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Od redakcji

A więc stało się! Nie pomogły liczne podejmowane przez naszego 
/iwydawcę starania. Nie pomogły publikowane w maju tego roku 

w warszawskich wydaniach gazet artykuły o jakże wymownych tytułach: 
„Mimo, iż uratowało willę przed zniszczeniem, TOnZ wyrzucone na 
bruk'', „Miłośnicy zabytków tracą siedzibę. Pożegnanie z willą”, „Eksmi

sja. Właściciele wrócili. Bezdomni obrońcy 
zabytków”. W lipcu dotychczasowi lokato
rzy willi Struvego - Zarząd Główny Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami, Społeczny Ko
mitet Opieki nad Starymi Powązkami, Spo
łeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami 
i Zabytkami Kultury Żydowskiej oraz redak
cja „Spotkań z Zabytkami” - zmuszeni zo
stali do opuszczenia budynku, który przed 
dwudziestu laty TOnZ uratował od zagłady 
(artykuł na temat willi Struvego - „Spotka
nia z Zabytkami”, nr 1, 2003). Jak skomen
tować to wydarzenie, przeniesione niemal 
wprost ze świata literackiej fantazji mistrza 
absurdu Frantza Kafki?

Nową siedzibą redakcji jest jedno z pomieszczeń w budynku 
Podchorążówki na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie. 

Nasz obecny adres:
„Spotkania z Zabytkami”, ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa. 

Nr telefonu, faxu i poczty elektronicznej: 
tel. / fax 622-46-63, tel. 621-62-41 w. 281 

e-mail: spotkania@zabytki-tonz. pl
Czytelników oraz Autorów serdecznie przepraszamy za utrudnienia 
w kontaktowaniu się z nami w czasie przeprowadzki.

Przenosiny nie stanęły rzecz prosta, na przeszkodzie wydaniu kolej
nego numeru naszego pisma. I tak oto oddajemy do rąk Czytelników 
zapowiedziany numer specjalny. Jego pomysłodawcą jest Zbigniew 
Michalczyk, najmłodszy stażem redaktor naszego miesięcznika. Dla
czego wybraliśmy dla tego numeru wrzesień - o tym w artykule wstęp
nym (s. 3). Mamy nadzieję, że poświęcony wielokulturowej, wielonaro
dowościowej i wieloreligijnej tradycji naszego kraju zeszyt specjalny 
wzbudzi zainteresowanie nie tylko stałych Czytelników, ale także 
uczestników odbywającego się właśnie w Lodzi Festiwalu Czterech 
Kultur, już po raz drugi organizowanego przez Towarzystwo na Pzecz 
Dialogu Kultur „Łódź - ziemia przyszłości”.

W październiku spotkamy się już po raz DWUSETNY!

Jaklad: 8000 egz.



D K) przeglądy I’*!'* poglądy 
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Na posiedzeniu Komitetu Świato
wego Dziedzictwa UNESCO, któ
re tym razem odbyto się w czerw
cu br. w Paryżu, dokonano wpisu 
na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Naturalnego UNE
SCO sześciu drewnianych zabyt
ków z Małopolski i Podkarpacia. 
Są to drewniane kościoły: w Dęb
nie Podhalańskim, Lipnicy Muro
wanej, Sękowej, Binarowej, Bli- 
znem, Haczowie. Wszystkie po
chodzą z XV i XVI w. i stanowią 
unikatowe zabytki drewnianej ar
chitektury sakralnej w Europie.

W pałacu Radziwiłłów w Balicach 
pod Krakowem na przełomie maja 
i czerwca br. w ramach V Małopol
skich Dni Dziedzictwa Kulturowego 
odbyła się uroczystość wręczenia, 
przyznanej po raz pierwszy, Nagro
dy Marszalka Województwa Mało
polskiego im. Mariana Korneckie
go za wybitne osiągnięcia w dzie
dzinie ochrony zabytków architek
tury drewnianej Małopolski oraz ich 
promocji (informacja wstępna - Li
sty, „Spotkania z Zabytkami", nr 7, 
2003). Tegorocznym laureatem zo
stał ks. Zbigniew Kras, proboszcz 
parafii św. Andrzeja w Lipnicy Mu
rowanej, pod którego nadzorem 
zakończony został niedawno re
mont drewnianego gotyckiego ko
ścioła św. Leonarda w Lipnicy Mu
rowanej, zniszczonego na skutek 
katastrofalnej powodzi w 1997 r. 
Ponadto przyznano trzy wyróżnie
nia. Otrzymali je: za działania w za
kresie edukacji regionalnej dzieci 
i młodzieży oraz promowanie i oży
wianie obiektów Nadwiślańskiego 
Parku Etnograficznego w Wygiel- 
zowie - Muzeum w Chrzanowie, 
a za umiejętność doceniania war
tości zabytkowej drewnianego ko
ściółka Nawiedzenia NMP w Pa- 
czóttowicach oraz za przekonanie 
społeczności parafialnej o potrze
bie jego ochrony i konserwacji - ks. 
Jan Kopytko, proboszcz parafii Na
wiedzenia NMP w Paczóltowicach 
i inż. Andrzej Furmanik, przewodni
czący Rady Parafialnej. Na uroczy
stości obecny był przedstawiciel 
naszej redakcji, który laureatowi 
oraz wyróżnionym złożył życzenia 
i wręczył skromne upominki.

Z okazji 25-lecia działalności Spo
łecznego Komitetu Odnowy Za
bytków Krakowa czynna była 
w czerwcu, lipcu i sierpniu br. 
w pałacu „Pod Krzysztofory" wy

stawa „Kraków w odnowie. Kon
serwacja i restauracja dziedzictwa 
architektoniczno-urbanistycznego 
w latach 1815-2003”. Zgromadzo
no na niej około 400 fotografii, ob
razów, grafik, rysunków i rzeźb, 
wypożyczonych z wielu krakow
skich muzeów i instytucji. Można 
było zobaczyć dziesiątki krakow
skich zabytków przed konserwa
cją, w jej trakcie i po konserwacji. 
Od czasu powstania przed 25 laty 
Społecznego Komitetu Odnowy 
Zabytków Krakowa odnowionych 
zostało ponad sto świątyń, pała
ców, kamienic. Na wystawie moż
na też było obejrzeć uratowane 
w trakcie konserwacji detale archi
tektoniczne, rzeźby, portrety kon
serwatorów oraz najstarsze wy
dawnictwa konserwatorskie.

Muzeum Stefana Żeromskiego 
w Nałęczowie, mieszczące się 
w góralskiej chacie-pracowni pi
sarza, wybudowanej w 1905 r. 
według projektu Jana Koszczy- 
ca-Witkiewicza, w roku bieżącym 
obchodzi jubileusz 75-lecia dzia
łalności. Imprezami inaugurują
cymi jubileusz były piknik przy 
Chacie Żeromskiego, zorganizo
wany w czerwcu oraz otwarcie 
wystawy „Pasje i nastroje Oktawii 
Żeromskiej”. Pokazano na niej 
m.in. dawno nieeksponowane 
prace olejne jej autorstwa, a tak
że testament, wolą którego utwo
rzono muzeum. Nałęczowskie 
muzeum należy do najstarszych 
muzeów literackich w Polsce. 
Otwarte zostało 17 czerwca 1928 
r., rok po utworzeniu Muzeum Ja
na Kasprowicza na Harendzie 
w Zakopanem. Muzeum zgroma
dziło ponad dwa tysiące ekspo
natów. Znajduje się wśród nich 
wyposażenie Chaty z czasów pi
sarza, jego rodzinne pamiątki, li
sty, portrety Żeromskiego, zbiór 
jego dzieł, w tym kilkanaście pier
wodruków. Placówka dokumen
tuje nie tylko literacką i społeczną 
aktywność pisarza, ale także jego 
malarskie pasje. Ich egzemplifi- 
kacją są znajdujące się w ekspo
zycji dwa obrazy olejne Żerom
skiego. W dniach 3 i 4 październi
ka odbędzie się ogólnopolska 
konferencja poświęcona mu
zeum biograficznym i literackim.

Powstał projekt rewitalizacji zabyt
kowego Pałacu Biskupiego w Bro
ku nad Bugiem (woj. mazowiec
kie). Autorem pomysłu jest rzeź
biarz Jarosław Kozakiewicz. Pałac 
został wzniesiony w 1617 r. z ini
cjatywy biskupa płockiego Henry
ka Firleja. Budowla pełniła funkcję 
letniej rezydencji dla dostojników 
kościelnych. W czasie potopu 

szwedzkiego i w XIX w. uległa 
zniszczeniu. Obecnie pozostaje 
w ruinie, zachował się jedynie frag
ment wieży. Zaproponowany pro
jekt zakłada, że obok wieży stanie 
szklany pawilon, będący odtwo
rzeniem struktury architektonicznej 
dawnego pałacu. „Centrum Brok" 
ma być nie tylko atrakcją turystycz
ną, ale miejscem wystaw, warszta
tów, międzynarodowych spotkań 
artystów. Realizacją projektu ma 
zająć się Fundacja Sztuka i Współ
czesność, wspomagana przez 
urząd gminy w Broku.

Historycy sztuki i konserwatorzy 
potwierdzili autorstwo Wita Stwo
sza dotyczące płaskorzeźby Ogro
jec w kościele w Ptaszkowej kolo

Nowego Sącza. Odkrywcami tego 
dzieła są Magdalena i Stanisław 
Stawowiakowie. To oni zwrócili 
uwagę na rzeźbę znajdującą się 
na zewnętrznej wschodniej ścianie 
prezbiterium kościoła w Ptaszko
wej i nalegali, aby poddać ją kon
serwacji. W trakcie prac konserwa
torskich, po zdjęciu grubej war
stwy gruntów ujawnił się wspaniały 
modelunek i mistrzowskie opraco
wanie postaci. Przeprowadzone 
przez Magdalenę Stawowiak ba
dania stylistyczno-porównawcze 
odnoszące się do innych dziel 
Stwosza pozwoliły na wysunięcie 
hipotezy, że płaskorzeźba z Ptasz
kowej wiąże się z jego Ogrojcem 
norymberskim, że powstała w la
tach dziewięćdziesiątych XV w. 
i jest jedynym zachowanym dzie
łem snycerskim Wita Stwosza z te
go okresu. Z hipotezą Magdaleny 
Stawowiak zgodzili się historycy 
sztuki i konserwatorzy. Płaskorzeź
ba Stwosza do kościoła w Ptasz
kowej trafiła prawdopodobnie 
w czasach baroku, gdy z wnętrz 

kościołów krakowskich wiele 
wspaniałych dziel gotyckich wysy
łano na prowincję.

