar
skich w Dębniku w Malopolsce, wykona-
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Zapisane w
ze stratą ukochanej osoby oraz potrzeba za
ufania Bogu i poddania się jego wyrokom.

Równie interesującym zabytkiem jest 
znajdująca się tuż obok tablica nagrobna 
Zuzanny z Ręczajskich, żony Wojciecha 
Mokronowskiego. Tekst epitafium cechuje

na została z czarnego marmuru, którym 
w XVII w. często ozdabiano wnętrza ko
ściołów krakowskich. Stamtąd moda na 
ten surowiec dotarła także na Mazowsze.

Niezmiernie ważny jest fakt, że w gro
dziskiej świątyni znajdujemy tablice repre
zentujące różne epoki, od XVII do XX w., 
co umożliwia przegląd różnych typów na
grobków, a przez to pozwala na prześle
dzenie zmian, jakie zaszły w sztuce w prze
ciągu kilku stuleci. Warto zaznaczyć, że 
epitafia te są także cennymi zabytkami pol
skiego piśmiennictwa, dającymi wyobraże
nie o języku oraz obyczajowości ówcze
snych ludzi. Przykładem tego jest odzna
czająca się nieprzeciętnym kunsztem lite

1. Epitafium Aleksandra Mokronowskiego
i jego żony Anny
2. Epitafium kanonika Franciszka 
Mokronowskiego
3. Epitafium Anny z Mokronowskich 
Osuchowskiej; poniżej tablica z inskrypcją
4. Epitafia Wojciecha i Jana Klemensa
Mokronowskich na zewnątrz kościoła

(zdjęcia: Paweł Fijałkowski)

rackim tablica poświęcona pamięci zmarłej 
w 1629 r. Annie z Mokronowskich Osu
chowskiej. Znajduje się na niej tekst, który 
przytaczamy w dzisiejszej pisowni:

„Bogu, przed którym i zmarli żyją, / uro
dzonej Annie z Mokronosa Osuchowskiej, / 
cześnikowej sochaczewskiej, / wielkiej po
bożności i wysokich cnót białogłowie, / któ
rymi ku ozdobie domu i małżonka swego / 
jas'nie zaświeciwszy,! z niewymownym 
wszystkich żalem zgasła. Tu żałosny / mał
żonek z nią pospołu pociechy swe złożył. / 
Żyła lat 21, zmarła roku 1629, / dnia 25

duża wartość literacka i co więcej mówi 
nam wiele o życiu szlachty w XVII w.:

„Wiekopomnych łez skład lal serdecznej 
miłości miłość, / kochaną małżonkę swą, / 
wieczności godną /] [ej] M [ość] P [aniąl Zu
zannę z Ręczaj / tu złożył / J [ego] M [ość] 
P [an] Wojciech Mokronowski, / dworzanin 
J [eg°l K [rólewskiej] M [ości], / która, / po
dobną imieniem córkę, / jako zorza słońce, / 
na świat przywiodłwszy, / zgasła / roku wie
ku swego 23, / Pańskiego 1635, dnia / 29 
kwietnia”. Mamy tu do czynienia z typo
wym dla owych czasów przypadkiem śmier
ci kobiety w połogu. Wspomniane w epita
fium dziecko urodziło się zdrowe i przeżyło 
matkę, w związku z czym nadano mu jej 
imię. Powyższe słowa są jednak przede 
wszystkim zapisem gorących uczuć. Roz
pacz po śmierci ukochanej małżonki i ra
dość z narodzin córki zaowocowały piękną 
metaforą, w której młodo zmarłą matkę po
równano do krótko jaśniejącej zorzy, a jej 
dziecko do darzącego świat blaskiem i cie
płem słońca.

Tablice nagrobne upa
miętniające członków ro
dziny Mokronowskich 
odnajdujemy także na ze
wnętrznych murach świą
tyni. Znajduje się tu m.in. 
epitafium zmarłego 10 
lipca 1679 r. Wojciecha 
Mokronowskiego, puł
kownika wojsk królew
skich, syna Wojciecha, 
kasztelana rawskiego.

miesiąca sierpnia”. Wykute w marmurze 
epitafium stanowi wspaniałe świadectwo 
ówczesnej mentalności oraz wizji świata 
podporządkowanego woli wszechmocnego 
Boga, „przed którym i zmarli żyją”. Jest to 
zarazem wyznanie wiary w istnienie lepsze
go, pozaziemskiego świata, będącego na
grodą dla tych, którzy wsławili się wielką 
pobożnością i „wysokimi cnotami” w życiu 
doczesnym. Narrator wskazuje więc na 
wartości, które w obliczu śmierci są najważ
niejsze i zapewniają duszy zmarłego prze
niesienie do szczęśliwej krainy wieczności 
oraz połączenie z Bogiem. Wiara w życie 
pozagrobowe nie zmniejsza co prawda 
ogromu straty, jaki czuje osierocony małżo
nek, ale pozwala mu przynajmniej zrozu
mieć sens i celowość śmierci, mającej wy
miar boski i jednocześnie będącej oczywi
stym kresem doczesności, mieszczącym się 
w ogólnym porządku natury. Przez niepo
kój i rozpacz dręczące go po tragicznym do
znaniu przebija konieczność pogodzenia się

Umieszczony na tablicy łaciński tekst sławi 
męstwo i waleczność zmarłego, który do
wiódł swych rycerskich cnót we Francji, 
Belgii i Holandii. Czytając dalej dowiaduje
my się, że Wojciech Mokronowski zmarł 
w wieku 29 lat, wkrótce po powrocie do oj
czyzny, pozostawiając w żalu swych rodzi
ców i braci. Obok umieszczono epitafium 
poświęcone pamięci Jana Klemensa Mokro
nowskiego. W latach 1750-1769 pełnił on 
funkcję proboszcza grodziskiego, a ponadto 
był kanonikiem kujawskim, kanclerzem 
płockim i koadiutorem opata płockiego.

Obcując z epitafiami umieszczonymi na 
ścianach grodziskiego kościoła, mamy do 
czynienia z wykutymi w kamieniu kartami 
kroniki możnego rodu Mokronowskich. 
Jednocześnie poznajemy najstarsze na środ
kowym Mazowszu zabytki literackiej polsz
czyzny. Dla ludzi wierzących są one także 
nieustającą od wieków prośbą: „Kto czytasz, 
użal się, westchnij, życz pokoju wiecznego”.

Jacek Krawczyk
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Kontynuujemy publikowanie najlepszych opracowań ankiet 
zamieszczanych od października 2001 r. w naszym piśmie.

(fot. Jarosław Dolat)

Miejscowość: Kalisz, woj., wielkopolskie.
Bliższa lokalizacja: ul. Lubelska 8, dzielnica Winiary, tuż przy wyjeź- 
dzie z miasta w kierunku Lodzi.
Rodzaj i nazwa obiektu: browar z 1820 r.
Właściciel: miasto Kalisz.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: bardzo zty, częściowy brak dachu, brak okien, odpada 
tynk; mury zewnętrzne wydają się mocne, a całość do uratowania.
Inne informacje: browar został wybudowany w stylu klasycystycz- 
nym w dobrach należących do gen. J. Zajączka, namiestnika Króle
stwa Polskiego w latach 1816-1826; potem znajdowała się tu gorzel
nia, a w okresie międzywojennym hotel; od 2002 r. browar znajduje 
się na trasie turystycznej „Szlakiem Królestwa Kongresowego”.
Dane bibliograficzne: S. Matyszko, Majątki wielkopolskie, Szreniawa 
2000.

Jarosław Dolat
Opatówek

Miejscowość: Ląkorz, gm. Biskupiec, pow. Nowe Miasto Lubawskie, 
woj. warmińsko-mazurskie.
Bliższa lokalizacja: przy drodze do Biskupca, za kościołem, na 
wzgórzu, w bardzo widocznym miejscu.
Rodzaj i nazwa obiektu: wiatrak holenderski.
Właściciel: gmina, sprzedany prywatnemu właścicielowi.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: zniszczony, przede wszystkim drewniany dach, przez 
który cieknie woda.
Inne informacje: obiekt wymaga natychmiastowego zabezpiecze
nia i remontu; wiatrak można wykorzystać dla celów hotelowo-ga
stronomicznych, istotne jest jego dobre usytuowanie w malowniczej 
okolicy.

Tomasz Salich
Łomianki

(fot. Tomasz Salich)

Miejscowość: Chociwel, pow. Stargard Szczeciński, woj. zachodnio
pomorskie.
Bliższa lokalizacja: przy skrzyżowaniu dróg Drawsko Pomorskie- 
-Insko.
Rodzaj i nazwa obiektu: pałac z przełomu XIX i XX w., pozostałość 
niewielkiego parku.
Właściciel: prywatny.
Użytkownik: prywatny.
Stan obiektu: dość dobry.
Inne informacje: pałac eklektyczny z elementami neobarokowymi.

Rafat Zieliński 
Chociwel
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Miejscowość: Ląkta Górna, gm. Żegocina, pow. Bochnia, woj. małopol
skie.
Bliższa lokalizacja: przy drodze Ląkta Górna-Ujazd-Zbydniów, dojście 
do dworu przez most od drogi Bochnia-Limanowa.
Rodzaj i nazwa obiektu: dwór, budynki gospodarcze (spichlerz), kaplica 
dworska, park z drugiej potowy XIX w.
Właściciel: Urząd Gminy w Żegocinie.

Użytkownik: brak.
Stan obiektu: zly, na krawędzi ruiny, zdewastowane pomieszczenia, park 
zaniedbany z bogatym i rzadkim drzewostanem.
Inne informacje: dwór eklektyczny z 1883 r., przebudowany w 1921 r., 
podpiwniczony, dwutraktowy z czterokolumnowym portykiem; do 1945 r. 
właścicielami byli Rutowscy, w latach osiemdziesiątych XX w. wykonano 
izolację fundamentów i dwór wykorzystywano jako ośrodek kolonijny.

Zbigniew Ellnain 
Żegocina

(fot. Zbigniew Ellnain)

Miejscowość: Stopnica, pow. Busko, woj. świętokrzyskie.
Bliższa lokalizacja: między obwodnicą Kielce-Tarnów, ul. Targową i ul. Cmentarną.
Rodzaj i nazwa obiektu: tzw. Stary Cmentarz - katolicki cmentarz z 1786 r.
Właściciel: parafia rzymskokatolicka śś. Piotra i Pawia w Stopnicy. 
Użytkownik: parafia rzymskokatolicka śś. Piotra i Pawła w Stopnicy.
Stan obiektu: cmentarz nieużytkowany od 1880 r., zniszczony w czasie działań wojennych 1944-1945; zachowane ruiny bramy i neogotyckiej 
kostnicy oraz uszkodzony krzyż konsekracyjny cmentarza, popękana kaplica grobowa Żelazowskich z 1870 r., cztery zdekompletowane na
grobki; całość porośnięta krzakami i trawą.
Inne informacje: w 1970 r. przeprowadzono remont kaplicy Żelazowskich, samosiejki byty wycinane w 1984 i 1998 r.
Dane bibliograficzne: Corpus Inscriptionum Poloniae, T. I, z. 3, Kielce 1980.

Jarosław T. Leszczyński
Kielce

1. Ruina bramy 
cmentarnej
2. Ruina kostnicy
3. Zniszczony krzyż 
konsekracyjny

(zdjęcia:
Krzysztof Sędek)

1. Narożnik południowo-zachodni wieży
2. Górna kondygnacja wieży - widoczne zakończenie 
klatki schodowej i okienko

(zdjęcia: Magdalena Prochowska)

Miejscowość: Oświęcim, woj. małopolskie.
Bliższa lokalizacja: ul. Zamkowa 1.
Rodzaj i nazwa obiektu: wieża obronna - połowa Xlll-początek XIV w. 
Właściciel: gmina miasta Oświęcim.
Użytkownik: zarządca - Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12, Oświęcim. 
Stan obiektu: zaniedbany.
Inne informacje: był to obiekt wolno stojący, którego budowę rozpoczęto po 1241 r. 
(najazd Tatarów) - z tej fazy pochodzi mur z kamiennych ciosów o wysokości ok. 2 m, 
grubości ok. 4 m; ostatni remont na początku XX w., kiedy uzupełniono ubytki i przykry
to dachem, mimo licznych śladów zniszczeń, braku schodów na górne kondygnacje, 
styl budowli nie uległ zmianie i jej sylweta od kilku stuleci jest symbolem Oświęcimia.
Dane bibliograficzne: A. Filipowicz, M. Filipowicz, Zamek w Oświęcimiu - wstęp
ne podsumowanie dotychczasowych badań konserwatorskich w latach 1983-1998, 
Kraków 1998; L. Dębowska, T. Dębowski, Oświęcim-zamek - wyniki badań arche
ologicznych przeprowadzonych w latach 1999-2000, Kraków 2000, oraz wcześniej
sze publikacje.

Magdalena Prochowska 
Oświęcim
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o ostatniej wojnie światowej 
m.in. na obszarze Dolnego 
Śląska przeprowadzono cen
tralizację przemysłu spożyw

czego i pod koniec lat czterdziestych 
XX w. wiele cukrowni zostało zlikwi
dowanych. W ówczesnej gigantomanii 
dawne cukrownie m.in. w Brzegu, 
Żmigrodzie, Chojnowie, Bierutowie, 
Pietrzykowicach, Snowidzy, Goczałko
wic i Grabinie okazały się niepotrzebne 
i musiały zmienić produkcję. Inne, 
uprzednio zniszczone, nie zostały od
budowane, np. w Ścinawie i Lubinie. 
W tym roku przypada dwusetna rocz
nica cukrownictwa buraczanego, która 
zbiega się z procesem przekształceń 
własnościowych i strukturalnych, jakim 
podlega Polska gospodarka, a zwłasz
cza przemysł przetwórczy i spożywczy. 
Powszechnie wiadomo, że pierwszy na 
świecie cukier (właściwie sok) z bura
ków wyprodukował w 1802 r., czyli 
dwieście lat temu Franz Karl Achard 
(zob. s. 34) w Konarach pod Woło- 
wem. I na tym w zasadzie kończy się 
przeciętna wiedza na temat przemysłu 
cukrowniczego, także osób odpowie
dzialnych za dokumentację i ochronę 
zabytków. W toku walki o „polski cu
kier”, pomimo licznych protestów 
związkowców i plantatorów, zakończo
no prywatyzację Śląskiej Spółki Cukro
wej S.A. z siedzibą w Łosiowie, skupia
jącej dwanaście śląskich cukrowni; 
wszystkie one przeszły na własność 
francuskiego koncernu St. Louis Sucre. 
Ochrona zespołów przemysłowych na 
Dolnym Śląsku ma długą tradycję; moż
na podać wiele pozytywnych przykła
dów związanych z górnictwem, energe
tyką, włókiennictwem i komunikacją. 
Niestety, w odniesieniu do cukrownic
twa takich przykładów brakuje.

Cukrownia jest niczym żywy orga
nizm: w czasie kampanii cukrowniczej 
tętni życiem (przez dwa miesiące), po
tem jest pozornie uśpiona, kiedy nastę
puje konserwacja urządzeń i przygoto
wanie do następnej kampanii. Poszcze
gólne człony cukrowni stanowią nie
zwykły mechanizm powiązanych funk
cjonalnie odrębnych budynków, często

cukrownie 
technologiczne zamieniano na nowsze 
i wydajniejsze - podobnie budynki. 
Niedoinwestowanie przemysłu na Dol
nym Śląsku spowodowało, że przez 
dziesięciolecia użytkowano stare, 
przedwojenne budynki i urządzenia. 
Cukrownie, lokowane przeważnie z da
la od wielkich ośrodków przemysło-

o specyficznych formach i rozwiąza
niach technicznych, podporządkowa
nych wymogom procesu przeróbki ko
rzeni buraka cukrowego, produkcji 
i składowania cukru i jego pochod
nych, w tym surowców i materiałów 
pomocniczych oraz transportu odpa
dów i przeróbki ścieków. Wszystkiemu 
towarzyszy nieustanny rozwój zarówno 
urządzeń i linii technologicznych, jak 
i obiektów. Zmiany w procesie techno
logicznym sprawiły, że wyeksploatowa
ne urządzenia, instalacje i całe linie 

wych i aglomeracji, na trwałe wpisały 
się w krajobraz Dolnego Śląska, stano
wiąc ważne dominanty i elementy kraj
obrazu. Sąsiadują z nimi zazwyczaj 
osiedla z wielorodzinnymi budynkami 
dla robotników, personelu techniczne
go czy willami i pałacami dla właścicie
li i zarządców, tworzącymi własną, zin
tegrowaną strukturę przestrzenną 
(Pszenno, Pustków Żurawski). Nagro
madzenie różnorakich budowli powsta
łych w XIX i XX w. powoduje wiele 
problemów związanych z prawidło
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wym ich utrzymaniem zarówno dla 
właścicieli, jak i służb konserwator
skich. W architekturze obiektów cu
krowniczych na Śląsku dominują: hi- 
storyzm w formie „stylu arkadkowego” 
z klasycznymi dla XIX w. detalami ar
chitektonicznymi oraz nowatorskie 
rozwiązania ekspresjonistyczne i mo-

technologicznych przede wszystkim po
winna zakładać dalsze istnienie cukrow
ni jako czynnego, przynoszącego zyski 
zakładu, co daje szansę na finansowanie 
prac restauratorskich. Wszystkie służby 
konserwatorskie muszą dziś mieć nie
zbędną wiedzę i choćby podstawowe 
wiadomości techniczne. Wieloletnie za-

1.2. Wnętrza cukrowni: w Pszennie koto 
Świdnicy (1) i w Ząbkowicach Śląskich (2)
3. Cukrowniczy zespót przemysłowy 
w Pszennie
4. Cukrownia „Grabina” koto Strzegomia
5. Cukrownia „Jawor”

dłowym określeniem jej wartości trwają 
od dawna. Służby konserwatorskie nie 
mają prawie żadnych opracowań mono
graficznych czy raportów wartościują
cych zabytki, tak pomocnych w podej
mowaniu decyzji, a ta niewiedza sprzyja 
chaotycznym działaniom. Na Dolnym 
Śląsku, oprócz najstarszej z czynnych 
w Europie i na świecie cukrowni Pastu
chów (1838 r.), znajduje się jeszcze kil
ka wyjątkowych ze względu na wysoką 
rangę architektury i planistyki oraz po
wiązanie z krajobrazem, także kulturo
wym, zespołów przemysłowych (Bieru
tów, Pszenno, Ziębice, Stary Jawor, 
Malczyce, Klecina, Sołtysowice).

Mam nadzieję, że artykuł ten skłoni 
do podjęcia kompleksowych działań, 
które zmierzać będą do udokumento
wania istniejącego stanu budynków 
oraz zabezpieczenia i gromadzenia ska
zanych na złomowanie urządzeń tech
nologicznych. Może warto pomyśleć 
o powołaniu Muzeum Dolnośląskiego 
Cukrownictwa, choćby w jednej z naj
mniejszych cukrowni w Ząbkowicach 
Śląskich, z doskonale zachowaną archi
tekturą z przełomu XIX i XX w. Takie 
muzeum byłoby czymś zupełnie wyjąt
kowym i niewątpliwą atrakcją tury
styczną.

(zdjęcia: Andrzej Wilk)

dernistyczne pierwszej połowy XX w. 
Widoczne też jest destrukcyjne działa
nie epoki realnego socjalizmu, polega
jące na zacieraniu indywidualnych cech 
budynków przez tynkowanie ich elewa
cji, niszczenie detali architektonicz
nych, spłaszczanie dachów, przemuro- 
wywanie otworów okiennych (np. cu
krownie Jawor i Łagiewniki).

Nieustanna rewolucja techniczna 
spowodowała, że cukrownie podlegały 
i muszą podlegać modernizacjom i prze
budowom. Tego procesu nie da się po
wstrzymać i świadomość ta powinna 
determinować nasze spojrzenie na cu
krownictwo i towarzyszącą architektu
rę. Uznawanie tego zjawiska wyłącznie 
jako elementu krajobrazu kulturowego 
- to za mało, zwłaszcza w sytuacji, kie
dy jest to obiekt czynny, wymagający 
specjalnego traktowania. Ochrona ar
chitektury i unikatowych urządzeń 

niedbania w tym zakresie oraz niechęć 
wielu badaczy przyczynia się do margi
nalizacji spraw ochrony dawnej archi
tektury cukrowniczej, co jeszcze bar
dziej potęguje straty. Kłopoty z prawi

W obecnej sytuacji los wielu cu
krowni, zwłaszcza tych najmniejszych 
i najstarszych, wydaje się przesądzony.

Andrzej Wilk
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Styl zakopiański
w Warszawie

B
eżeli za styl w architekturze 
i budownictwie przyjmiemy 
„zespół cech charaktery
stycznych dla ukształtowa
nia budowli powstałych w danym 

okresie rozwoju architektury i w da
nym kręgu kulturowym”, to styl za
kopiański realizowany w latach

(najliczniejsza grupa na Polanie Wak
smundzkiej i na Hali Stoły). Budow
nictwo podhalańskie wystylizował 
Stanisław Witkiewicz na przełomie 
XIX i XX w., tworząc grupę kilkuna
stu obiektów drewnianych, których 
cechy określił mianem „stylu zako
piańskiego”, od kiedy osada Zakopa

ne (formalne prawa miejskie już 
w 1578 r.) stała się znanym kuror
tem, stacją klimatyczną i letnią stolicą 
Polski, ówcześnie jeszcze pod zabora
mi. Wymieńmy najważniejsze dzieła 
architektury autora powieści Na 
przełęczy, wille „Koliba” (1892- 
-1893), „Oksza” (1894-1895), „Pod 
Jedlami” (1896-1897) - uznany ar
chetyp budowli w stylu zakopiań
skim, sanatorium dra Hawranka 
(1897), klasztor Albertynów (obecnie 
Albertynek) na Kalatówkach (1898), 
willa „Grażyna” Towarzystwa Bratnia 
Pomoc (1900-1902), „Witkiewiczów- 
ka” (1904-1905, wraz z bratankiem 
Janem Koszczycem-Witkiewiczem),

1892-1939 na terenie dawnej Rze
czypospolitej przez Stanisława Wit
kiewicza i jego naśladowców spełnia 
powyższą definicję. Jaka była geneza 
tej architektonicznej efemerydy, któ
ra w zasadzie przyjęła się tylko na 
Podhalu i Podbeskidziu?