Odbudowany został kościół Miło
sierdzia Bożego w Trzęsaczu. 
Świątynia powstała w 1880 r. 
w stylu neogotyckim, w czasie 
drugiej wojny światowej została 
znacznie uszkodzona. Obecna 
odbudowa trwała pięć lat. Wnę
trze kościoła zdobi wykonany 
w 1682 r. przez artystę z Wolina 
Joachima Zellina ołtarz, sprowa
dzony z katedry w Kamieniu Po
morskim; ołtarz ten pierwotnie 
znajdował się w Trzęsaczu w ko
ściele na klifie.

Muzeum Warmii i Mazur w Olsz
tynie otrzymało z kasy miejskiej 
fundusze na ratowanie znajdują
cych się w zbiorach muzealnych 
cennych starodruków. Wśród 
nich czeka na pilne zabiegi kon
serwatorskie drugie wydanie 
słynnego dzieła Mikołaja Koper
nika De revolutionibus... Książka 
jest w bardzo złym stanie, jest 
zawilgocona, ma zniszczoną 
pierwszą stronę, blok książki od
dzielony jest od oprawy. Konser
wacja polegać będzie na rozszy- 
ciu całości, oczyszczeniu każdej 
kartki, uzupełnieniu ubytków, 
wzmocnieniu kart i rekonstrukcji 
szycia.

Cerkiew z XVI w. w centrum 
Szczebrzeszyna czeka na zago
spodarowanie. Świątynia, zbudo
wana przez właściciela miasta, 
Stanisława Górkę, z przeznacze
niem na zbór kalwiński, po 1588 r. 
przekazana została grekokatoli
kom na cerkiew. Budowla była 
odnawiana i przebudowywana 
w drugiej połowie XVII w. przez 
ordynata Marcina Zamoyskiego. 
Na cele kultowe była wykorzysty
wana do czasu pierwszej wojny 
światowej. Obecny właściciel cer
kwi - skarb państwa poszukuje 
odpowiedniego użytkownika dla 
tego zabytku. W planie zagospo
darowania miasta w miejscu, 
gdzie stoi świątynia, przewidzia
ne są usługi i zieleń. Cerkiew mo
głaby np. pełnić funkcję domu 
pracy twórczej.

Redaktor Jarosław Komorow
ski, od wielu lat związany z na
szym pismem, zakończył prze
wód habilitacyjny i z tej okazji 
Instytut Sztuki PAN opublikował 
jego pracę Piramida zbrodni. 
Makbet w kulturze polskiej 
1790-1989. Gratulujemy.
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Jest wrzesień, jak co roku obchodzimy kolejną rocznicę wydarzenia, 
które zmieniło losy świata i Polski. Sześćdziesiąt cztery lata temu wojska 

hitlerowskie przyniosły Rzeczypospolitej śmierć i zniszczenie.
Kraj odbudowywany po wojnie powstawał w niewoli, 

w atmosferze terroru lat stalinowskich, zgrzebnej małej stabilizacji epoki 
towarzysza Wiesława i absurdu kolejnych dekad. Nastąpiło przesunięcie 

granic oraz zmiana składu etnicznego i kulturowego społeczeństwa polskiego.
Żyjemy obecnie w kraju niemal jednonarodowym

- mniejszości żyją pod naszym wspólnym niebem, jednak ich przedstawiciele 
są przeważnie nielicznymi dziedzicami dawnej tradycji swych kultur.

Tematem tego numeru „Spotkań z Zabytkami” jest różnorodność narodowa, 
kulturowa i religijna dawnych i współczesnych ziem polskich. Owa różnorodność 
w bardzo wielu wypadkach przejawia się jedynie w swych materialnych śladach, 
jakimi są kościoły, cerkwie, synagogi, cmentarze... Ktoś powie: przecież piszecie 

o tym w każdym numerze! Tak, ale chcemy bliżej przyjrzeć się temu obliczu 
naszego kraju, z którym tak wiele narodów związało swe losy.

Wiele narodów, 
wiele kultur...

[
■ ZBIGNIEW MICHALCZYK

loma językami mówiono w dawnej Polsce, zastanawia 
się Jacek Borkowski w znakomitym eseju Rzeczpospoli- 
• ta trzydziestu języków - „Policzmy teraz, starając się 

zachować powściągliwość: polski, litewski, białoruski, 
ukraiński, niemiecki, łotewski, liwski, żydowski, kaszub
ski, kuroński, karaimski, tatarski, ormiański, grecki, perski, 
mari, wołoski, słowacki, czeski, holenderski (fryzyjski?), 
angielski, szkocki, cygański - to ponad dwadzieścia języ
ków. Przy odrobinie uporu można doliczyć się trzydzie
stu”. Rzeczywiście, obecność rozmaitych nacji w naszym 
kraju była znacząca. W sposób szczególny odcisnęła swo
je piętno w naszej historii obecność Żydów. Początki ich 
osadnictwa na ziemiach polskich nie są znane. Niektórzy 
reprezentanci dziewiętnastowiecznej historiografii ży
dowskiej chcieli wierzyć, iż przodkowie ich przywędro
wali ze Wschodu, z położonego na nadwołżańskich ste
pach państwa Chazarów, istniejącego do X w. Nie nego
wano jednocześnie teorii, wedle której przystankiem po
przedzającym zatrzymanie się synów Izraela nad Wisłą 
były Niemcy. Nad Wisłą, a właściwie nad Odrą, gdyż naj
starsze świadectwa obecności Żydów na ziemiach pol

skich pochodzą ze Śląska i Wielkopolski, gdzie byli praw
dopodobnie już w XII w., a z całą pewnością na przeło
mie XII i XIII. Hipotezę wschodnią, chazarską, traktować 
należy raczej w kategorii mitów. Duża fala imigrantów 
z Zachodu wyznania mojżeszowego napłynęła w XIII 
i XIV w.; w tym samym czasie przybyły do Polski rzesze 
osadników niemieckich, holenderskich i walońskich. Wy
znawcy judaizmu dobrze zadomowili się u nas, a ich 
Flicht nach Osten (ucieczka na Wschód) nieprzerwanie 
trwała do XVI w. Zajmowali się głównie handlem, byli 
bankierami, przejmowali myta, dzierżawili młyny, karcz
my, browary, brali udział w gospodarce folwarcznej. Ro
snąca w siłę i znaczenie grupa narażała się na liczne ataki 
i szykany, zwłaszcza ze strony mieszczaństwa, niechętnie 
patrzącego na konkurentów w interesach. Już w średnio
wieczu, a zwłaszcza w XVI i XVII w. częste były wystąpie
nia antyżydowskie - zwykle procesy o bezczeszczenie ho
stii i mord rytualny (zabicie chrześcijańskiego chłopca 
i użycie jego krwi do wytwarzania macy). W katedrze 
w Sandomierzu oglądać można malowidła Ch. de Prevo- 
sta, przedstawiające ową zbrodnię. Oskarżenia tego typu, 
którym niestety po dziś dzień niektórzy dają wiarę, są zu
pełnym absurdem. Spożywania wszelkiej krwi religia Ży
dom zabrania.
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Miały miejsce prześladowania, np. antyżydowskie tu
multy, zwykle w okresach zagrożenia i klęsk, które róż- 
nowiercy rzekomo mieli sprowadzać, jednak w żadnym 
innym kraju europejskim kultura i codzienne życie „na
rodu wybranego” nie zyskały tak dobrych warunków, jak 
w Rzeczypospolitej. Swobody i przywileje gwarantowały 
ustawy królewskie, zapoczątkowane ustawami księcia 
kaliskiego Bolesława Pobożnego z 1264 r., następnie roz
szerzone na całą Polskę przez Kazimierza Wielkiego w la
tach 1334, 1364 i 1367. Instytucją nie
spotykaną w ówczesnej Europie był tzw. 
Sejm Czterech Ziem (Waad arba aracot), 
czyli sejm żydowski ustanowiony przez 
Stefana Batorego w 1580 r. i funkcjonu
jący do 1764 r. Na ziemiach polskich 
zrodziły się i rozwijały ważne ruchy my
ślowe, interpretujące w nowy sposób 
podstawy judaizmu. Na Podolu działał 
w XVIII w. Izrael ben Eliezer, znany jako 
Baal Szem Tow (Pan Dobrego Imienia) - 
inicjator chasydyzmu, ruchu mistyczne
go o cechach panteistycznych, głoszące
go, iż poprzez indywidualną modlitwę 
i swoisty trans religijny możliwe jest 
zjednoczenie z Bogiem. Chasydyzm miał 
charakter sekciarski - 
szczególną rolę wśród je
go wyznawców odgry
wali cadykowie, których 
dwory funkcjonowały 
w Polsce jeszcze w XX 
w. Inaczej prezentuje się 
postać, żyjącego w po
dobnym czasie, Jakuba 
Lejbowicza Franka, zało
życiela sekty frankistów, 
odrzucającej Talmud, 
uznającej trójjedność Bo
ga oraz żegnającej się 
z nadzieją na przyjście 
Mesjasza. Frank i pewna 
grupa jego zwolenników 
przyjęła chrześcijaństwo. 
Z rodziny Zydów-fran- 
kistów wywodziła się 
matka Adama Mickiewicza. Autor Pana Tadeusza, patrio
ta, mesjanista, czuł się Polakiem, aczkolwiek świadom 
był swego pochodzenia. Wśród jego wizjonerskich ma
rzeń majaczyła wizja utworzenia na ziemiach polskich 
państwa żydowskiego. Mickiewicz należał do najwybit
niejszych twórców kultury polskiej o korzeniach żydow
skich. Ich lista jest długa, znajdujemy na niej m.in. Samu
ela Orgelbranda, wydawcę pierwszej polskiej encyklope
dii, Marcelego Handelsmana, historyka, założyciela In
stytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, pisarzy 
i poetów - Juliana Tuwima, Antoniego Słonimskiego, 
Brunona Schulza, Bolesława Leśmiana, Jana Brzechwę, 
Juliana Stryjkowskiego, pedagoga Janusza Korczaka, 

muzyków - Artura Rubinsteina, Grzegorza Fitelberga, 
Bronisława Hubermana, Władysława Szpilmana, mala
rzy i rzeźbiarzy - Maurycego Gottlieba, Henryka Kunę, 
Romana Kramsztyka, przemysłowca, mecenasa i kolek
cjonera dzieł sztuki Leopolda Kronenberga.