Stałe osadnictwo (nie sezonowe!) 
do końca XVIII w. dotarło do podnó
ża Tatr. Na podstawowe cechy bu
downictwa mieszkalnego, również 
sakralnego, górali podhalańskich 
składały się: murowany cokół z oto
czaków lub granitu, drewniana kon
strukcja wieńcowa tzw. zrębowa lub 
słupowo-ramowa, często oszalowanie 
z bali (tzw. plaży) lub desek smreko
wych (świerkowych), dach łamany 
dwuspadowy z półszczytem górnym, 
ryty ornament: rozety, lilie złotogłów, 
znaki magiczne, np. krzyż, serce, 
słońce; bryłę urozmaicały ganki i we
randy. Z kolei sezonowa gospodarka 
pasterska na polanach i halach Tatr 
rozwinęła dwa typy szałasu: kamien
ny, tzw. kolibę (np. w Dolinie Pięciu 
Stawów Polskich ruiny koliby z koń
ca XVIII w.) oraz drewnianą szopę
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1. Kościół parafialny 
przy ul. Ziemowita 39 
w Warszawie
2. Willa drewniana 
przy ul. Walecznych 
37 w Warszawie
3. Fasada kamienicy 
przy ul. Chmielnej 30 
w Warszawie
4. Fragment fasady 
z atlasami kamienicy 
przy ul. Mokotowskiej 
57 w Warszawie
5. Drewniana altana 
ogrodowa przy
ul. Jagiellońskiej 21
w Konstancinie

(zdjęcia:
Antoni J. Koseski)
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ków poza Podhalem 
można wymienić: Sta
nisława Witkiewicza 
dwór w Łańcuchowie 
(1904) kolo Lublina, 
„Chatkę” i „Ochron
kę” wzniesione w 1906 
r. przez Jana Koszczy- 
ca-Witkiewicza dla Ste
fana Żeromskiego 
w Nałęczowie; dwie 
wille w duchu zako
piańskim znajdziemy 
nawet w Gdyni: „Orla” 
przy uL Kasprowicza 
2 (budowniczy B. Ko
walski, 1927-1928) 
i willa przy ul. Lipowej 
28 (przed 1930).

Okazuje się, że rów
nież w Warszawie 
i okolicy nie zabrakło 
inwestorów i architek
tów budowli „jakby 
przeniesionych z Pod
hala”. Na Targówku 
Przemysłowym (przy 
ul. Ziemowita 39) 
w 1919 r. powstał 
drewniano-murowany 
kościół parafialny 
Zmartwychwstania 
Pańskiego oraz pleba-

kaplica na Jaszczurówce (1908). 
Gmach Muzeum Tatrzańskiego na 
Krupówkach w Zakopanem stanowi 
murowaną wersję stylu zakopiańskie
go i został ukończony po śmierci Wit
kiewicza w 1922 r.

O ile budowle te miały historycz
ne i geograficzne uzasadnienie na 
Podhalu, o tyle styl zakopiański na 
nizinach nie przyjął się. Poparciem 
pierwszej tezy są liczne dzieła Wit
kiewicza, a także wypowiedzi m.in. 
dwóch wybitnych łudzi związanych 
z Podhalem. Walery Goetel, znany 
działacz na polu turystyki górskiej, 
stwierdza: „Chata podtatrzańska ze 
spadzistym dachem wiąże się w jedną 
piękną całość ze strzelistością smre
ków i turni tatrzańskich”, a architekt 
Karol Stryjeński pisze: „Atmosferycz
ne opady nakazują stawiać dach wy
soki iv myśl tradycyjnego budownic
twa na Podhalu. W takim praktycz
nym wiązaniu dachowym pomiesz
czą się wygodnie składy i magazyny”. 
Na nizinach przykłady budowli 
w stylu zakopiańskim są bardzo nie
liczne. Sam Stanisław Witkiewicz

zrealizował murowaną stację w Sył- 
gudyszkach (na rodzinnej Żmudzi) 
na trasie kolejki dojazdowej Święcia- 
ny-Poniewież (niedatowana). Z in
nych przykładów podobnych budyn- 

nia projektu architekta Stefana Szyl- 
lera. Ten znany teoretyk, piewca i re
alizator stylu narodowego w archi
tekturze polskiej, w wersji neorene- 
sansu z tzw. attyką polską i ludowego 

29



TO TEŻ SĄ ZABYTKI --------

budownictwa drewnianego, w wy
padku tej świątyni nawiązał do ele
mentów stylu zakopiańskiego. I tak, 
bryłę kościoła na planie wydłużone
go prostokąta z przystającym prezbi
terium i aneksami po bokach przy
krywa wysoki dach, w elewacjach 
szczytowych łamany z półszczytami 
górnymi, takie same dachy mają 
dwie przyległe kaplice boczne. Tyn
kowane na biało ściany budowli kon
trastują z ceglastym kolorem poszy
cia dachówką holenderską z gąsiora
mi na kalenicach. Całość obiektu 
wieńczy sygnaturka drewnianej kon
strukcji i dach iglicowy łamany, po
kryty cynkowaną blachą. Kościół 
przy ul. Ziemowita można określić 
jako „nizinną” wersję witkiewiczow
skich kapliczek, jest on jednak bar
dziej przysadzisty, brak mu wyekspo
nowanej góralskiej ciesiołki i werty
kalnych proporcji. Podhalański re
gion przypominają dachy.

Również na praskim brzegu Wisły, 
na Saskiej Kępie (przy ul. Walecz
nych 37) około połowy lat dwudzie
stych XX w. wzniesiono drewniany 
budynek mieszkalny według projek
tu nieznanego budowniczego. Jedno
piętrowy szalowany drewniak 
z mieszkalnym poddaszem, osadzony 
na kamiennym cokole w przyziemiu, 
przykrywa dwuspadowy dach z wy
datnym okapem. Na osi symetrii ele
wacji wzdłużnych obustronnie wto
piono w dom werandy na słupach, 
o poprzecznych dachach z półszczy
tami górnymi. Estetyka obiektu na

suwa luźne podobieństwo do letni
skowych domów Kościeliska czy Bu
kowiny. Prywatny budynek mieści 
w przyziemiu kawiarnię i salę telewi
zji satelitarnych.

Wśród czynszowych kamienic 
Śródmieścia zainteresują nas dwa do
my o fasadach nawiązujących do form 
i tematyki „zakopiańskiej”. Pierwszy 
z nich - to dawna kamienica Bichbun- 
derów przy ul. Chmielnej 30 wznie
siona w latach 1860-1861 jako dwu
piętrowa, a w latach 1905-1906 grun
townie przebudowana przez architek
ta Jarosława Wojciechowskiego na 
trzypiętrową, z elewacją frontową 
w stylu zakopiańskim, jedyną taką 
w Warszawie. Fasadę czterokondygna
cyjną, siedmioosiową z bramą przejaz
dową na osi ozdobiono oddanym 
w tynku detalem budownictwa pod
halańskiego: belki z ostatkami, gzym
sy, naśladujący snycerkę ornament ro
ślinny, a pośrodku - ażurowymi balko
nami i zwieńczono trójkątnym szczy
tem z motywem glorii. Do początku 
lat siedemdziesiątych XX w. w obiek
cie mieścił się hotel „Terminus”, obec
nie są w nim lokale mieszkalne.

Kilka przecznic na południe, przy 
ul. Mokotowskiej 57, według pro
jektu architekta Zygmunta Bindu- 
chowskiego w latach 1900-1904 
zbudowano eklektyczną kamienicę 
dla Rodryga Mroczkowskiego. Este
tykę trzypiętrowej symetrycznej fasa
dy ożywiają figury atlasów dźwigają
cych optycznie kolumnowe wykusze 
pierwszego i drugiego piętra. Cztery 

kariatydy stylizowane są na pełno- 
plastyczne postaci w polskich stro
jach ludowych - krakowiaków i gó
rali, a ci ostatni w nieodłącznych 
atrybutach: w serdakach, z ciupaga
mi i w podhalańskich kapeluszach.

W podwarszawskim Konstancinie, 
do dziś modnej miejscowości letni
skowej, na początku XX w. działało 
wielu znanych twórców architektury 
wznoszących wille i pałace w stylach 
historyzujących, w duchu secesji 
i modernizmu. Przy ul. Jagiellońskiej 
21, na jednej z leśnych działek znaj
dujemy drewnianą altanę ogrodową, 
podpiwniczoną, parterową z miesz
kalnym poddaszem. Budynek urzeka 
nieodpartym podobieństwem do za
kopiańskich „perełek” Stanisława 
Witkiewicza. Drewniak powstał 
w sąsiedztwie okazałej neorenesan- 
sowej willi „Eloe” z 1906 r., autor
stwa wspomnianego już Stefana Szyl- 
lera i to on z dużą dozą prawdopo
dobieństwa jest również jego projek
tantem. Fasada kryjąca w parterze 
ganek na słupach, zwieńczona trój
kątnym półszczytem górnym w dwu
spadowym łamanym dachu podha
lańskim, zwraca się do ulicy. Szczyt 
zdobi motyw promieni słońca, a dwa 
wysmukłe ceglane kominy (podobne 
do kominów w willi „Pod Jedlami”) 
wyrastają nad dolną połacią ceglane
go dachu w kuchennej części salonu 
na parterze. Od strony ogrodu leśne
go przylega mieszkalny kryty aneks 
przystający do całości daszkiem.

Antoni Jacek Koseski

^Jollegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego 

jest jedną z najczęściej odwiedzanych zabytkowych 
budowli Krakowa. Jego późnośredniowieczny wy
gląd, przywrócony w latach 1949-1964 z inicjatywy 
prof. Karola Estreichera, urzeka do dziś rzesze tury
stów i krakowian. Jednak jeszcze do czasów drugiej 
wojny światowej gmach z okazałym dziedzińcem 
miał charakter neogotycki, nadany mu w połowie 
XIX w. Ten właśnie wygląd Collegium, mieszczącego 
ówcześnie Bibliotekę Jagiellońską, byt efektem od
budowy gmachu zrealizowanej przez Karola Krame
ra w latach 1838-1840 oraz 1853-1858 (dziełem Kra
mera, pełniącego od 1841 r. funkcję Dyrektora Bu
downictwa Wolnego Miasta Krakowa, była m.in. 
przebudowa Barbakanu i Bramy Floriańskiej, odno
wienie wyższej wieży Kościoła Mariackiego, realiza
cja sieni Collegium Phisicum).

Neogotycki styl Collegium dokumentują licznie 
zachowane zdjęcia, wykonywane już w drugiej poło
wie XIX w. Właśnie na jednym z takich zdjęć zauwa
żyć można, że konstrukcja dachu spoczywa na nie
wielkich kamiennych wspornikach, których boki zdo-
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NEOGOTYCKI WSPORNIK

1. Wsporniki na zdjęciu z drugiej potowy XIX w.
2. Wspornik w krakowskim
Ogrodzie Botanicznym

(fot. 2 - Michał Myśliński)

bione są uproszczonym czworoliściem. Wsporniki 
te, wraz z innymi neogotyckimi detalami architekto
nicznymi, podczas powojennego remontu zostały 
usunięte m.in. do krakowskiego Ogrodu Botanicz
nego - jeden z nich do dziś znajduje się w niewiel
kim ogródku skalnym.

Michał Myśliński
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Zabytkowe mosty na zabytkowych
pocztówkach

1. Mosty kolejowo-drogowe 
przez Wisłę w Tczewie. Mosty że
lazne w dolnym biegu Wisły po
wstawać zaczęły w drugiej połowie 
XIX w., w okresie, kiedy ziemie te 
należały do zaboru pruskiego. Za
stąpić miały prowizoryczne mosty 
łyżwowe, łączące Prusy Wschod
nie ze stolicą Rzeszy, które wraz 
z rozwojem kolei żelaznej utraciły 
swoją przydatność. Z powstającą 
linią kolejową Berlin-Królewiec 
związana była budowa w latach 
1855-1857 pierwszego żelaznego 
mostu przez Wisłę pod Tczewem. 
Konstrukcję mostu, którego twór
cą był inż. Lentze, stanowiły dźwi
gary o gęstej, ukośnej kracie z pła
skowników. Sześć przęseł wspar
tych na kamiennych filarach two
rzyło rodzaj ażurowego tunelu. 
Wjazdy na most prowadziły przez 
pseudoobronne bramy o ostrołu- 
kowych przejazdach, a na podpo
rach wznosiły się cylindryczne 
wieżyczki zwieńczone krenelażem. 
Wzrastający na trasie do Prus 
Wschodnich ruch kolejowy zmusił 

władze do przeznaczenia pierwsze
go, jednotorowego mostu wyłącz
nie dla ruchu drogowego i budowy 
drugiej przeprawy mostowej. No
wy, dwutorowy most, wyróżniają
cy się niecodziennym kształtem 
eliptycznych dźwigarów krato
wych, oddany został do użytku 
w 1891 r. Oprawa architektonicz
na mostu również nawiązywała do 
średniowiecznej architektury 
obronnej. Obiekt zaprojektowali 
i zbudowali inżynierowie Schwei- 
dler i Mehrtens. Obydwa mosty 
uległy poważnemu zniszczeniu 
w 1939 r., powojenna odbudowa 
przywróciła im funkcje użytkowe, 
ale pierwotnej formy nie odtwo
rzono. Pocztówka wydana przed 
1898 r. (data korespondencji 
i stempla pocztowego).

2. Most kolejowo-drogowy 
przez Wisłę w Grudziądzu, zbudo
wany w 1879 r., miał zapewnić 
komunikację kolejową położonej 
na prawym brzegu rzeki twierdzy 
z siecią dróg żelaznych w Niem

czech. Wjazd na jedenastoprzęsło- 
wy most o dźwigarach kratowych, 
z parabolicznym pasem górnym, 
chroniła żelazna brama i dodatko
wo dwa masywne schrony bojo
we. W 1939 r. po wybuchu wojny 
polscy saperzy wysadzili w powie
trze dwa filary mostu. Odbudowa
ny prowizorycznie przez Niem
ców, został w 1945 r. doszczętnie 
przez nich zniszczony. Most odbu
dowano w 1951 r. Pocztówka wy
dana przez A. Kriedte w Grudzią
dzu przed 1914 r.

3. Most zbudowany przez Wisłę 
w Toruniu w latach 1870-1873, 
łączył dwie stacje kolejowe leżące 
na przeciwległych brzegach rzeki. 
Konstrukcja powielała rozwiąza
nia zastosowane w moście gru
dziądzkim, odmienna była jedynie 
oprawa architektoniczna, bowiem 
wjazdy na toruński flankowały 
wzniesione na krańcach filarów 
smukłe wieżyczki o pseudoobron- 
nym charakterze. Podobne były 
też wojenne losy obu mostów -

JESZCZE JEDNA „MIKROFALA”?

Jednym ze starszych budynków Międzygórza - 

miejscowości leżącej w Kotlinie Kłodzkiej, w pobliżu 
Bystrzycy Kłodzkiej i Międzylesia - jest pochodzący 
z końca XIX w. dom wczasowy „Gigant". Pierwotnie 
pełnił on funkcję sanatorium i warto dodać, że jest 
to prawdopodobnie największy drewniany budynek 
w Polsce - ma powierzchnię prawie 4000 rrk! Po
wstanie tego sanatorium stanowiło początek kariery 
doktora Henryka Janischa, którego działalność 
sprzyjała rozwojowi uzdrowiska. W przestronnych 
korytarzach zwracają uwagę oryginalne kaloryfery: 
w grzejniki „wbudowane" są tu metalowe pojemniki. 
Co do ich przeznaczenia nie ma pełnej jasności. 
Być może we wnętrzu grzejnika umieszczano tacę 
ze śniadaniem, a może pojemnik służył do suszenia 
butów po górskiej wędrówce? Taki sam kaloryfer, 
znajdujący się w Muzeum Śremskim, opisał Alek
sander Stukowski w numerze 8 „Spotkań z Zabytka
mi" z 2001 r. Podobnie jak stuletni kaloryfer śremski 
z wnęką, także i ten ciągle grzeje.

Wojciech Miśko

1.2. Reprezentacyjna część dawnego sanatorium (1) i kaloryfer 
z ogrzewaną wnęką (2)

(zdjęcia: Wojciech Miśko)
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półwiecznej eksploatacji wyczer
pały się. W 1908 r. rozpoczęto 
budowę nowej przeprawy, usytu
owanej u wylotu ul. Starowiślnej, 
według projektu wiedeńczyka inż. 
E. Zittera. Trójprzęsłowy most 
stalowy o konstrukcji wsporniko
wej oddano do użytku w 1911 r. 
Żeliwne pylony ukształtowane 
w formie bram-łuków triumfal
nych zdobił detal architektonicz
ny i ornamenty o trudnej do okre
ślenia przynależności stylowej. 
Proponowaną nazwę „Most Kra
kusa” rada miejska odrzuciła, za
lecając znalezienie innej. Poszuki
wania trwały 60 lat i ostatecznie 
budowla została rozebrana 
w 1970 r. jako „III Most”. Jego 
kamienne filary wykorzystano na

most w Toruniu wysadzony 
został w powietrze przez 
wojska polskie w 1939 r., 
następnie naprawiony przez 
Niemców i zniszczony 
przez saperów niemieckich 
w 1945 r. Pocztówka wyda
na w Trewirze przed 1914 r. 
(nadruk w języku polskim 
jest wtórny, powstał zapew
ne po 1918 r.).

4. Trzeci most przez Wi
słę w Krakowie, łączący 
śródmieście i Kazimierz 
z rozwijającym się na pra
wym brzegu rzeki Podgó
rzem, miał zastąpić stary 
most drewniany, którego 
możliwości techniczne po

podpory dla nowego mostu 
wzniesionego w 1971 r. Pocztów
kę wydało Wydawnictwo Salonu 
Malarzy Polskich w Krakowie 
w 1919 r.

5. Pierwszy most kolejowy przez 
Łynę zbudowano w Olsztynie 
w 1872 r. Była to - w odróżnieniu 
od innych mostów wznoszonych 
na linii kolejowej Berlin-Prusy 
Wschodnie, które budowano jako 
kratowe konstrukcje żelazne - bu
dowla murowana z kamienia i ce
gły. Łukowe przęsło środkowe spi
nało brzegi rzeki, dwa analogiczne 
przęsła skrajne łączyły się z wyso
kimi nasypami kolejowymi. Wzra
stający ruch kolejowy skłonił wła
dze pruskie do budowy w bezpo-
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skich mostów kolejowych 
wzniesionych w połowie 
XIX w., konstrukcją kamien
ną, której dziewięć półkoli
ście sklepionych przęseł łą
czyło brzegi rzeki, niosąc po
most torowiska. Do czterech 
filarów z obydwu stron przy
legały wieloboczne wieżycz
ki, których blankowane 
zwieńczenia wznosiły się nie
znacznie ponad ażurową, ka
mienną balustradę. Most zo
stał w 1912 r. zastąpiony 
przez monumentalną kon
strukcję żelbetową, która ist
nieje do dziś. Pocztówka wy
dana przez P. Hóckendorfa 
w Jeleniej Górze przed 1912 r.

Paweł Okoń

średnim sąsiedztwie bliź
niaczego mostu, oddanego 
do użytku w 1892 r. Oby
dwie wojny światowe 
oszczędziły olsztyńskie 
mosty, które dzięki solid
nej konstrukcji do dziś 
z powodzeniem pełnią 
swoją pierwotną funkcję. 
Pocztówka wydana w Tre- 
wirze przed 1909 r.

6. Most kolejowy przez 
rzekę Bóbr powstał w Je
leniej Górze w 1864 r., 
w ramach budowy linii 
kolejowej ze Zgorzelca do 
Wałbrzycha i dalej do 
Kłodzka. Był, podobnie 
jak większość dolnoślą-

Hirschbetg I. R/fsengebirge Boberviadukt mit Hnasberg
6 Od redakcji: W ubiegłym roku 

ukazała się książka autorstwa 
Pawła Okonia Mosty na pocztów
kach, w której czytelnicy znajdą 
ponad 400 przykładów różnych 
mostów - najczęściej już nieistnie
jących - od drewnianych i antycz
nych po pływające i promowe, 
utrwalonych na pocztówkach. Za
interesowanym tematem poleca
my także książkę Mosty. Dzieła 
sztuki i inżynierii. Zabytki (Warsza
wa 2001, Oficyna Wydawnicza 
TOnZ). Jest to zbiór referatów wy
głoszonych w czasie naukowej se
sji poświęconej zabytkowym mo
stom, m.in. warszawskim, poznań
skim, lwowskim (do nabycia 
w księgarniach i siedzibie TOnZ, 
Warszawa, ul. Piękna 44a).
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Akcja cmentarze

ZAPOMNIANY GRÓB
Na północnym skraju Dolnego Śląska, nieopodal Mo- 

czydlnicy Dworskiej, na granicy gminy Wińsko i Wołów, 
znajduje się niszczejący cmentarz wiejski z grobem twór
cy przemysłu cukrowniczego, Franza Carla Acharda - 
o czym informują emaliowane tablice, z tekstem w pięciu 
językach, umieszczone przy wejściu na teren cmentarza,. 
F. C. Achard, potomek hugenotów, którzy znaleźli swój 
azyl w Berlinie, studiował chemię i fizykę, następnie pra
cował w Akademii Berlińskiej, prowadząc eksperymenty 
z dziedziny fizyki. Od 1780 r, jako botanik zajmował się 
na zlecenie Fryderyka Wielkiego uszlachetnianiem, upra
wą i upowszechnianiem tabaki. Od 1782 r. przejął sche
dę po Andreasie Sigismondzie Markgrafie, chemiku i od
krywcy cukru w korzeniach buraka, prowadząc z sukce
sem prace nad burakiem cukrowym. W1799 r. przedsta
wił projekt urządzenia do uzyskiwania cukru z buraków, 
za co uzyskał od króla pruskiego. Fryderyka Wilhelma III, 
przywilej na produkcję cukru z buraków i opublikował od
krycie w kilku pracach. Dzięki subwencji rządowej nabył 
folwark w Konarach (Cunern), gdzie urządził laboratorium 
i „fabryczkę”. W 1802 r. Achard wyprodukował tu pierw
szy w świecie cukier z buraków.

Spośród dzikiej zieleni wyłaniają się ocalałe nagrob
ki z XIX w. Z pierwotnego nagrobka, fundacji rodziny 
i spadkobierców, który wykonano zapewne wkrótce po 
śmierci Acharda około 1821 r, zachowała się jedynie 
centralna część w formie obelisku, ściętego ostrosłupa 
o podstawie prostokątnej, z wyrytą i złoconą inskrypcją 
w języku niemieckim na awersie:,.Franz Carl Achard, dy
rektor Królewskiej Akademii Nauk w Berlinie, członek 
licznych Krajowych i Zagranicznych Towarzystw Nauko
wych. Właściciel dóbr ziemskich: Dolne i Górne Konary, 
Urodzony 28 kwietnia 1753, zmart 20 kwietnia 1821 "oraz 
na rewersie, gdzie widnieje sparafrazowany cytat biblij
ny: „ Wesołą i lekką jest śmierć człowieka sprawiedliwe
go, wielką jest jego zaplataW1886 r. sumptem Związ
ku Cukrowniczego przebudowano grób Acharda: w no
wej granitowej krypcie umieszczono trumnę, którą przy
kryta płyta nagrobna z inskrypcją „Założycielowi nie
mieckiego przemysłu cukrowniczego - Związek Przemy
słu Cukrownictwa Buraczanego Cesarstwa Niemieckie
go”. W związku z obchodami 150-lecia cukrownictwa na 
ziemiach polskich w 1964 r, z inicjatywy cukrowników 
z okolicznych cukrowni (Maloszyn i Klecina), pod patro
natem Stowarzyszenia Techników Cukrowników upo
rządkowano grób Acharda i relikty pierwszej cukrowni 
w Konarach, a na zapuszczonym cmentarzu przeprowa
dzono prace porządkowe. W latach osiemdziesiątych 
XX w. uszkodzony obelisk postanowiono zabezpieczyć 
i przewieziono go do Wrocławia, gdzie w pracowni kon
serwatorskiej poddany został gruntownej restauracji. 
Odnowiony zabytek następnie przewieziono do Wolowa, 
gdzie w Izbie Regionalnej byt eksponowany jako jedna 
z największych atrakcji. W ostatnich latach nastąpiła li

kwidacja muzeum, a obelisk 
umieszczono w piwnicy Miejskie
go Ośrodka Kultury. W trakcie 
przenosin zaginęło tarczowe 
zwieńczenie i prostopadlościenna 
podstawa oraz granitowa tablica 
z 1964 r. Pomimo 200. rocznicy po
wstania cukrownictwa buraczane
go i 250. rocznicy urodzin jego 
twórcy, ten najstarszy i najbardziej 
wartościowy zabytek związany 
z początkami cukrownictwa euro
pejskiego znajduje się w niedo
stępnej piwnicy, oczekując na po
wrót na grób Acharda i ponowną 
restaurację.