Przed drugą wojną światową ponad 30% mieszkań
ców Warszawy stanowili Żydzi, były dwory cadyków, 
działali maskile (nastawieni na asymilację wyznawcy ju
daizmu reformowanego), ukazywały się żydowskie cza

sopisma, wydawano książki i produko
wano filmy w języku jidysz (język ży
dowski - niemiecki dialekt z elementa
mi hebrajskimi oraz naleciałościami 
słowiańskimi). Świat ten uległ zagła
dzie.

W sztuce żydowskiej, a zwłaszcza 
w architekturze synagog XIX i począt
ku XX w. - czasów historyzmu - wyraź
ne są wpływy mauretańskie. Formy te 
szczególnie nadawały się dla budowli 
żydowskich; ich twórcom chodziło 
o podkreślenie orientalnego pochodze
nia „narodu wybranego”. Orientalizm 
żydowski był jednak „symboliczny”. 
Żydzi przywędrowali do nas z Zacho

du, a kilkaset lat spędzo
nych w Europie Środko
wej odgrodziło ich wyso
kim murem od pobra
tymców z Palestyny. Od
dech Orientu w sposób 
dużo bardziej bezpośred
ni niosły do Polski inne 
ludy, Tatarzy i Ormianie. 

Ci ostatni pojawili się 
w Kijowie i Kamieńcu Po
dolskim już w XI w., jed
nak w większej liczbie 
możemy notować ich od 
czasów Kazimierza Wiel
kiego. Fale imigrantów 
ormiańskich napływały 
również w XVI i XVII 
stuleciu. Na nasze ziemie 
wiodła ich najczęściej 

droga przez Bałkany, wielu uciekało przed muzułmański
mi Turkami (Ormianie przyjęli chrześcijaństwo już w IV 
w.). W swej nowej ojczyźnie łatwo asymilowali się - 
w odróżnieniu od Żydów nie paliło ich piętno innowier
ców, pogan, „morderców Chrystusa”. Znajomość świata 
wschodniego i języka tureckiego ułatwiała im pośredni
czenie w handlu ze Wschodem. Ważny ośrodek życia 
i kultury Ormian stanowił Lwów, gdzie w 1629 r. zawar
ta została unia pomiędzy ortodoksyjnym Kościołem or
miańskim i rzymskokatolickim. Od tej pory Ormianie 
polscy uznawali zwierzchność papieża, zachowując jed
nak własną liturgię (również jej język). Kilkadziesiąt lat 
wcześniej, w 1596 r., podpisując unię brzeską, zwierzch

1. Jan Piotr Norblin, „Żyd”

2. Zygmunt Vogel, „Wnętrze synagogi w Łańcucie”
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ność Rzymu przyjęła w Polsce część wyznawców prawo
sławia, dając początek odłamowi unitów (grekokatoli
ków), prześladowanych kilkaset lat później w Rosji car
skiej, następnie w Związku Sowieckim, wreszcie w pierw
szych latach Polski Ludowej.

Powróćmy jednak do złotego i srebrnego wieku Rze
czypospolitej. W czasach nowożytnych handel z krajami 
azjatyckimi odgrywał wielką rolę gospodarczą, przyno
sząc kolosalne zyski. Ze Wschodu sprowadzano do Euro
py niezbędne w ów
czesnej kuchni przy
prawy oraz inne towa
ry luksusowe, takie 
jak broń, przedmioty 
rzemiosła artystyczne
go, tkaniny. Od dru
giej połowy XVI w. 
moda polska zależna 
była w dużej mierze 
od wzorów płynących 
z mitycznego Orientu. 
Wszakże zza Uralu 
mieli wywodzić się 
Sarmaci - legendarni 
przodkowie narodu szla
checkiego. W kupowane 
chętnie przez panów braci tkaniny, 
a zwłaszcza sprowadzane z Persji i Turcji 
pasy kontuszowe (noszone początkowo, 
czyli w XVI i XVII w. na żupanie, a nie 
kontuszu) zaopatrywali zamożnych 
klientów właśnie Ormianie. Ci ostatni 
zapoczątkowali w XVIII w. produkcję 
pasów wytwarzanych w kraju. Wschod
niej proweniencji był cały strój polskie
go szlachcica epoki baroku - żupan, 
kontusz, pas, odświętna delia, kołpak, 
a także uzbrojenie (np. karabela) oraz 
uprząż końska. Podczas odsieczy wie
deńskiej żołnierze polscy nosili na ra
mieniu białe opaski, by któryś z zachod
nioeuropejskich sojuszników nie wziął 
ich za Turków... W XIX w. strój sarmac
ki przeszedł do lamusa, stając się jedynie 
symbolem narodowym, kostiumem no
szonym przy specjalnych okazjach. Ormianie z kolei spo
lonizowali się, często jeszcze w XVIII stuleciu. Być może 
nie jeden z nas ma ich wśród swoich przodków, jak słyn
ny działacz oświeceniowy, pisarz i pedagog, ksiądz Grze
gorz Piramowicz.

Zasymilowało się również wielu Tatarów, choć w ich 
wypadku proces ten przebiegał bez porównania trudniej 
ze względu na fakt, iż należeli do wyznawców innej reli- 
gii - islamu. Ich nieliczni potomkowie żyją nadal na Bia- 
łostocczyźnie. Mało różnią się od katolickich i prawo
sławnych sąsiadów - podobnie jak oni śpiewnie „zacią
gają”, kobiety noszą podobne chustki, jednak jak przed 
wiekami modlą się w meczetach w Kruszynianach i Bo- 

honikach. W połowie XVI w. liczbę meczetów na Litwie 
szacowano na setkę. Być może jest to liczba przesadzona, 
jednak widzimy, że wyznawcy Proroka nie stanowili 
w owym czasie wąskiego marginesu. Tatarzy - to zresztą 
dość ogólne określenie rozmaitych plemion przybyłych 
na wschodnie ziemie dawnej Rzeczypospolitej z Azji. Do
cierali tam Kałmucy, Nogaje, Czeremisi (lud posługujący 
się językiem z grupy fińskiej, pochodzący z terenów dzi
siejszej nadwołżańskiej Republiki Mari, wchodzącej 

w skład Federacji Ro
syjskiej).

Szlaki z Azji przez 
Bałkany przedeptali 
również koczowniczy 
Romowie, popular
nie, choć przy nie
chętnym spojrzeniu 
samych zainteresowa
nych, zwani Cygana
mi. Ojczyzną ich 
przodków są Indie, 
a język Romów, wy
wodzący się z grupy 
indyjskiej, możemy

słyszeć w Polsce po dziś 
dzień, choć żyją wśród 

nas prawdopodobnie już od XV w. Przy
nieśli do Polski własny folklor, mowę, 
rzemiosła - zwłaszcza kotlarstwo. Czę
sto, jak od wieków, widujemy ich z in
strumentami muzycznymi w dłoniach. 
Cygański kobzista Jańczy grał nawet na 
dworze króla Władysława IV Wazy.

Do najliczniejszych mniejszości na
rodowych zarówno dawnej, jak 
i współczesnej Polski należą Ukraińcy 
i Białorusini. Historycznie określano 
ich mianem Rusinów. W przeciwień
stwie do Żydów, Ormian, Tatarów czy 
Romów, na ziemie Rzeczypospolitej nie 
przybyli z odległych krain, lecz Polska 
przyszła do nich.

Ważnymi skupiskami wyznawców 
prawosławia w naszym kraju są obecnie 
ziemie zachodnie, zwłaszcza Dolny 

Śląsk, i północne rubieże - szczególnie województwo za
chodniopomorskie. Po wysiedleniu Niemców w 1945 r. 
na tzw. Ziemie Odzyskane ruszyły rzesze osadników z ca
łej Polski, w tym szczęśliwcy, którym udało się umknąć 
z terenów przykrytych cieniem sierpa i młota. Wśród no
wych lokatorów poniemieckich domów i gospodarstw 
znaleźli się przymusowo przesiedleni w ramach akcji „Wi
sła” Ukraińcy i Łemkowie. Dolny Śląsk widział w swej hi
storii wiele. W czasach, gdy na ziemiach Rzeczypospolitej 
żyli chasydzi, gdy Ormianie sprzedawali Polakom pasy do 
kontuszów, a pobożni menonici ciągnęli na Żuławy i Ma
zowsze z odległej Holandii, dawna dzielnica piastowska 
pozostawała poza granicami Rzeczypospolitej, dzieląc 

3. Franciszek Smuglewicz, „Wnętrze meczetu w Wilnie”

4. Józef I. Kraszewski, „Karaimka”
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losy Europy Zachodniej, doświadczonej pożogą wojny 
trzydziestoletniej. Dla miłośników zabytków Śląsk ma 
znaczenie szczególne. Spotykamy tam kościoły, dwory, 
pałace, domy i zagrody wzniesione przez Austriaków, 
Czechów, Niemców. W kamienicach niektórych dzielnic 
Wrocławia czujemy jeszcze ich obecność. 
Stoimy na klatce schodowej przed 
drzwiami zdobionymi modernistycznym 
czy neogotyckim ornamentem i wydaje 
się nam, że wyjdzie z nich szczupły 
Jurgen Kaufmann, dentysta albo wąsaty 
Hans Muller, rzeźnik. Dawno wyjechali 
z walizką w ręku, a ich wnuki żyją gdzieś 
w Berlinie, Dusseldorfie, Hamburgu...

W Rzeczypospolitej minionych wie
ków spotkać też można było kupców 
greckich, podobnie jak wcale licznych 
Anglików i Szkotów w Elblągu. Czy 
jednak odegrali oni istotną rolę? Przy 
dwóch językach historykowi sztuki 
i miłośnikowi zabytków wypada się za
trzymać, mianowicie przy holender
skim i włoskim. W czasach nowożyt
nych niderlandzkim i niemieckim po
chodzeniem legitymowała się znaczna 
część mieszkańców ziem północnych, 
zwłaszcza mieszczan Gdańska. Królew
skie miasto, silnie związane z Koroną, 
miało wyraźnie północnoeuropejskie 
oblicze. Wysokie, ceglane szczyty ka
mienic o manierystycznym ornamencie 
i proporcjach czynią gród nad Motławą 
podobnym do Amsterdamu, Haarlemu, 
Królewca. Poza miastami północnymi - 
Gdańskiem, Elblągiem, Toruniem, waż
nymi ośrodkami sztuki i architektury 
o cechach niderlandzkich były Wro
cław, pozostający od 1523 r. wraz 
z większą częścią Śląska poza Rzecząpo- 
spolitą, oraz Lwów.