Andrzej Wilk

Prejmer
- twierdza wyjątkowa

toczony z trzech stron wy
niosłymi łańcuchami Karpat 
i Gór Fogaraskich Siedmio
gród - to kraina niezwykła.

Piękne krajobrazy i pełne zabytków
miasta, średniowieczne zamczyska 
i barokowe twierdze, legenda o księ
ciu Draculi oraz nader serdeczni i go
ścinni mieszkańcy: Rumuni, Węgrzy, 
Niemcy, Żydzi. Mozaika zwyczajów, 
języków, religii, ciągle żywa, mimo 
wielu wieków burzliwej historii. 
W południowo-wschodniej części 
Siedmiogrodu odnaleźć można wyjąt
kowe świadectwa tej historii - wiejskie 
twierdze, zakładane zazwyczaj wokół 
kościołów przez zamieszkujących te 
ziemie Sasów, mające stanowić schro
nienie dla mieszkańców wsi w czasie
licznych wojen i najazdów.

Tereny tej części Siedmiogrodu od 
połowy XIII w. stopniowo podbijali 
Węgrzy, wypierając na wschód ko
czownicze plemiona Pieczyngów i Po- 
łowców. Intensywnie prowadzona ko
lonizacja niemiecka, zwłaszcza przez 
chętnie osiedlających się w tych stro
nach Sasów, sprzyjała umacnianiu tych 
ziem. Zabezpieczeniem wschodnich 
granic Siedmiogrodu oraz prowadze
niem akcji chrystianizacji podbitych 
plemion zająć się mieli Krzyżacy, spro
wadzeni w 1211 r. przez króla Węgier 
Andrzeja II. W miejscu dzisiejszej wsi 
Prejmer (pierwotna nazwa Tartlau) po
wstał wtedy obronny obóz, następnie 
osada broniona przez drewniane 
umocnienia i rycerzy Zakonu Panny 
Marii. Wraz z umocnieniami w sąsied
nim Harman (Honigberg) oraz potęż
nymi zamkami w Brajovie i Sighięo- 
arze (Schassburg) stanowiła ona część 
łańcucha twierdz wschodniej granicy 
Królestwa Węgier.

W 1225 r. rozpoczęto na skraju 
osady budowę kościoła. Otrzymał on 
plan krzyża równoramiennego i do
chodzące do 3 m wysokości ściany 
z kamiennych bloków. To wyjątkowe 
w Siedmiogrodzie, a rzadkie w archi
tekturze zachodniej założenie (plan 
grecki) miejscowa legenda wiąże z jed

nym z rycerzy stacjonującej w Prejmer 
krzyżackiej załogi, wcześniej służącym 
w Syrii, skąd miał przywieźć plan świą
tyni, może także budowniczego. 
W tym samym roku Krzyżacy opuścili 
Siedmiogród, przenosząc się do Polski, 
a zasiedloną przez osadników saskich 
wieś kolejny węgierski władca przeka
zał zakonowi cystersów z pobliskiego 
Cirta (Kerz). Kościół zniszczony w cza
sie najazdu Mongołów w 1242 r. od

budowali burgundzcy budowniczowie 
z cysterskiej strzechy budowlanej, pod
nosząc mury świątyni oraz zakładając 
charakterystyczne sześciopolowe skle
pienia wsparte na kamiennych żebrach 
z konsolami. Trójboczne zamknięcia 
naw oraz długie, wąskie, ostrołukowo 
zamknięte okna prezbiterium, okrągłe 
okienka z rozetami w górnych partiach 
ścian prezbiterium - to kolejne zmiany 
wprowadzone w czasie przebudowy. 
Większość z wymienionych elementów 
odnaleźć można także w opackim ko
ściele cystersów w Ciręa. Przez kolejne 
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stulecia osada, kościół i otaczające go 
umocnienia często ulegały zniszczeniu 
podczas najazdów Tatarów (1278, 
1289, 1336, 1345), później Turków 
lub ich sojuszników (1421, 1431, 
1493, 1520, 1547, 1557).

W 1427 r. rosnące zagrożenie turec
kie i zarządzenie króla Zygmunta I 
sprawiły, że drewniano-ziemne umoc
nienia zaczęto zastępować murowany
mi, a w 1461 r. na przecięciu naw ko
ścioła ulokowano wieloboczną wieżę 
zwieńczoną platformą obserwacyjną. 
Ten popularny od XIV w. element pra
wosławnych cerkwi rumuńskich za
adaptowano do obronnych potrzeb 
kasztelu. Świątynię otoczył szeroki 
pierścień masywnych, kamiennych mu
rów, dochodzących do 14 m wysokości. 
Uzupełniało je pięć baszt wysuniętych 
przed lico murów oraz kolejny, znacz-

obrony twierdzy, tzw. organy śmierci - 
masywny, drewniany blok umieszczo
ny w murze na obrotowej osi z wpra
wionymi dwustronnie rzędami meta
lowych, ładowanych przez lufę strzelb. 
W czasie oddawania serii strzałów jed
ną stroną bloku, lufy drugiej były na
bijane i przygotowywane do odpale
nia, po czym urządzenie odwracano 
i cały proces powtarzał się od począt
ku. W ten sposób można było prowa
dzić ogień ciągły, skutecznie przeszka
dzający nacierającym. Po kolejnych na
jazdach i spowodowanych przez nie 
zniszczeniach systematycznie remon
towano i wzmacniano umocnienia, 
a w 1515 r. przedłużono zachodnie ra
mię kościoła, nadając mu w planie po
stać krzyża łacińskiego.

W ciągu XVI w. na dziedzińcu, 
wzdłuż murów obronnych wzniesiono 

1. Wejście do twierdzy z XVIII w., w głębi 
szyja bramna
2. Izby mieszkalne i gospodarcze 
przy murze obronnym (XVI w.)

nie niższy mur, dzielący przedpole na 
wąskie pasy uniemożliwiające zmaso
wany atak wojsk. Całość ubezpieczono 
dodatkowo szeroką na 18 i głęboką na 
2 m fosą. Od wewnątrz, u wierzchołka 
murów założono kryte ganki obronne 
z licznymi strzelnicami i otworami do 
wylewania smoły i wrzątku. Główne 
wejście do twierdzy wiodło przez długą 
i niską szyję bramną, ulokowaną 
w przyziemiu obszernej baszty, zamyka
ną dębowymi skrzydłami i broną.

Do dzisiaj zachował się oryginalny 
przykład uzbrojenia używanego do 

niezwykłą konstrukcję - cztery kondy
gnacje jedno- lub dwuizbowych kom
nat, do złudzenia przypominającą pro
totyp dzisiejszego bloku. To podstawo
wy element odróżniający Prejmer i po
dobne mu obronne kościoły Siedmio
grodu od zamków wznoszonych przez 
możnych i rycerzy lub obronnych ko
ściołów na zachodzie Europy. Wspól
nota osadników budowała sobie miej
sce schronienia w razie niebezpieczeń
stwa - w oplecionej systemem drewnia
nych pomostów i schodów budowli 
każda z wiejskich rodzin miała do dys
pozycji pomieszczenia, w czasach poko
ju pełniące funkcję spiżarni, w chwili 
niebezpieczeństwa służące za mieszka
nie. Funkcję okien pełniły otwory 
strzelnic przebitych w murze obron

nym. Część większych rozmiarami po
mieszczeń zajmowały: Rada Wsi (cie
szące się dużą autonomią wsie saskie 
rządziły się na wzór miast - miały ra
tusz, radę, urzędników), szkoła (na 
drzwiach do dzisiaj zachował się szyld, 
a wewnątrz uczniowskie ławy) oraz 
magazyny i pomieszczenia gospodar
cze. Rozbudowę twierdzy wznowiono 
po częściowym opuszczeniu wsi 
w 1564 r. i po wielkim trzęsieniu ziemi 
w 1582 r.

Konflikt księcia siedmiogrodzkiego 
Gabora Bethlena z Habsburgami o ko
ronę węgierską (zakończony interwen
cją polskich oddziałów tzw. lisowczy- 
ków) i spustoszenie dużej części Sied
miogrodu w 1620 r. dotknęło także 
Prejmer. Zniszczona osada opustosza
ła, a w 1625 r. została spalona. Kilka 
lat trwała odbudowa wsi przez powra
cających osadników, a ciągłe zagroże
nie spowodowało, że podjęto się też 
rozbudowy i wzmocnienia twierdzy. 
U wylotu szyi bramnej ulokowano ko
listy dziedziniec barbakanu, obwaro
wany wysokimi murami i otoczony kil
koma kondygnacjami izb mieszkalnych 
i gospodarczych. Dawną basztę bram
ną przebudowano na okazały gmach, 
mieszczący salę rady i reprezentacyjne 
pomieszczenia; dziedziniec uzyskał 
miano „ratuszowego”. Wysoki mur 
obronny w zwróconej ku wsi, repre
zentacyjnej części otrzymał dekoracyj
ny, podwójny fryz z blend obramio- 
nych kolumnowymi arkadkami, a na 
całym obwodzie został wręcz naszpiko
wany wykuszami, strzelnicami, wyle
wami do smoły i wrzątku.

Kolejną rozbudowę przeprowadzo
no w pierwszych dziesięcioleciach 
XVIII w. Część przedpola między bar
bakanem i zachodnim odcinkiem mu
rów obronnych została obwarowana, 
a wewnątrz, na dziedzińcu (nazwanym 
„dziedzińcem piekarskim”) umiesz
czono drobne zakłady rzemieślnicze, 
piekarnie i magazyny. W miejscu mo
stu zwodzonego, wiodącego do barba
kanu i wnętrza twierdzy, wzniesiono 
stały, przykryty kolebkowym sklepie
niem wspartym na potężnych kolum
nach. W drugiej połowie XVIII w. 
twierdza utraciła znaczenie obronne, 
zasypano fosę, rozebrano bądź prze
kształcono część umocnień. Mury 
obronne i przedpole obrosły dobudo
wanymi składami i magazynami. 
Twierdza nabrała charakteru reprezen
tacyjnego i urzędowego (ratusz, szko
ła), sakralnego (kościół) oraz usługo-
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3. Mur obronny z pierwszej połowy XVII w.
4. Dziedziniec zwany ratuszowym 
(pierwsza potowa XVII w.)
5. Kościół z portalem południowym 
z drugiej połowy XIII w.