Inaczej patrzeć należy na obecność 
w Polsce Włochów. Mówić o nich wy
pada raczej w kontekście kontaktów 
z zagranicą niż problemu mniejszości 
narodowych. Kontakty te były wyraź
ne już w średniowieczu, zarówno ze 
względów religijnych, umysłowych, 
handlowych, jak i artystycznych. Oży
wiły się znacznie w czasach renesansu 
i baroku, i choć jeden z wysłanników 
Stolicy Apostolskiej pisał w XVII w. do 
Rzymu, że w Polsce zimą jaskółki w lo
cie zamarzają, to przybyszów z Półwyspu Apenińskiego 
było u nas zawsze wielu. Często przebywali pod sza
rym polskim niebem czasowo, traktując zimny kraj je
dynie jako miejsce pracy. Jej efekty oglądać możemy 
do dziś. Truizmem jest przypominanie, że olbrzymia 
część polskiej sztuki czasów nowożytnych, a XVII w. 

w szczególności, jest dziełem przybyszów z drugiej 
strony Alp. Nie jest to oczywiście sztuka mniejszości 
narodowej, lecz większości - wznoszone przez Wło
chów kościoły, pałace, zamki, pomniki, nagrobki, two
rzone przez nich obrazy i freski powstawały z inicjaty

wy, na zamówienie, za pieniądze 
i zgodnie ze smakiem polskich zlece
niodawców. Artyści włoscy działali 
w całej Europie. Wyjątkowym zjawi
skiem była emigracja zarobkowa 
mieszkańców pogranicza szwajcarsko- 
-włoskiego, kantonów Grigione i Tici
no, położonych nad jeziorem Lugano. 
Mistrzowie budowlani, architekci, ma
larze, rzeźbiarze, sztukatorzy z wiosek 
i miasteczek nad malowniczym jezio
rem docierali do krain najodleglej
szych. Wyjeżdżali w poszukiwaniu pra
cy do Włoch, Hiszpanii, krajów nie
mieckich, Austrii, Czech, trafiając 
w miejsca tak dla nich egzotyczne, jak 
Anglia czy Szwecja. Polska gościła ich 
całe rzesze. Najczęściej zostawali tu na 
krótko, jednak niektórzy zapuszczali 
wśród nas korzenie, tworząc całe kolo
nie wspierających się wzajemnie ziom
ków, utrzymujących jednocześnie kon
takty z krajem ojczystym, np. w War
szawie końca XVII i pierwszej połowy 
XVIII w. artyści o nazwiskach Bellotti, 
Ceroni, Affaitati, Piola, Fontana stale 
pojawiają się w dokumentach archi
walnych. Współpracowali ze sobą na 
polu zawodowym, swe córki wydawali 
za pochodzących z tej samej lub sąsied
niej wioski kolegów po fachu, prowa
dzili bogate życie towarzyskie, świad- 
kowali na ślubach, trzymali do chrztu 
dzieci przyjaciół. Stolica zawdzięcza im 
większość powstałych w owym czasie 
budowli reprezentacyjnych.

Czasy Polski wielonarodowej i wie
lokulturowej odeszły do przeszłości, 
lecz nie w zapomnienie. Ślady życia 
w epokach bardziej i mniej odległych 
w czasie pozostały. Wrzesień - to nie 
tylko miesiąc, w którym wspominamy 
początek największej i najstraszliwszej 
wojny w dziejach ludzkości. We wrze
śniu liście zaczynają żółknąć i spadać 
z drzew, nad polami kładą się luny, 
unosi się dym z ognisk, a nas ogarnia 

tęsknota za tym, co przeminęło. Pochylmy się zatem 
nad grobami pobożnego chasyda i menonity, wsłuchaj
my się w piosenkę ukraińskiego pastuszka i głos skrzy
piec cygańskiego grajka...

Zbigniew Michalczyk

5. Jan Piotr Norblin, „Kozak z fajką”

6. Józef I. Kraszewski, „Cygan”

(ilustracje z: J. S. Bystroń,
„Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek

XV7-XV7//”, Warszawa 1960)
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Znany powszechnie z kart 
Sienkiewiczowskiego Potopu Janusz 
Radziwiłł herbu Trąby (1612-1655), 
książę na Birżach i Dubinkach, nie 

pozostawił po sobie memuarów, jak to 
uczynili jego bliscy krewni - stryj 
Albrycht Stanisław Radziwiłł czy 

stryjeczny brat Bogusław Radziwiłł. 
A szkoda, bo być może 

dowiedzielibyśmy się z nich więcej nie 
tylko o zmiennej, prowadzącej w końcu 

do zdrady postawie politycznej 
litewskiego magnata, ale także o jego 

życiu prywatnym i znaczących 
metamorfozach w sposobie ubierania, 

które stanowią temat tego artykułu.

1. Portret księcia 
Janusza Radziwitta 
jako posta króla 
Władysława IV Wazy, 
Wybrand de Geest 
(?), 1632, Muzeum 
Narodowe 
we Wrocławiu

Europejczyk i Sarmata
ANNA SIERADZKA

ięgając do źródeł pisanych i zachowanych wize
runków portretowych Janusza Radziwiłła, za
uważamy radykalną zmianę odzieżowych prefe

rencji księcia od lat młodzieńczych do wieku doj
rzałego. Jej przyczyny można wyjaśnić zarówno czynnika
mi historyczno-obyczajowymi, jak też kolejami losów ży
cia prywatnego i kariery politycznej księcia Janusza.

Wzorem innych młodzieńców z magnackich rodów, 
młody Radziwiłł po pobraniu nauk na Litwie został 
w 1628 r. wysłany przez ojca, Krzysztofa II Radziwiłła, 
ówczesnego hetmana polnego litewskiego, na dalszą edu
kację za granicę. Książę Krzysztof, śladem swych wła
snych peregrynacji, a także jako zagorzały wyznawca 
i protektor kalwinizmu (co przejął również Janusz), wy
znaczył synowi jako miejsca kształcenia uczelnie inno
wiercze w Lipsku, Altdorfie i Lejdzie. Preceptorzy młode
go księcia (Aleksander Przypkowski i Olbrycht Dębow- 
ski) otrzymali od niego na drogę szczegółową instrukcję 
dotyczącą zarówno nauki i kontaktów polityczno-towa- 
rzyskich, jak i sposobu ubierania się podopiecznego. Ksią
żę Krzysztof polecał: „Do Berlina jechać w polskich habi

tach i lubo z wielu miar życzyłbym, aby sprawowanie szat 
cudzoziemskich do Lipska odłożono, wszakże jeśliby pan 
Kan (...) inaczej radził, tedy synowi memu i tym, którzy się 
o niego najbliżej ocierać będą, podróżne i powszednie sza
ty sprawić, a dalsze strojenie do Lipska odłożyć”. Oszczęd
ny ojciec radził też, by „ponieważ polskich szat ma na
zbyt, tedy na miejscu przechowawszy, jedne albo dwie pa
ry szat ochędożnych zostawić mu dla używania, a ostatek 
na niemczyznę przerobić, jako na podszewki płaszczów, na 
kabaty albo rękawy pacholętom i na co inszego godzi się”.

Aprobując częsty wśród ówczesnej polskiej magnaterii 
zwyczaj przebierania się po przekroczeniu zachodnich 
granic Rzeczypospolitej w modne ubiory europejskie 
(owe „niemieckie habity”), by pokazać się jako „światow- 
cy”, książę Krzysztof nie przestał być jednocześnie zwo
lennikiem noszenia przez syna ubioru narodowego, który 
swą oryginalnością i bogactwem wyróżniał Polaków na 
tle cudzoziemskiej mody; tak ubierała się w XVII w. więk
szość posłów i przedstawicieli polskich władców oficjal
nie delegowanych do obcych państw. Młody Radziwiłł 
także pełnił w 1632 r. zaszczytną funkcję posła nowo ob
ranego króla Władysława IV Wazy w Holandii i Anglii - 
nie wiemy wszakże, czy prezentował się na oficjalnych 
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audiencjach w polskim ubiorze narodowym, czy w stroju 
zachodnim. Prawdopodobnie w tym drugim, bowiem 
pierwszy znany nam wizerunek Janusza Radziwiłła, przy
pisywany holenderskiemu portreciście Wybranowi de 
Geest i namalowany w Lejdzie w 1632 r., pokazuje mło
dego księcia jako europejskiego kawalera „a la mode”. 
Z pewnością na wybór cudzoziemskiego stroju miało 
wpływ życzenie ojca, by w czasie pobytu syna w Lejdzie 
(1631-1632) „konterfekt zupełnie wymalowawszy w habi
cie, który mu będzie najprzystojniejszy, przysłać mi”.

Wygląd dwudziestoletniego Janusza na tym portrecie 
w pełni odpowiada wzorom mody francusko-niderlandz- 
kiej z pierwszej połowy lat trzydziestych XVII w. Młodzie
niec ubrany jest w strój ze złocisto-srebrzystego brokatu. 
Kaftan (pourpoint) ma wysoko podniesioną talię, długą ba- 
skinę z otworami na przewleczenie troczków podtrzymują
cych spodnie, spiczasto zakończoną z przodu, i bufiaste do 
łokci, zwężone dołem rękawy. Górna część pourpoint i bu
fy rękawów są gęsto nacinane, ukazując białą koszulę. Du
ży, wyłożony na ramiona kołnierz i podwójne, falbaniaste 
mankiety obszyte są szeroką igłową koronką. Spodnie, luź
ne i nieco pofałdowane, sięgają za kolana, opadając na bia
łe, jedwabne pończochy, przytrzymywane podwiązkami ze 
wstążek i koronek; wielkie, koronkowe rozety zdobią też 
czarne pantofle na obcasach. Kosztownego stroju dopełnia
ją cienkie, skórzane rękawiczki i leżący na stoliku szeroko- 
skrzydły czarny kapelusz ze strusim piórem. Modny wygląd 
podkreśla fryzura z pofalowanych, sięgających ramion wło
sów z grzywką na czole, a szpadzie przypiętej do lewego bo
ku sekunduje wykwintna laseczka w prawej ręce.

Wskazania ojcowskie były chyba zgodne z własnymi pre
ferencjami młodego księcia, nabytymi czy też utrwalonymi 
za granicą, bowiem i po powrocie do kraju pozostał wierny 
cudzoziemskiej modzie. Świadczy o tym kolejny wizerunek 
Janusza Radziwiłła jako podkomorzego litewskiego (oznaką 
tego urzędu jest wielki klucz, leżący na stoliku) - dzieło 
atrybuowane Bartłomiejowi Stroblowi i datowane na około 
1633-1634 r. Taki czas powstania portretu budzi z kilku 
względów wątpliwości. Książę Janusz został obdarzony 
przez Władysława IV Wazę wakującym od sześćdziesięciu 
lat podkomorstwem litewskim w lutym 1633 r. i w tymże 
roku uczestniczył przy boku ojca w wyprawie smoleńskiej. 
Bartłomiej Strobel w 1634 r. dopiero przybył do Polski 
i jednym z jego pierwszych dzieł nie był portret litewskiego 
księcia. Rysy twarzy portretowanego, zarost i figura nie 
wskazują na dwudziestodwuletniego młodzieńca, lecz raczej 
na mężczyznę dojrzalszego. Wreszcie za późniejszym dato
waniem tego wizerunku Radziwiłła - na drugą połowę lat 
trzydziestych XVII w. - przemawiają elementy kostiumowe.

Janusz Radziwiłł znów prezentuje modny europejski 
strój: pourpoint i spodnie ze złocisto-czerwonego brokatu, 
lecz zmienione w szczegółach kroju i ozdób w stosunku do 
ubioru z portretu lejdejskiego. Pourpoint jest sztywniejszy, 
stracił nacięcia z przodu, a na rękawach pozostało tylko 
jedno pionowe rozcięcie; baskina stała się jednolita i pro
sto zakończona u dołu. Za to wykończony koronką koł
nierz zyskał monstrualne rozmiary, zachodząc aż na ręka
wy; podobnie powiększyły się i usztywniły lejkowate man
kiety. Spodnie także mają gładkie, szersze, zwężające się

do dołu nogawki. Skąpy zarost księcia uwarunkowany jest 
w tym wypadku nie jego młodym wiekiem, ale modą, na
kazującą eleganckim mężczyznom pielęgnować niewielkie 
wąsy i wątłą, „punktową” bródkę. Włosy portretowane
go, utraciwszy już nieco młodzieńczą miękkość i jedwabi- 
stość, zyskały za to ciemnorudy odcień (dziedziczony po 
przodku, Mikołaju Rudym, protoplaście birżańskiej linii 
Radziwiłłów). Wygląd i ubiór księcia Janusza na Stroblow- 
skim portrecie odpowiadają wskazówkom męskiej mody 
europejskiej, w której wymienione wyżej zmiany wprowa
dzono po połowie lat trzydziestych XVII w.

Nie wiemy, jak wyglądał i ubierał się Janusz Radziwiłł 
przez następnych kilkanaście lat swego życia. Wydaje się 
jednak, że w latach czterdziestych XVII w. zdecydowanie 
porzucił strój cudzoziemski na rzecz ubioru narodowego. 
Wiązało się to zapewne z ugruntowaniem się wśród 
szlachty narodowej mody, traktowanej jako atrybut pol
skości. Obejmując coraz wyższe urzędy: hetmana polnego 
litewskiego (1646), wojewody wileńskiego (1653) i wresz
cie hetmana wielkiego litewskiego (1654), książę Janusz 
podporządkował się preferowanemu przez panów-braci 
wizerunkowi rycerza-Sarmaty. Wszak ze względów poli
tyczno-propagandowych przywdziewali okazjonalnie żu- 
pany i delie zagorzali zwolennicy cudzoziemskiej mody - 
królowie Władysław IV i Jan Kazimierz. Być może także 
młodzieńcze proeuropejskie sympatie modniarskie Radzi
wiłła zmieniły się pod wpływem długoletnich kontaktów 
z rodakami i stykaniem się na co dzień z przeważającym 
wówczas w Rzeczypospolitej ubiorem narodowym.

Jako typowy Sarmata przedstawiony został książę Ja
nusz na portrecie wykonanym przez Daniela Schultza
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2. Portret księcia Janusza Radziwitta jako 
podkomorzego litewskiego, Bartłomiej Strobel 
(?), druga potowa lat trzydziestych XVII w., 
Państwowe Muzeum Sztuki w Mińsku
3. Portret księcia Janusza Radziwitta jako 
hetmana polnego litewskiego, Daniel Schultz, 
ok. 1652, Państwowe Muzeum Sztuki w Mińsku
4. Portret księcia Janusza Radziwitta jako 
hetmana wielkiego litewskiego, nieznany 
malarz, 1654, Państwowe Zbiory Sztuki 
na Wawelu

(zdjęcia ze zbiorów archiwum przeźroczy Instytutu 
Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, 

fot. 3 wg katalogu wystawy „Gdzie Wschód spotyka 
Zachód", Muzeum Narodowe w Warszawie, 1993)

około 1652 r. Zarówno fizjonomią, jak i strojem w ni
czym nie przypomina niegdysiejszego eleganta w zachod
nim stylu. Dość otyła postać, łysa (lub wygolona) głowa, 
sumiaste wąsy są typowe dla wyglądu ówczesnego 
szlachcica w średnim wieku (portretowany miał lat 40). 
Ubiór odpowiada kanonicznym wzorcom narodowej 
mody z połowy XVII stulecia, a jego wysmakowana ko
lorystyka i kosztowność świadczą o wyrafinowanym gu
ście i wysokiej pozycji portretowanego. Atłasowy żupan 
o subtelnej, ceglasto-złocistej barwie, zapinany do talii 
na złociste, okrągłe guzy, ma jeszcze dość wysoki, stoją
cy kołnierzyk i umiarkowanej szerokości rękawy; prze
pasany jest jedwabnym pasem o drobnym wzorze, kolo
rystycznie dobranym do żupana. Ramiona okrywa ob
szerna karmazynowa delia podbita ciemnym futrem, 
z wyłożonym futrzanym kołnierzem, przytrzymana 
z przodu dużym biżuteryjnym guzem i chwilowo rozpię
tą okazałą zapinką w formie grubego łańcucha (czapra- 
gą). Całości dopełniają typowe dla ubioru narodowego 
buty z żółtej skóry z wysokimi cholewkami, podbite pod- 
kówkami. Insygnia władzy i godności - ozdobione klej
notami buława i mitra książęca, dyskretnie spoczywają 
na bocznym stoliku.

Ostatni wizerunek Janusza Radziwiłła pędzla niezna
nego malarza pochodzi z 1654 r. i przedstawia go w ca
łym splendorze urzędu hetmana wielkiego litewskiego. 
Uzyskawszy tę godność wbrew woli króla Jana Kazimie
rza, którego wkrótce miał zdradzić na rzecz Szwedów, 
Radziwiłł jawnie pyszni się swą pozycją. Już sama poza: 
ostentacyjne prezentowanie buławy, wsparcie się drugą 
ręką pod bok, wysunięcie całej postaci do przodu, potę

guje wyraz dumy i wyniosłości, malujący się na hetmań
skim obliczu. Potęgę rodu i urzędu podkreśla też kosz
towny ubiór. Znów widzimy Radziwiłła w długim kon- 
tuszu (z niższym, rozchylonym kołnierzykiem i szerszy
mi rękawami, co wprowadzono do ubioru narodowego 
po połowie XVII w.), delii i żółtych, wysokich butach; 
głowę tym razem przykrywa aksamitny kołpak z szero
kim futrzanym otokiem. Popularny wśród szlachty ze
staw narodowych elementów ubioru nabiera jednak wy
jątkowo wysokiej rangi przez dobór tkanin, a zwłaszcza 
dodatków. Zupan i delia mienią się seledynowo-złoci- 
stymi barwami tkanego w kwiatowe wzory jedwabiu; 
złocistym ornamentem połyskuje także jedwabny pas. 
Dyskretne kolorystycznie tło ubioru sprzyja uwypukle
niu kosztownej, okazałej biżuterii. Zupan spinają pozło
ciste guzy o popularnym wówczas kształcie kropli. Gór
ny brzeg delii zdobią okazałe, okrągłe guzy z drogimi 
kamieniami, a przytrzymująca delię czapraga równa jest 
długością jej kołnierzowi. Kołpak przystraja wysoka 
szkofia usiana klejnotami. Na tak kosztowne „sarmackie 
decorum” mógł sobie pozwolić tylko bardzo zamożny 
magnat, dbający o jak największą reprezentacyjność wy
glądu.

Jakkolwiek by oceniać polityczną i obywatelską posta
wę Janusza Radziwiłła (podobno nie znosił Polaków - ko- 
roniarzy, nie lubił własnych rodaków - Litwinów i gardził 
cudzoziemcami), trzeba przyznać, że książę na Birżach 
i Dubinkach znakomicie potrafił kreować ubiorem swą 
postać - czy to na modnego Europejczyka, czy na trady- 
cjonalistycznego Sarmatę.

Anna Sieradzka
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Sanktuarium pielgrzymkowe i konwent paulinów na Jasnej Górze 
zwykliśmy pojmować wyłącznie jako symbol religijnej i narodowej siły 
naszego państwa i narodu, czcić jako ikonę rodzimej historii i kultury. 

Rzadko wszakże, jakby zapominając o skomplikowanej historii dawnej 
Polski, rozpatrujemy jej dzieje w kontekście silnych, trwałych historycznych 

związków z Węgrami, a przede wszystkim z sąsiednim Śląskiem.