(zdjęcia: Janusz Opaska)

wo-mieszkalnego (drobne zakłady rze
mieślnicze, warsztaty, część pomiesz
czeń zmieniono na stałe mieszkania). 
W 1753 i 1801 r. kościół i część gma
chów poddano renowacjom. Grun

towna restauracja nastąpiła w latach 
1960-1970. Usunięto wtedy dobu
dówki, remontując i odtwarzając par
tie zniszczone i przekształcone oraz re
konstruując część umocnień. Dzisiaj 
twierdza Prejmer jest najlepiej zacho
wanym i najciekawszym przykładem 
licznych w tej części Siedmiogrodu 
wiejskich warowni saskich.

Interesująca jest także sama wieś, 
typowy przykład architektury osadni
ków niemieckich z XVI-XVIII w. Są to 

regularne, przerywane niewielkimi 
placami „wąwozy” ulic obramionych 
wysokimi murami z umieszczonymi 
weń bramami, drzwiami i otworami 
okiennymi. Za nimi znajdują się ob
szerne obejścia z budynkami mieszkal
nymi i gospodarczymi, sadami oraz 
ogrodami. W niektórych do dzisiaj 
mieszkają potomkowie przybyłych 
z Niemiec Sasów - budowniczych wy
jątkowej twierdzy w Prejmer.

Janusz Opaska
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Hodegetria
Hodegetria - to nazwa ukształ

towanego na obszarze kultury 
bizantyjskiej wizerunku Matki Bo
skiej, jednego z czterech (obok 
Oranty, Tronującej i Eleusis) podsta
wowych w prawosławiu maryjnych 
typów ikonograficznych. Źródlosto- 

wu tego terminu nie udało się, jak 
dotąd, jednoznacznie ustalić. We
dług Ewy Pokorzyny, autorki wyda
nego w ubiegłym roku przez Ośro
dek Dokumentacji Zabytków Słow
nika terminologicznego wyposaże
nia świątyń obrządku wschodniego, 
z przydatkiem ikon maryjnych, na
zwa ta pochodzi od jednakowo 
brzmiącego w języku greckim i ro
syjskim słowa Odigitrija, odnoszą
cego się zapewne do nazwy klasz
toru Hodegen, wzniesionego we 
wschodniej części Konstantynopo
la, nad wodami Bosforu, gdzie miał 
być przechowywany pierwowzór te
go wizerunku, legendarne dzieło 
św. Łukasza. „Ale - jak pisze ta au
torka - niewykluczone, że to klasz
tor zawdzięcza swój tytuł przecho
wywanej tam ikonie; lub, i to wielce 
prawdopodobne, bierze się on od 
greckiego «hodos» (droga), czyli: 
wskazująca drogę ku Chrystusowi’’.

Podobnie o pochodzeniu tej na
zwy pisali niedawno, w związku 
z wystawą „Hodegetria” w war

szawskim Muzeum Narodowym, jej 
autorzy: Waldemar Deluga i Alek
sandra Sulikowska: „Imię Hodege
tria (w języku greckim) oznacza 
«Przewodniczkę», “Wskazującą 
drogę». Jest to jeden z najbardziej 
rozpowszechnionych tytułów Bogu
rodzicy w Kościele wschodnim i na
zwa jednej z najważniejszych ikon 
maryjnych. Wizerunek Matki Boskiej 
Hodegetrii ukazuje Bogurodzicę 
z Chrystusem Emmanuelem na ra
mieniu prezentującą go jako Boga 
Przedwiecznego i Wcielony Logos. 
Uważana za dzieło pierwszego iko- 
nopisca - Łukasza Ewangelisty, i za 
prawdziwy obraz Matki Boskiej, iko
na ta stała się jedną z najbardziej 
znanych na całym obszarze Orto
doksji. Jej oficjalny kult związany 
był z Konstantynopolem, za którego 
protektorkę była uważana. Znisz
czona po upadku cesarstwa Bizan
tyjskiego w 1453 roku, przetrwała 
w wielu powtórzeniach, które po
dobnie jak pierwowzór zyskały sta
tus ikon cudotwórczych. ’’

Przedstawienia Matki Boskiej 
w typie Hodegetrii należą do czę
stych jej wyobrażeń ikonograficz
nych. Na warszawskiej wystawie 
można było zobaczyć zarówno takie 
właśnie ikony, ich okłady, jak i rze
miosło cerkiewne (głównie odlewa
ne w brązie lub mosiądzu, emalio
wane krzyżyki oraz jedno- lub wielo- 
częściowe ołtarzyki), wreszcie grafi
kę cerkiewną związaną z kultem Bo
gurodzicy w Cerkwi prawosławnej, 
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we wspólnotach staroobrzędow
ców, a także wśród wyznawców Ko
ścioła greckokatolickiego. Najstar
szą ikoną była pochodząca z Mace
donii i licząca prawdopodobnie po
nad pięćset lat „Matka Boska Hode
getria’1. Z kolei przykładem sztuki 
XVI w. - pochodząca z Rusi mata, 
malowana na drewnianym podobra
ziu dwustronna ikonka, tzw. tablet
ka, „Deesis i modlący się zbawieni”. 
W grupie ołtarzy i ołtarzyków szcze
gólnym zainteresowaniem zwiedza
jących cieszył się, także z Rusi, ob
ciągnięty skórą drewniany tryptyk 
podróżny z drugiej połowy XVII w. 
z ikonami: „Matki Boskiej Włodzi
mierskiej”, „Matki Boskiej Znamieni- 
je", „Zwiastowania" oraz „Starote- 
stamentowej Trójcy Świętej i świę

tych”. Interesujące było zestawienie 
obok siebie dwóch bliskich pod 
względem kompozycji, wielkofor
matowych grafik „Obrona Monasty
ru w Poczajowie przed najazdem tu
reckim w 1675 r. Interwencja Matki

Jedną z najbardziej znanych ikon 
obszaru krzyżowania się tradycji na 
wschodnich terenach Rzeczypospo
litej była należąca do typu Hodege
trii, znana od XV w. ikona „Matki Bo
skiej Chełmskiej”. Czcili ją zarówno 
wyznawcy prawosławia, jak i unici, 
a koronacja ikony odbyła się w Cheł
mie w 1765 r. Dziś możemy pisać 
o tym świętym obrazie jedynie 
w czasie przeszłym, gdyż zaginął on 
już kilkadziesiąt lat temu. Na wysta
wie zobaczyliśmy więc tylko graficz
ne wyobrażenie tej ikony („Matka 
Boska Chełmska”, XVIII w., papier, 
miedzioryt, 15,3 x 8 cm) oraz spo
rych rozmiarów grafikę z XVIII w. 
„Projekt dekoracji katedry w Chełmie 
z okazji koronacji cudownej ikony 
Matki Boskiej Chełmskiej” Teodora 
Rakowieckiego. Przygotowując do 
druku ten tekst, otrzymaliśmy jednak 
wiadomość z Chełma od Krystyny 
Mart, kierownika Działu Sztuki Daw
nej w Muzeum Chełmskim, że przy
gotowuje dla nas specjalny material 

1.2. „Matka Boska Hodegetria", 
Macedonia, XV w. (?), deska, 
tempera, 50 x 38,5 cm (1), „Deesis 
i modlący się zbawieni” (awers), 
Ruś, XVI w., tabletka dwustronna, 
ptótno, tempera, 18 x 15,5 cm (2)

(ze zb. Muzeum Narodowego 
w Warszawie)

Boskiej” - Józefa Goczemskiego 
z około 1770 r. i Teodora Strzelbic- 
kiego zokoto 1780 r.

na temat historii tej ikony oraz poja
wiających się ostatnio, zgoła sensa
cyjnych wiadomości prowadzących 
wprost do zaginionej ikony.

Wystawę ikon i przedstawień 
maryjnych „Hodegetria” z kolekcji 
Muzeum Narodowego w Warsza
wie można było zwiedzać od listo
pada 2001 do stycznia 2002 r. 
w gmachu tego muzeum.

Wojciech Przybyszewski
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Refleksje kinomana
Imitacje zbudowane w pośpiechu, 

przy jak najmniejszym użyciu sil 
i środków, atrapy, których jedynym za
daniem jest mamić widza, stwarzać 
iluzję oryginału, konstrukcje ulotne 
obliczone na kilkudniowe, najwyżej 
kilkutygodniowe trwanie, jednym sło
wem - filmowe dekoracje. Czy tego 
rodzaju budowle, które dobrze i wiary
godnie wyglądają tylko na filmowym 
ekranie, uznać można - choćby 
w najśmielszej intencji - za zabytki?

go czasu. Należą do nich również fil
mowe dekoracje.

W ostatnich latach, w trakcie ma
zowieckich wycieczek natrafiałem na 
nie wielokrotnie. Wzbudzały zacieka
wienie dysonansem, jaki wprowadza
ły w dobrze znany, ułożony krajobraz, 
a także przez to, że w trakcie realiza
cji filmu były zazdrośnie strzeżone, 
niedostępne dla osób postronnych. 
Obejrzeć je można było natomiast 
i nawet sfotografować po zakończe-

Propozycja wydaje się niepoważ
na, choć przecież już w połowie mi
nionego stulecia wybitny brytyjski ar
cheolog Glyn Daniel, wypowiadając 
się o statusie i sposobach narastania 
archeologicznych zabytków, zauwa
żył, że „powstawanie archeologicz
nych źródei - materialnych świa
dectw czasu minionego - rozpoczę
ło się już wczoraj, od chwili gdy wy
rzuciłeś do kosza pudełko po papie
rosach, albo nawet dziś, gdy sprzą
tacz zmiótł rozbitą butelkę po mleku 
sprzed twych drzwi". Bo tak napraw
dę przecież materialnymi świadec
twami naszej cywilizacji i naszego 
w niej istnienia są wszystkie jej wy
twory dotknięte piętnem uplywające- 

niu zdjęć, w tym krótkim czasie mię
dzy odjazdem ekipy filmowej i przy
jazdem ekipy rozbiórkowej. Szcze
gólnie dużo tego rodzaju doraźnych 
konstrukcji filmowych powstaje wokół 
Warszawy, gdzie np. kręcona jest 
większość emitowanych obecnie te
lewizyjnych seriali. Niewiele jednak 
po nich pozostaje. Kiedy bowiem eki
pa kończy swój filmowy dzień, zabie
ra ze sobą dekoracje, którymi na ogół 
są eleganckie samochody lub wy
kwintne ogrodowe meble. Bardziej 
solidni są realizatorzy filmów fabular
nych. Andrzej Wajda, kręcąc Pana 
Tadeusza, wybudował jedno Soplico- 
wo nad Wisłą we wsi Dębówka kolo 
Góry Kalwarii, drugie - na terenie

1. Soplicowo we wsi Dębówka 
nad Wistą (dekoracja do filmu Pan 
Tadeusz)
2. Fragment getta i muru 
(dekoracja do filmu Pianista)
3.4. Rozłogi na terenie skansenu 
w Sierpcu (3) i te same Rozłogi 
„od tylu” (4) (dekoracja do filmu 
Ogniem i mieczem)

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

sierpeckiego skansenu, a jako zamek 
Horeszków urządził imponujące wnę
trza wzniesionego w czasach Króle
stwa Polskiego, według projektu Ja
kuba Gaya, spichlerza w Kazuniu, za
opatrującego niegdyś w mąkę całą 
twierdzę modlińską. Jerzy Hoffman 
wiele ujęć Ogniem i mieczem nakręcił 
w skansenie etnograficznym w Sierp
cu, gdzie szczególnie upodobał so
bie karczmę przeniesioną tam z So
chocina kolo Płońska. Ale śródleśną 
fortecę Kurcewiczów w Rozłogach, 
którą zgodnie z fabułą trzeba było 
z dymem puścić, wybudował już wła
snym sumptem, choć również na te
renie skansenu. Roman Polański kil
ka uliczek starej Pragi przemienił wio
sną 2001 r. w warszawskie, lewo
brzeżne getto z 1942 r. Nieświadomi 
tego przechodnie, którzy trafili przy
padkowo w te okolice, ze zdumie
niem przecierali oczy, szczególnie 

w niedziele, gdy realizację filmu Piani
sta zawieszano i nic oprócz wiernie 
wykonanych dekoracji nie wskazywa
ło, że znajdujemy się na planie filmo
wym. Ja sam po chwilowej dezorien
tacji odkryłem prawdę, pukając 
ostrożnie w biegnący środkiem ulicy 
mur ceglany, oddzielający getto od 
strony aryjskiej. Mur okazał się z tek
tury, na którą dość starannie nanie
siono fakturę cegieł.