Jasna Góra
związki z Węgrami i Śląskiem

□
 MICHAŁ WARDZYŃSKI

ierwszy, ważny dla dziejów klasztoru jasnogór- 
dego ślad związków z Węgrami i Śląskiem łączy 
idacją w 1382 r. Hojnym fundatorem konwen

tu, będącego pierwszą placówką eremitów zakonu św. 
Pawła I Pustelnika w Królestwie Polskim, byt książę śląski 
Władysław Opolczyk, namiestnik króla Ludwika Węgier
skiego. O usytuowaniu fundacji zadecydowała ówczesna 
polityka stronnictwa andegaweńskiego - książę, jako lojal
ny administrator, obdarowany przez króla ziemiami grani
czącymi z jego własną dziedziczną dzielnicą piastowską, 
Księstwem Opolsko-Raciborskim (dawna ziemia wieluń
ska i małopolskie kasztelanie w Olsztynie, Kłobucku 
i Krzepicach), pierwszy zdecydował się osadzić na nowo 
pozyskanych terenach zakon rdzennie węgierski, jedno

znacznie identyfikowany z dynastią węgierską Andegawe- 
nów i z osobą samego fundatora. Obok Jasnej Góry i po
łożonego na Śląsku Głogówka, na terenach odjętych od 
Korony Władysław Opolczyk uczestniczył w fundacji jesz
cze dwóch innych klasztorów paulińskich - w Wieluniu 
i pobliskim Wieruszowie. Nowe placówki obsadzili zakon
nicy węgierscy, sprowadzeni z macierzystego konwentu 
św. Wawrzyńca pod Budą. Usytuowanie w pobliżu granicy 
ze Śląskiem klasztoru jasnogórskiego, uhonorowanego 
około 1384 r. przez tegoż księcia darem cudownego wize
runku „Marii z Dzieciątkiem”, fundator wykorzystał jako 
legitymizację swojej obecności i znaczenia w Królestwie 
Polskim i własnym księstwie. Diametralną zmianę w sytu
acji politycznej przyniosła rychła śmierć króla Ludwika, 
a przede wszystkim odwrócenie przymierzy, ślub Jadwigi 
z Władysławem Jagiełłą i unia polsko-litewska. Jasna Gó
ra wróciła do Korony dopiero około 1400 r., po zakoń-
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2. „Książę Wtadystaw Opolczyk 
ofiarowujący paulinom jasnogórskim 
cudowny obraz Matki Boskiej
z Dzieciątkiem”, obraz z cyklu dziejów 
Jasnej Góry, Sala Rycerska w klasztorze, 
druga potowa XVII w.
3. Sklepienie nawy głównej kościoła 
Znalezienia Krzyża Sw. i NMPanny, fresk 
z przedstawieniem cudownego obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej,
wyk. Karol Dankwart, przed 1693-1695
4. Wnętrze kościoła pielgrzymkowego 
Znalezienia Krzyża Św. i NMPanny 

czeniu wojny między Jagiełłą i Opolczykiem (zm. 1401). 
Jagiełło jako nowy kolator konwentu przeprowadził jego 
nową, znacznie bogatszą fundację, a w pierwszej tercji XV 
w. kolejne placówki paulińskie w Polsce ufundowali naj
wyżsi dostojnicy państwowi z bezpośredniego otoczenia 
Jagiellonów - prymas Wojciech Jastrzębiec (Beszowa), 
kanclerz Jan Taszka Koniecpolski (Wielgomłyny) i ks. Jan 
Długosz (Skałka na Kazimierzu). Co zrozumiale, silne 
wpływy węgierskie na Jasnej Górze utrzymywały się w XV 
i XVI w., by stopniowo wygasnąć wraz z usamodzielnie
niem się polskiej prowincji zakonnej i przejęciem przez 
Polaków obsady klasztoru. Nie
mniej jednak przez cały XVI w. 
spotykamy na Jasnej Górze ślady 
aktywności zakonników i licznych 
pielgrzymów z Węgier - m.in. 
ufundowali oni jako wotum w ko
ściele pielgrzymkowym jeden 
z pierwszych w Polsce kamiennych 
ołtarzy wczesnorenesansowych, 
dedykowany swoim narodowym, 
królewskim świętym z pierwszej 
dynastii Arpadów: Stefanowi, 
Władysławowi i Emerykowi. Mi
mo, iż wspomnianą kamienną na
stawę wzniesiono już w latach 
dwudziestych XVII w., ołtarz 
o tym wezwaniu, zwany też „wę
gierskim”, znajdował się tutaj aż 
do końca XVII w.

Przygraniczne usytuowanie 
konwentu i dynamiczny rozwój 
centrum pątniczego na Jasnej Gó
rze zaważyły w znaczącym stopniu
na jej późniejszych kontaktach ze Śląskiem. Już w relacji 
o zlupieniu klasztoru i uszkodzeniu cudownego obrazu 
„Hodegetria” w 1430 r. przez czeskich i śląskich husytów 
odnotowano, iż najwięcej uczestników pielgrzymek spoza 
Korony przybywało tutaj właśnie ze Śląska. Ostateczne 
polityczne i kulturowe oderwanie księstw śląskich od Ko
rony w XVI w., rosnące wpływy reformacji, wreszcie stop

niowa germanizacja polskojęzycz
nego dotąd społeczeństwa śląskie
go sprawiły, iż to właśnie klasztor 
na Jasnej Górze stał się dla śląskich 
katolików i rdzennych Ślązaków 
jedynym bliżej dostępnym miej
scem pielgrzymowania. Rozwijana 
konsekwentnie w ciągu XVII w.

przez władze zakonne, nie bez inspiracji i hojnej pomocy 
kolejnych władców z dynastii Wazów, ideologia identyfi
kacji Jasnej Góry i obrazu „Matki Boskiej Częstochow
skiej” z symbolicznym, religijnym i duchowym centrum 
całej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jej władców i na
rodu polskiego, zyskała w_ perspektywie związków z przy
granicznymi terenami Śląska Opolsko-Raciborskiego 
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wyjątkowe znacznie. Wobec niepowodzenia prób scalenia 
ziem śląskich z Koroną, pewne korzyści przynieść mogła 
w XVII w. tylko zręczna gra dyplomatyczna Wazów, 
w której przy wykorzystaniu nominalnej jedynie zwierzch
ności arcybiskupa gnieźnieńskiego nad diecezją wrocław
ską mogli oni pośrednio oddziaływać na politykę Kościo
ła katolickiego na Śląsku. Ukoronowaniem tych zabiegów, 
słusznie odbieranym przez zamieszkujących na Śląsku ka
tolickich i polskojęzycznych Polaków jako symboliczny 
„powrót do macierzy”, było powołanie na stolec biskupi 
we Wrocławiu syna Zygmunta III, bpa Karola Ferdynanda 
Wazy (1625-1655), a przede wszystkim uzyskany przez 
króla Władysława IV trzydziestoletni zastaw Księstwa 
Opolsko-Raciborskiego (1636-1666). Obecność i działal
ność, przynajmniej nominalna, władz polskich w tym księ
stwie zapisała się w pamięci tutejszych poddanych bardzo 
pozytywnie, co związane było m.in. z uchronieniem księ
stwa przed inwazją szwedzką (1626-1628) i z tolerancyjną 
postawą króla wobec protestantów śląskich. Sukcesy poli
tyki Wazów podkreślała także oficjalna propaganda dwor
ska, zaś wśród Ślązaków zgodnie odczytywano je jako na
turalne następstwo historycznego dziedzictwa Polski na 
tych terenach.

Straszliwe zniszczenia wojny trzydziestoletniej (1618- 
-1648), mimo iż częściowo oszczędziły Księstwo Opolsko- 
- Raciborskie, doprowadziły do wielkiej migracji ludności 
Śląska na teren Rzeczypospolitej, także w regionie często
chowskim. Do najważniejszych „śląskich” cudów uzyska
nych przez wiernych za wstawiennictwem Matki Boskiej 
Częstochowskiej uznawano m.in. ocalenie Gliwic od złu- 
pienia przez szwedzkie wojska gen. Ernesta Mansfelda 
(1626), a Raciborza od wielkiego pożaru. O randze obu 
wydarzeń świadczy fakt, iż doczekały się obszernej prezen
tacji już w połowie XVII w. w spisie najważniejszych cu
dów jasnogórskich, a ich malarskie przedstawienia umiesz
czono po 1703 r. na dekoracyjnym odwrociu cudownego 
obrazu, zwanym „Mensa Mariana”. Źródła zakonne wspo
minają z kolei o wielu nawróceniach w XVII i XVIII w., 
których doświadczyli na Jasnej Górze śląscy protestanci, 
rekrutujący się przede wszystkim z szeregów szlachty sta
nowej. Przychylni paulinom byli także, związani skądinąd 
z Rzecząpospolitą posiadacze sąsiadujących z regionem 
częstochowskim granicznych śląskich majątków kameral
nych - w Lublińcu wywodzący się z nobilitowanych miesz
czan krakowskich Andrzej Cellari, w Koszęcinie Szwed Fi
lip Rauthen, dawny podskarbi królewski, a w Oleśnie ka
tolicka rodzina von Gaschin i miejscowy konwent kanoni
ków regularnych laterańskich, obsadzony całkowicie przez 
Polaków. Syn Andrzeja Cellari, Jan, na krótko przed „po
topem” szwedzkim pełnił funkcję komendanta twierdzy ja
snogórskiej, rodzina Cellarich pośredniczyła ponadto 
w dostawach żywności dla konwentu. Jesienią 1655 r. to 
właśnie na zamek Cellarich w Lublińcu, a stąd do Głogów
ka, zarządzanego przez związanego z Wazami Jerzego hra
biego von Oppersdorffa paulini wywieźli cudowny obraz 
i lwią część skarbca zakonnego. Sytuacja ta powtórzyła się 
jeszcze w okresie wojny północnej, kiedy to Szwedzi paro
krotnie próbowali zdobyć Jasną Górę (1702 i 1704-1705).

Ruch pielgrzymkowy katolików z Górnego Śląska 
przerwały raptownie wojny śląskie i objęcie całej dzielni
cy przez Prusy. Największe represje dotknęły Górny 
Śląsk, gdzie do tego czasu większość duchowieństwa 

i wiernych, związana licznymi kontaktami handlowymi 
i kulturowymi z Rzecząpospolitą, wciąż posługiwała się 
w liturgii i w życiu codziennym językiem polskim. Jed
nym z przejawów prowadzonej bezwzględnie germaniza
cji społeczeństwa śląskiego, obok sukcesywnej dezorgani
zacji miejscowego Kościoła katolickiego, był także wpro
wadzony urzędowo wkrótce po 1742 r. zakaz pielgrzy
mek Ślązaków na Jasną Górę. Rozporządzenie to miejsco
wa ludność z determinacją starała się obchodzić, wędru
jąc do Częstochowy pojedynczo lub w małych grupach 
pod pretekstem odwiedzin rodziny, pracy sezonowej czy 
nawet porad lekarskich (sic!) w przygranicznych miastach 
Rzeczypospolitej. Dalsze utrudnienia w ruchu pielgrzym
kowym przyniósł trzeci rozbiór, w wyniku którego Czę
stochowa z Jasną Górą znalazła się przejściowo w zabo
rze pruskim. Sytuacja pogorszyła się jeszcze po 1815 r., 
z chwilą utworzenia Królestwa Kongresowego. Mimo za
kazów i represji, to właśnie nielegalne pielgrzymki Śląza
ków na Jasną Górę stały się w XIX w. jednym z najważ
niejszych czynników, pozwalających im zachować tożsa
mość narodową i współuczestniczyć z rodakami z innych 
zaborów w najważniejszych uroczystościach religijnych. 
Znaczenie pielgrzymek jasnogórskich w życiu społecz
nym Górnego Śląska podkreślano niejednokrotnie, anali
zując propolską, patriotyczną postawę Ślązaków w mo
mencie odzyskania przez Polskę niepodległości, w okresie 
plebiscytu i powstań śląskich.

Artystyczne związki Jasnej Góry ze Śląskiem w XVII 
i XVIII w. doczekały się w dotychczasowej literaturze sto
sunkowo obszernego, acz ogólnego omówienia. Strategicz
ne położenie konwentu na styku Małopolski, dawnej ziemi 
sieradzkiej i wieluńskiej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie 
granicy ze Śląskiem w naturalny sposób czyniło z Często
chowy, a przede wszystkim z Jasnej Góry miejsce wymiany 
wpływów sztuki polskiej, głównie małopolskiej i śląskiej. 
Nie znamy, wobec niezachowania się dzieł, kontaktów pau
linów ze środowiskiem śląskim w XV i XVI w. Pierwsze po
twierdzone archiwalnie wiadomości dotyczące prac arty
stów śląskich na Jasnej Górze wiążą się z zainicjowaną oko
ło 1620 r. przez o. prowincjała Mikołaja Królika wielką 
przebudową konwentu, mającą na celu jego dostosowanie 
do funkcji wielkiego sanktuarium pielgrzymkowego i do 
postanowień soboru trydenckiego. Obok wielu zaangażo
wanych wówczas architektów, muratorów i malarzy z Kra
kowa i Małopolski, paulini sprowadzili też z Wrocławia bli
sko dziesięcioosobowy warsztat snycersko-stolarski Georga 
Zimmermanna i Tobiasa Scholtza. Warsztat ten w latach 
około 1624-1630 i 1637-1641 wykonał na Jasnej Górze 
bogaty zespół wyposażenia ołtarzowego przekształconego 
kościoła pielgrzymkowego, obejmujący nowe stalle zakon
ne, ołtarz główny i boczne oraz dwa prospekty organowe. 
Z Wrocławia i innych miast śląskich sprowadzano też na Ja
sną Górę potrzebne artystom i rzemieślnikom specjalistycz
ne materiały, m.in. płótno i barwniki do wyrobu farb, złoto 
płatkowe oraz narzędzia. Długoletniej działalności G. Zim
mermanna i T. Scholtza na Jasnej Górze zawdzięczamy po
wstanie w zarządzanej przez konwent na północnym stoku 
wzgórza wsi służebnej Częstochówce nowego środowiska 
rzeźbiarskiego, grupującego do końca XVII w. kilku zdol
nych snycerzy z samodzielnymi warsztatami, zatrudnianych 
stale na usługach paulinów na Jasnej Górze i w okolicznych 
klasztorach prowincji polskiej (Wielgomłyny, Wieluń,
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5. Wielgomłyny, kościół pauliński, ołtarz boczny, wyk. snycerz Jan Solski z Bytomia, ok. 1719-1723
6. Pińczów, kościół pauliński, zwieńczenie z grupą Trójcy Św. w glorii w ołtarzu głównym, wyk. snycerz Paweł Walenty Wiązkowicz ze Śląska, 
stolarz Antoni Krall z Pińczowa, 1745-1746

(zdjęcia: 1, 4-6 - Micha/ Wardzyński)

Wieruszów, Beszowa, Pińczów i Konopnica). Snycerze ja
snogórscy, m.in. Ślązacy Christian i Martin Kregel, Jan Gar
licki czy brat zakonny Andrzej Siarczyński, podejmowali się 
też licznych zleceń w świątyniach pielgrzymkowych i za
konnych w okolicy, np. u dominikanów w Gidlach, bernar
dynów w św. Annie pod Przyrowem, norbertanów w Wito
wie czy kanoników regularnych laterańskich w Kłobucku, 
Krzepicach i w Mstowie. O sile i znaczeniu tego ośrodka ar
tystycznego i rzemieślniczego świadczą przykłady niespoty
kanej w owym czasie na innych przygranicznych terenach 
Rzeczypospolitej interakcji artystycznej. Cenione jasnogór
skie ołtarze, ambony i rzeźby eksportowano bowiem w trze
ciej tercji XVII w. na teren Śląska Opolskiego i wspomnia
nych przygranicznych majątków kameralnych, m.in. w oko
lice Olesna, Lublińca, Woźników czy znacznie dalej, aż 
w pobliże Gliwic i Toszka. Na Śląsk powędrowały też licz
ne malarskie kopie „Hodegetrii”, tworzone przez jasnogór
ską pracownię zakonną i malarzy z Częstochówki.

Wspaniały rozdział sztuki śląskiej na Jasnej Górze otwo
rzyła druga wielka przebudowa konwentu, spowodowana 
niszczycielskim pożarem kościoła pielgrzymkowego 
i klasztoru 16 lipca 1690 r. Kierownictwo całości prac ar
chitektonicznych i zdobniczych władze paulińskie powie
rzyły już niemal wyłącznie znanym artystom z Wrocławia 
i Nysy. Nowo wzniesione, przekryte bogatą dekoracją stiu- 

kową sklepienia bazyliki, zakrystii i wielkiego refektarza 
udekorował freskami w latach przed 1693-1695 Karol 
Dankwart, Szwed pracujący na dworze biskupim Francisz
ka Ludwika Neuburskiego, palatyna reńskiego we Wrocła
wiu i Nysie. Nie mniej znakomitym artystą, zaangażowa
nym wówczas na Jasnej Górze przez nowego prowincjała 
o. Konstantego Moszyńskiego, najwybitniejszego spośród 
polskich paulinów mecenasa sztuk i rzemiosł, był organ- 
mistrz Adam Orazio Casparini z Wrocławia, autor pięk
nych organów w kaplicy Matki Boskiej (1721-1722) i ba
zylice pielgrzymkowej (1721/1722-1725). Począwszy od 
1723 r., na zlecenie o. Moszyńskiego wrocławski warsztat 
architekta i inżyniera-fortyfikatora jasnogórskiego Giacco- 
ma Antonia Buzziniego i rzeźbiarza Jana Adama Karingera 
zatrudniono do wzniesienia monumentalnego, kamienno- 
-stiukowego ołtarza głównego bazyliki (ukończony w 1728 r.), 
stanowiącego jeden z najważniejszych wzorców formal
nych dla sztuki polskiej trzeciej tercji XVIII w. Znany śląski 
sztukator Ignazio Provisore, pracujący wcześniej dla róż
nych zleceniodawców zakonnych w centralnej Wielkopol- 
sce, na Jasnej Górze - oprócz wykonania kolumn do wspo
mnianego ołtarza głównego - w latach od 1723 do 1739 
pokrył ściany prezbiterium i nawy bazyliki szlachetną, 
regencyjną dekoracją ornamentalną, złoconą przez wro
cławskiego malarza Jana Franciszka Krebsa (1727-1728).

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 9 • 2003 13



Provisore współuczestniczy) też z artystami z warsztatu Ka- 
ringera w budowie i zdobieniu pozostałych ołtarzy świąty
ni (ukończone w 1739-1740 r.). W 1723 r. z fundacji Lu
bomirskich, G. A. Buzzini, przy współudziale rzeźbiarza 
śląskiego Johanna Baptisty Limbergera, wzniósł okazałą 
kamienną bramę wjazdową. Z inicjatywy o. Moszyńskiego 
w pierwszej tercji XVIII w. przy licznych zamówieniach 
paulińskich zatrudniono jeszcze przynajmniej pięciu rzeź
biarzy i snycerzy sprowadzonych z Wrocławia i Górnego 
Śląska - Jana Solskiego z Bytomia, Jana Leopolda Schmid
ta z Wrocławia, Czecha Wacława Beranka, Pawła Wiązko- 
wicza i brata zakonnego Grzegorza Woźniakowicza, uro
dzonego na Śląsku (w zakonie w latach 1719-1740), auto
ra znakomitego, regencyjnego wystroju biblioteki jasno
górskiej (1739) i licznych ołtarzy w pozostałych konwen
tach polskiej prowincji zakonnej. Dziełem pracującego na 
Jasnej Górze w XVIII w. nieustalonego warsztatu sztuka- 
torskiego jest zespół rokokowych ołtarzy w nawach bazyli
ki (1760-1762). W tym samym czasie, a ściślej w latach 
1746-1764 brat zakonny Antoni Rotter, uzdolniony sto- 
larz-dekorator, wykonał dekorowane intarsjami elementy 
wyposażenia dla konwentów paulińskich na Skałce w Kra
kowie, w Pińczowie, Wieruszowie i w Starej Wsi.

Dla większości przybyłych na Jasną Górę ze Śląska arty
stów świeckich konwent pauliński był nie tylko pierwszym 
miejscem ich działalności w Rzeczypospolitej, ale nierzadko 
stawał się też ważnym punktem kontaktowym, pozwalają
cym ubiegać się o zatrudnienie u przybywających tutaj tłum
nie z pielgrzymką potencjalnych zleceniodawców polskich. 
Dzięki uzyskaniu nowych, intratnych zleceń w Małopolsce, 
z Wrocławia do Krakowa przeniósł się około 1630 r. Georg 
Zimmermann. Tak samo postąpił po 1695 r. Karol Dan- 
kwart, zatrudniony przez ks. Sebastiana Piskorskiego u bo
ku wybitnego Baltazara Fontany do dekoracji kościołów św. 
Anny w Krakowie i klarysek w Starym Sączu. W Polsce K. 
Dankwart przebywał jeszcze przez przynajmniej kilka lat, 
podejmując się licznych zleceń na terenie centralnej Mało

polski. W latach trzydziestych XVIII w. także warsztat rzeź
biarski Jana Adama Karingera po prestiżowych pracach na 
Jasnej Górze zdobył nową realizację w zarządzanym przez 
paulinów nowym klasztorze w Starej Wsi nieopodal Krosna. 
W tym samym okresie w okolicach Częstochowy i Jasnej 
Góry paulini i lokalni fundatorzy zatrudnili ponadto kilka 
innych warsztatów muratorskich, rzeźbiarskich oraz znacz
ną grupę malarzy i złotników, pochodzących ze Śląska.