Po zakończeniu filmowych realiza
cji dekoracje kończą swój żywot, po- 
zostają co najwyżej utrwalone na fo
tografiach. Do wyjątków należą Sien
kiewiczowskie Rozłogi wybudowane 
na polanie w sierpeckim skansenie, 
którego dyrekcja uznała, że ten dziw
ny zabytek „filmowego budownictwa 
drewnianego” przysporzyć może 
atrakcyjności tradycyjnej ekspozycji 
mazowieckiego budownictwa ludo
wego z XIX i XX w. Pozostałe, choć 
przetrwały tylko na fotografiach i fil
mowych taśmach, są bez wątpienia 
zabytkami, i to aż w dwóch wymia
rach - po pierwsze są zabytkami 
z dziedziny kinematografii, a więc hi
storii sztuki, a po drugie - jak świad
czą prezentowane przykłady - imitują 
różnorodne historyczne budowle, 
a więc zabytki autentyczne.

Zdzisław Skrok
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Ten zegar stary...
W Polsce pod koniec XVIII w. ze

gar w obudowie meblowej, 
inaczej zegar szafowo-podtogowy, 
byl nierozerwalną częścią wyposa
żenia pałaców ziemiańskich, dwo
rów szlacheckich, salonów miesz
czańskich, a także klasztorów i ko
ściołów, z czasem zaś, podobnie 
jak kontusz, pas slucki czy karabe
la, stał się symbolem polskości. 
Wielka musiala być popularność 
zegarów z szafą wyposażonych 
w urządzenia grające, zwane kuran
tami, skoro zostały one unieśmier
telnione w narodowych dziełach - 
w poemacie Mickiewicza Pan Tade
usz i operze Moniuszki Straszny 
dwór. W rozpowszechnieniu tych 
zegarów w Polsce - przeniesionych 
z Wysp Brytyjskich jako pokłosie 
mody na angielszczyznę - dużą ro
lę odegrały upodobania króla Jana 
III Sobieskiego oraz królów z dyna
stii saskiej, jak również chęć naśla
dowania owych gustów przez 
szlachtę. Wtedy też powstawały na
zwy, jakimi je określano: „zegar 
wielki”, „szafiasty”, „w szafie”, 
„w skrzyni”, „szafkowy”, „w pudle". 
Z historią zegarów w meblowych 
obudowach umieszczonych we 
wnętrzach barokowych, rokoko
wych, klasycystycznych można by
ło zapoznać się na wystawie w war
szawskim Muzeum Narodowym 
„Ten zegar stary” (listopad 2001 r.).

Za twórcę zegarów szafowo- 
-podlogowych uchodzi londyński 
zegarmistrz, Holender z pochodze
nia, Ahasuerus Fromanteel (zm. 
1655). Zegar wahadłowy zapewniał 
wtedy największą dokładność 
w odmierzaniu czasu, lecz kurz, 
przeciągi, dotykanie wahadła przez 
niepowołane ręce powodowały za

kłócenia w pracy mechanizmu i dla
tego zamknięto go w skrzyni. An
gielski zegar wahadłowy miał szaf
kę drewnianą składającą się 
z trzech kondygnacji - podstawy, 
osadzonego na niej trzonu oraz 
szafki, zwanej głowicą albo kaptu
rem. Skrzynie londyńskich longcase 
clock zdobione bywały szlachetny
mi gatunkami drewna lub drewnem 
lakierowanym - na czarnej, zielonej, 
koralowej lub ciemnoniebieskiej po
wierzchni obudowy przewijały się 
złote i srebrne ornamenty geome- 
tryczno-roślinne, występował też 
modny wówczas pejzaż egzotycz
ny. Natomiast ozdobniki z metalu 
występowały na kopule szafki oraz 
na płycie z tarczą godzinową, wów
czas już z minutową podziatką 
i dwoma wskazówkami. Zegar „ty
pu angielskiego” zdobył popular
ność na kontynencie, a drogą eks
portu przez Gdańsk lub Saksonię 
dotarł do Rzeczypospolitej.

Forma klasycznej angielskiej 
szafy zegarowej ulegała przeobra
żeniom i wraz ze zmieniającą się 
modą przybierała rozmaite formy 
stylowe, dopasowane do wymogów 
stolarki barokowej, rokokowej, kla- 
sycystycznej. Pod koniec XVIII w. 
szafy zegarowe byty dwu- lub jed- 
noczlonowe i przybierały charakte
rystyczne cechy barokowe, a więc 
mocno wybrzuszone kształty pod
staw, wypukłe, zbliżone do kopulek 
daszki, bogato profilowane gzym
sy; obudowa wykańczana była za
zwyczaj orzechową okleiną, często 
polichromowaną, jednolicie pokry
wającą powierzchnię, a niekiedy 
z ozdobnymi motywami i scenami 
figuralnymi. W tym czasie w Rze
czypospolitej szczególnym wzię

ciem cieszyły się wnętrza z mebla
mi pokrytymi imitacją daleko
wschodniej laki z bogatymi moty
wami orientalnymi; na wzór ten po
wstawały również zegary w obudo
wach szafowo-podlogowych z laki.

Szafa zegarowa w dobie klasy
cyzmu i empiru nawiązywała do 
gładkiej kolumny, często białej. 
Chętnie sięgano do prostych geo
metrycznych brył: stożka, ostrosłu
pa, walca, a niekiedy kuli, z widocz
nym dążeniem do ich zestawiania 
i wzajemnego przenikania. Następ
nie nakładano na nie motywy 
ozdobne, jak wieńce, girlandy, ko
kardy, tarczę zegarową podtrzymy
wała niekiedy antykizująca postać 
kobieca. Budując szafy zegarowe 
w okresie biedermeieru, stosowano 
wzory wypracowane w latach empi
ru, tzn. znacznie uproszczone, 
z zachowaniem podziału na trzy 
kondygnacje. Wyróżniały się one 
płaszczyznami fornirowanymi prze
ważnie jasnymi gatunkami drewna 
o bogatych słojach, jak czeczotka 
brzozowa lub brzoza falista, karel
ska, wzorzysty jesion, czereśnia. 
Zegary szafowo-podlogowe zaczę
to wytwarzać w kompletach wraz 
z meblami - kanapami, sekretera
mi, komódkami, stołami i fotelami. 
Wnętrza z takimi kompletami mebli, 
uzupełnione odpowiednimi tapeta
mi, tkaninami lub makatami, a tak
że porcelaną i różnymi przedmiota
mi, tworzyły harmonijne tło dla ze
garów w obudowach szafowo-pod
logowych.

Osobną grupę zegarów stanowi
ły czasomierze klasztorne i kościel
ne, wyróżniające się wysokością 
nawet do trzech metrów, dużymi 
dzwonkami na zewnątrz daszka dla 
lepszego rozchodzenia się dźwię
ków, stalowymi malowanymi tarcza
mi. Zegary te ustawiano w zakry
stiach, krużgankach klasztornych

1. Klasyczne angielskie zegary 
z meblową obudową, zwaną 
szafowo-podlogową, składały się 
z trzech kondygnacji: podstawy, 
osadzonego na niej trzonu oraz 
wieńczącej szafki, zwanej głowicą 
lub kapturem

i refektarzach, wzywały one dzwo
nieniem na modlitwy i zajęcia za
konników w ciągu całego dnia.

Spotkanie z książką
TROPIENIE OLGI NIEWSKIEJ

Przy końcu ubiegłego roku ukazała 

się książka naszego redakcyjnego ko
legi, Wojciecha Przybyszewskiego. 
Jest to biografia rzeżbiarki i niezwykłej 
kobiety międzywojennego dwudzie
stolecia - Olgi Niewskiej (1898-1943) 
(Olga Niewska - piękno za kurtyną za
pomnienia, Dom Wydawniczy REBIS, 
Poznań 2001). Książkowy debiut 
Wojtka narodził się - jak pisze - z czy
stego przypadku. Otóż w jednym 
z antykwariatów, których jest stałym 
bywalcem, zaintrygowała go porcela
nowa figurka przedstawiająca mni

cha. Okazało się, że figurka ta jest 
dziełem Niewskiej, artystki niegdyś 
sławnej i popularnej, cieszącej się 
uznaniem tzw. sfer wyższych, której 
przedstawicieli często portretowała, 
m.in. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
(zob. artykuł W. Przybyszewskiego 
Jak Piłsudski „za manekin robił", 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 11,2001, 
s. 25). Stało się to powodem, że po 
1945 r. o twórczości Niewskiej zapa
nowała kompletna cisza. I Przyby
szewski zaczął szperać, co cechuje 
drugą naturę naszego redaktora 

(większość odpowiedzi w rubryce 
„Wiedzieć więcej" - to jego zasługa). 
Poszukiwał w archiwach, muzeach, 
przeglądał stare książki, setki gazet, 
byl wszędzie tam, gdzie ponad pól 
wieku temu przebywała Niewska, tak
że na warszawskim cmentarzu ewan
gelickim z grobem artystki, przy któ
rym poznał jej siostrzenicę. Poszuki
wanie śladów rzeżbiarki trwało długo, 
często zmieniało się w detektywi
styczne śledztwo, jak w wypadku nie
których zaginionych dzieł. Efektem 
była wystawa poświęcona twórczości

Niewskiej w warszawskich Łazienkach 
i napisanie książki. Jest to składająca 
się z 22 historii, zbeletryzowana opo
wieść o rzeźbiarce, jej życiu, twórczo
ści, romansach i spotkaniach z wybit
nymi ludźmi. Książkę cechuje żywy ję
zyk, opatrzona została licznymi ilu
stracjami, najczęściej archiwalnymi 
oraz aneksami (m.in. spis osób pozu
jących do rzeźb). Poznańskiemu wy
dawnictwu REBIS należą się słowa 
uznania za podjęcie się wydania 
książki i za jej wysoki poziom edytor
ski. (kmn)
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Początkowo zegary szafowo- 
-podlogowe pochodziły z importu, 
później zaczęto wytwarzać je w Pol
sce. Zadania tego podejmowali się 
zegarmistrzowie na usługach dwo
ru królewskiego w Warszawie, 
a także na dworach magnackich. 
Szafy i mechanizmy zegarowe kon
struowane byty w Kodniu należą
cym do rodu Sapiehów oraz w ma
nufakturze Radziwiłłów w Lochwie. 
Z czasem tradycją stało się zatrud
nianie przy dużych dworach zegar
mistrza wykonującego lub napra
wiającego zegary. Ważną rolę 
w rozwoju zegarmistrzostwa i sto
larstwa w XVIII w. odegrali zegarmi
strzowie cechowi działający na Po
morzu, zwłaszcza w Gdańsku, Toru-

2. Wnętrze z meblami pokrytymi 
imitacją dalekowschodniej laki 
uzupełnione chińskimi tapetami, 
tkaninami, a także porcelaną; 
wśród różnych przedmiotów 
znajdowały się tu również zegary 
w obudowach z laki malowane na 
jednolity kolor brązowy
3. Szafy zegarowe w okresie 
biedermeieru przybierały 
uproszczone formy, ale wyróżniały 
się powierzchniami fornirowanymi 
jasnymi gatunkami drewna; zegary 
wytwarzano w kompletach z innymi 
meblami (na zdjęciu - odtworzony 
salon wileński pp. Ruszczyców)

(zdjęcia: Wiesław Wudzki)

niu, Elblągu. Do znaczących ośrod
ków produkcji zegarmistrzowskiej 
w Rzeczypospolitej należało Wilno, 
preferowano tam zegary szafowo- 
-podtogowe i stolarstwo rokokowe 
oraz biedermeierowskie - w takim 
samym stylu powstawały meble 
i zegary. W mniejszych miastach 
(Płocku, Tarnowie, Lublinie, Puła
wach, Lubartowie i Łowiczu) rów
nież interesowano się konstruowa
niem zegarów szafowo-podlogo- 
wych.

Ocalałe egzemplarze są dziś 
często zdekompletowane - w orygi
nalnych szafach, np. z okresu bie
dermeieru, znajdują się nowsze 
mechanizmy sztucznie wmontowa
ne w obudowy. Takie zegary mają 
swoje historyczne wątki, z obecnej 
kondycji można odczytać ich zawile 
losy liczące parę stuleci.

Hanna Markert
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Symbole pamięci narodowej 
jako dobra kultury niematerialnej

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami wystąpiło z inicjatywą zaję
cia się w bieżącym roku problemem polskich zabytków niema
terialnych. Ich prawna ochrona, a nawet zdefiniowanie nasuwa 
jednak wiele niejasności i kontrowersji. Dlatego właśnie Towa
rzystwo wywołało szeroką dyskusję na ten temat: odbyto się 
już spotkanie z prof, dr Kwiryną Handke o ochronie nazw, 
zwłaszcza w miastach, planowana jest konferencja panelowa 
dotycząca ochrony zabytków niematerialnych mających swoje 
źródło w literaturze, sztuce, w dziejach wojskowości, w historii 
zamków.
W dniu 17 grudnia 2001 r. prof, dr Andrzej Tomaszewski przed
stawił referat o symbolach pamięci narodowej oraz swoją pro
pozycję listy 80 symbolicznych polskich „miejsc pamięci”. Poni
żej zamieszczamy fragment wystąpienia Profesora.

Niezależnie od tematyki konserwatorskiej, prowadzącej do pyta
nia, jak chronić fizyczne miejsca pamięci, jako dobra kultury zarów
no materialne, jak i niematerialne, stanowiące dziedzictwo, pojawia 
się pytanie natury o wiele ogólniejszej, a zarazem o wiele bliższej ser
cu: o polskie miejsca pamięci rozumiane zgodnie z kryteriami przyję
tymi w opracowaniach dla innych krajów europejskich. Jakie „miej
sca” polskiej historii zapisały się w pamięci zbiorowej Polakowi Jak 
płyną strumienie naszej podświadomości historycznej? Jaki zbiór 
„miejsc” mieści się w naszej tożsamości kulturowej i narodowej? Ile 
jest w nim prawdy historycznej, ile mitu, ile stereotypu? Ile dumy na
rodowej i ile narodowych kompleksów? Ile patriotyzmu i ile nacjona
lizmu? I dwa pytania natury praktycznej: czy i jak można zbudować 
zbiór „miejsc narodowej pamięci”, a więc jak przejść od pamięci in
dywidualnej każdego z nas do pamięci zbiorowej, unikając rozstrzy
gnięć apodyktycznych? I czy warto pokusić się wzorem innych krajów 
na zbiorowe opracowanie i wydanie takiego zbioru?

Zapisywane przeze mnie polskie „miejsca pamięci" zacząłem po
rządkować nie tematycznie, lecz chronologicznie. Chociaż zdawałem 
sobie sprawę, że chronologia faktów nie odpowiada zwykle chronolo
gii ich narodzin jako „miejsc pamięci”. Ta chronologiczna lista „pol
skich miejsc” da się łatwo podzielić na epoki dziejowe. Średniowiecze, 
obejmujące połowę naszego milenium, zapisało się w nim zaledwie 
kilkoma „miejscami". Jest tam smutny koniec dumnej Wandy, co nie 
chciała Niemca, ale już następne „miejsca” głoszą dumę narodową: 
dobre pochodzenie (królewski szczep Piastowy), awans polityczny 
(Otto i Chrobry w Gnieźnie), przewagi militarne (Grunwald - dzieli
my go z Niemcami) i osiągnięcia gospodarcze (zastał Polskę drewnia
ną, a zostawił murowaną). I co istotne - stały się one „miejscami pa
mięci narodowej” bardzo wcześnie (nie bez udziału Galla Anonima 
i Jana Długosza). Cztery następne stulecia nowożytne Rzeczypospoli
tej Obojga Narodów - to kilkanaście „miejsc”, głoszących dalej dumę 
i chwalę wielkiego i kulturalnego narodu (Unia Lubelska, Hold Pru
ski, Czarnolas mistrza Jana, spichlerz Europy, sarmacja, Inflanty, 
przedmurze, Jasna Góra, wiktoria wiedeńska - dzielimy ją z Niemca
mi i Austriakami, złota wolność, Polska od morza do morza, i w koń
cu - majowa jutrzenka). Ich wpis na listę „narodowych miejsc pamię
ci" - to już w dużym stopniu inwencja historyków i artystów XIX w. 
(Matejko, Sienkiewicz). Stulecie niewoli - to kilkanaście „miejsc”, 
w których przeplata się duma z waleczności narodu o wolność i go
rycz ciemiężenia, upodlenia i zagrożenia narodowego (za naszą i wa
szą wolność, Somosierra, Mesjasz narodów, noc listopadowa, Soplico- 
wo, fortepian Szopena, Hotel Lambert, Pere Lachaise, a potem - wóz 
Drzymały, Września, Rota, zloty róg i taniec chochola). Okres walki 
o niepodległość i dwudziestolecie międzywojenne - to z jednej strony 
apoteoza zrywu wolnościowego („Legiony to...”, „jedzie, jedzie na 
Kasztance”, Orlęta, cud nad Wisłą), a z drugiej - rozrachunek z histo
rią (Sulejówek, Bereza, korytarz). Okres wojny i okupacji - to walka 
od pierwszego do ostatniego naboju w kraju i na obczyźnie (Wester
platte, Krojanty, Tobruk, Narwik, Lenino, maki na Monte Cassino, 

„rozszumialy się wierzby plączące”, getto, powstanie warszawskie, 
Berlin) i gorycz zdrady (nóż w plecy, czekanie na Pradze, Jałta), i mar
tyrologia (Katyń, Auschwitz, al. Szucha, Pawiak). Okres Polski Ludo
wej pozostawił po sobie „miejsca” ukazujące całą złożoność tych cza
sów („byliśmy, jesteśmy, będziemy”, Rakowiecka, polski październik, 
najweselszy barak w obozie, milenium, stocznia gdańska, polski pa
pież, Solidarność, wojna jaruzelska, okrągły stół). A co nam pozosta
nie z Trzeciej Rzeczypospolitej, poza grubą kreską, wojną na górze, 
NATO i Jedwabnem?

Spisanych przeze mnie 80 „polskich miejsc pamięci” jest wynikiem 
selekcji z większej ich liczby, dokonanej nie bez licznych wahań. Na 
pewno nie jest to moje ostatnie zdanie. Ale zawsze będzie to mój bar
dzo osobisty zbiór, którego nikomu nie śmiałbym sugerować.

1. Wanda, co nie chciala Niemca
2. Popiel, Goplo i myszy
3. Lech, Czech i Rus
4. Królewski szczep Piastowy
5. Otto, Chrobry i Wojciech
6. Zastał drewnianą, a zostawił mu
rowaną
7. Grunwald
8. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię .
9. Wawel / dzwon Zygmunta
10. Hold Pruski
11. Czarnolas
12. Spichlerz Europy
13. Jasna Góra
14. Kresy
15. Inflanty
16. Sarmacja
17. Przedmurze
18. Hejnał Mariacki
19. Wiktoria wiedeńska / skrzydlaci 
jeźdźcy
20. Polska tolerancja
21. Złota wolność / liberum veto
22. Od morza do morza
23. Zamek Królewski / Kolumna Zyg
munta
24. Majowa jutrzenka
25. Targowica
26. Napoleon z nami
27. Za naszą i waszą wolność
28. Mesjasz narodów
29. Somosierra
30. Soplicowo
31. Ostra Brama
32. Fortepian Szopena
33. Hotel Lambert
34. Pere Lachaise
35. Noc listopadowa/mogiła powstańcza
36. Sybir
37. Wóz Drzymały
38. Września
39. Rota
40. Zloty róg / taniec chochola

41. My Pierwsza Brygada / jedzie, je
dzie na Kasztance
42. Orlęta
43. Cud nad Wisłą
44. Morze, nasze morze
45. Ala i As
46. Śląsk śpiewa
47. Sulejówek
48. Belweder
49. Bereza
50. Korytarz
51. Westerplatte
52. Krojanty
53. Nóż w plecy
54. Katyń
55. Auschwitz-Birkenau
56. Aleja Szucha / Pawiak
57. Niebo nad Anglią
58. Tobruk
59. Narwik
60. Lenino
61. Maki na Monte Cassino
62. Rozszumialy się wierzby plączące / 
Polska Podziemna
63. Warszawskie getto
64. Powstanie warszawskie / czekanie 
na Pradze
65. Jałta
66. Berlin
67. Byliśmy, jesteśmy, będziemy
68. Rakowiecka
69. Polski październik
70. Najweselszy barak w obozie
71. Milenium
72. Stocznia gdańska
73. Polski papież
74. Solidarność
75. Wojna jaruzelska
76. Okrągły stół
77. Gruba kreska
78. Wojna na górze
79. NATO
80. Jedwabne

Zapraszamy Czytelników do zgłaszania swoich propozycji nie
materialnych, polskich symboli pamięci. Czekamy na listy. Wie
rzymy, że pomogą one w wytypowaniu pierwszych stu obiektów, 
które być może złożą się na publikację na ten temat.



T7-M-.

Malowidła w Binarowej
Wieś Binarowa znajduje się w pobliżu Biecza, a lokowana by
ła w 1347 r. Już wtedy istniał tu kościół, obecny drewniany - 
św. Michała Archanioła - postawiono ok. 1500 r., rozbudowa
no go w latach 1641-1650, Od początku XVI w. do potowy na
stępnego stulecia wnętrze zdobiono malowidłami. Strop po
kryty został malowidłem patronowym o motywach gotycko-re- 
nesansowych. Na ścianach prezbiterium ukazano sceny Męki 
Pańskiej, rozdzielone iluzjonistycznymi gzymsami, belkowa
niem, stylizowanymi, ornamentowanymi kolumnami i pilastra- 
mi. Z kolei na ścianach nawy i parapecie chóru muzycznego 
umieszczono sceny rodzajowe, pokazujące symbolicznie Mo
dlitwę Pańską, siedem cnót i siedem sakramentów, (td)

1. Drewniany kościót w Binarowej
2.3. Sceny Męki Pańskiej: Ecce Homo (2)
i Koronowanie Cierniem (3)
4. Rodzajowe wizerunki na ścianie nawy
5. Belka tęczowa z figurami Chrystusa Ukrzyżowanego,
Matki Boskiej i św. Jana; nad nimi patronowe malowidło stropu

(zdjęcia: Grażyna i Zygmunt Malinowscy)