Nie będzie zatem znacznej przesady w stwierdzeniu, iż 
to właśnie konwent pauliński na Jasnej Górze, dzięki do
godnemu położeniu przy granicy ze Śląskiem oraz roli 
i pozycji pierwszego sanktuarium religijnego kraju w do
bie nowożytnej, stał się w XVII i XVIII w. dla znakomi
tych artystów ze Śląska jedną z najważniejszych „bram”, 
wiodących do Rzeczypospolitej. Zasięg wpływów sztuki 
śląskiej, związanej z Jasną Górą, możemy w podsumowa
niu rozpatrywać w skali regionalnej, pogranicza Małopol
ski i Wielkopolski, gdzie główną rolę odgrywali paulini ze 
stosunkowo gęstą siecią swoich klasztorów, prepozytur 
parafialnych i majątków ziemskich. To właśnie artyści ze 
Śląska zaważyli w decydującej mierze na obliczu tego ob
szaru w pierwszej i drugiej tercji XVIII w. Znacznie waż
niejszy dla sztuki i kultury polskiej pierwszej połowy 
XVIII w. jest jednak zasięg takich zależności w skali po
nadregionalnej, obejmujący całą centralną Małopolskę 
z dawną ziemią sieradzką i wieluńską, gdzie klasztor ja
snogórski, obok niewątpliwego zaangażowania w promo
cję zatrudnianych tam licznie artystów śląskich (G. Zim
mermann, K. Dankwart, warsztat J. A. Karingera), do
starczył też kilku pierwszoplanowych wzorców ideowych 
i formalnych dla całej sztuki polskiej. Wielu takich chlub
nych przykładów przysporzył rozpoznany w literaturze 
znakomity, czerpiący z najnowszych osiągnięć środkowo
europejskiej sztuki późnego baroku mecenat artystyczny 
o. prowincjała Konstantego Moszyńskiego.

Michał Wardzyński

Spotkanie z książką KRAJOBRAZ WIEJSKI WARMII I MAZUR

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borus
sia" z Olsztyna podjęto cenną inicjatywę wy
dawniczą. To seria publikacji poo wspólnym ty

tułem Nowe życie pod starymi dachami pod re
dakcją Iwony Liżewskiej. Tematyka książek bę
dzie koncentrować się na rozważaniach doty
czących roli dziedzictwa historycznego we 
współczesnych warunkach kulturowych. Autorzy 
poszczególnych pozycji książkowych poruszą 
wiele dyskusyjnych kwestii, m.in., na ile możliwe 
jest zachowanie tradycji w trakcie rozwoju cywi
lizacyjnego. Czy i iak można wy
korzystać zasoby kulturowe, roz
budowując elementy krajobrazu? 
Serię wydawniczą rozpoczyna 
książka autorstwa Magdaleny 
Bartoś i Barbary Zalewskiej Archi
tektura w krajobrazie wiejskim 
Warmii i Mazur. Zainteresowanie 
architekturą tego typu tłumaczy 
wstęp: „Wiejskie dziedzictwo hi
storyczne, wartości, jakie ono ze 
sobą niesie, to niezwykle ważny 
element naszej kultury (...) Proces 
przekształcania krajobrazu wiej
skiego Warmii i Mazur znacznie 
się ostatnio nasilił. Lawinowo po
stępująca przebudowa wsi grozi 
zatraceniem jej tradycyjnego cha

rakteru i prowadzi do wyparcia charakterystycz
nej architektury". Analizę elementów krajobrazu 
wiejskiego stanowi pierwsza część książki. Ma 
rzadko spotykaną formę albumowo-slowniko- 
wą. Zdjęcia okolic Warmii i Mazur sąsiadują ze 
szczegółowym opisem charakteryzującym ten 
obszar. Poznajemy wieloznaczność funkcjonują
cych w języku potocznym pojęć. Wsi i jej odmia
nom, domowi i jego rodzajom poświęcone są 
początkowe rozdziały; osobny traktuje o zagro
dzie wiejskiej. Uwagę czytelnika przyciąga frag

ment opisujący zabytki tech
niki będące ważnymi ele
mentami krajobrazu wiej
skiego (kuźnie, młyny, wia
traki, spichlerze). Poznajemy 
też kościoły, kaplice, cmen
tarze, pomniki i drogi (rzad
ko spotykane na wsiach dro
gi brukowane i częste aleje 
przydrożne).

W przytoczonym już 
wstępie do książki czytamy: 
„(...) będziemy podpowia
dać, jak, zachowując trady
cyjny kształt przestrzeni całej 
wsi (...) można żyć nowocze
śnie". Może to stanowić mot
to drugiej, poradnikowej 

części publikacji. Rozpoczynają ją ogólne roz
ważania o atrakcyjności tradycyjnej zabudowy 
wsi i niekorzystnych zjawiskach wpływających 
na jej obecny układ. Dalej są już konkretne 
wskazówki dotyczące sposobu remontu starych 
budynków. Tytuły podrozdziałów to jednocze
śnie wytyczne dla przystępujących do remontu - 
po pierwsze: nie szkodzie, po drugie: zachować 
starą substancję, po trzecie: wykorzystać zalety 
miejsca. Bardzo dużo uwagi autorki poświęciły 
tu opisom detali architektonicznych zarówno 
starej zabudowy (z myślą o ich poprawnej kon
serwacji), jak i nowej (która powinna współist
nieć z otoczeniem, a nie nad nim dominować).

Książkę zamyka słowniczek - objaśnienie 
trudniejszych określeń budowlanych. Ale wła
ściwym zakończeniem jest przesłanie od wy
dawcy: „książka ta (...) ma jednak i swego 
szczególnego adresata - mieszkańca (...) To 
z mysią o nim powstawała i do niego głównie 
jest skierowana (...) by cały czas uwrażliwiać na 
to, co najbliższe, na piękno zwyczajne, na pięk
no częstokroć niedostrzegane".

Publikację można zamawiać w Stowarzy
szeniu Wspólnota Kulturowa „Borussia” 
(10-106 Olsztyn, ul. Wyzwolenia 2/7), tel. 
(O-prefiks-89) 523-72-93; tel./fax (0-prefiks-89) 
534-00-26, e-mail: borussia@free.ngo.pl; 
borussia@rubikon.pl. (ek)
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Tempel w Stanisławowie

Ż
ydzi osiedlili się w Stanisławo
wie (od 1962 r. Iwano-Fran- 
kowsk) już kilka miesięcy po 
założeniu miasta przez hetmana Ję

drzeja Potockiego w 1662 r. Funda
tor w specjalnym dokumencie z 17 
września 1662 r. zezwolił im na prze

synagog. Musiało się w nich znaleźć 
miejsce dla płomiennego mówcy, dla 
chóru, a nawet organów. W postępo
wej synagodze tempel pozbawiona 
baldachimu bima (miejsce w synago
dze, z którego czytano Torę) została 
przesunięta bezpośrednio przed aron 

1.2. Synagoga w Stanisławowie obecnie (1) i na zdjęciu z lat trzydziestych XX w. (2)

bywanie w mieście oraz na prowa
dzenie handlu i rozwijanie rzemiosła. 
Otrzymali również ziemię pod budo
wę synagogi. Przed wybuchem dru
giej wojny światowej działało w Sta
nisławowie 55 synagog i domów mo
dlitwy, a Żydzi stanowili blisko poło
wę mieszkańców. Do dzisiaj zacho
wało się w centrum miasta (na 
wschód od rynku) kilka budynków 
żydowskich. Najważniejszym z nich 
jest czynna dziś synagoga Tempel 
(łac. templum - świątynia). Rozwija
jący się od końca XVIII w. wśród Ży
dów ruch postępowy haskala (hebr. 
oświecenie) dotarł na początku XIX 
w. do Galicji. Zwolennicy żydow
skiego oświecenia maskile (hebr. ma- 
skilim - oświecenie) chcieli asymilo- 
wać się ze społeczeństwem, w któ
rym żyli. Niezwykle istotne dla nich 
- obok modlitwy - nauki i kazania, 
mające na celu podnoszenie moral
ności i świadomości wiernych, spo
wodowały zmiany w architekturze 

ha-kodesz (święta skrzynia — szafa, 
w której przechowuje się zwoje Tory, 
ustawiona zawsze na wschodniej 
ścianie). W jej pobliżu sytuowano ka
zalnicę dla mówcy, w stronę którego 
wierni kierowali swoją uwagę.

Wnętrze tempel, podobnie jak 
świątyń protestanckich, otaczały em- 
pory przeznaczone dla kobiet. W ten 
sposób zrezygnowano z babińców, 
aby kobiety na równych prawach 
mogły brać udział w nabożeństwach. 
Pierwsza synagoga postępowa w Ga
licji została wzniesiona w Tarnopolu 
w latach trzydziestych XIX w. Jej za
łożycielem i organizatorem był znany 
oświatowiec i literat - Józef Perl. 
Działalność postępowców tarnopol
skich stała się przykładem dla wszyst
kich maskilów galicyjskich.

Około 1871 r. w Stanisławowie 
zawiązało się „Stowarzyszenie Postę
powe”. Jego członkowie zaczęli się 
spotykać w prywatnym domu, a dla 
potrzeb nabożeństw zatrudnili kanto

ra Abrahama Feinsingera - notabene - 
byłego chasyda. W konsekwencji or
todoksi rzucili na postępowców klą
twę. Nie powstrzymało to działalności 
tych ostatnich. Doskwierał im jednak 
dotkliwie brak własnej świątyni. Z ini
cjatywy dwóch osobistości żydow
skich - dr. Eliasza Fischlera (1857- 
-1927) i Aleksandra Wittelsa (1851- 
-1913) powołano w 1887 r. komitet, 
którego celem było wybudowanie 
tempel. Rok później komitet prze
kształcił się w „Towarzystwo świątyni 
izraelickiej w Stanisławowie”. W zbie
raniu środków na budowę chwytano 
się przeróżnych sposobów - datków 
od bogatych Żydów, próśb o dofinan
sowanie od magistratu, puszek na do
browolne składki w sklepach, biurach, 
mieszkaniach, a nawet loterii fanto
wej. Przez cały czas Towarzystwo bo
rykało się z dużymi trudnościami fi
nansowymi. Nie było również jedno
myślności co do planów architekto
nicznych świątyni. Projekt, sporządzo
ny przez miejscowego architekta 
Maksymiliana Schlossa, nie uzyskał 
aprobaty zarządu Towarzystwa. 
Zwrócono się więc do Wilhelma Stia- 
snego z Wiednia o wprowadzenie 
zmian do gotowych już planów lub 
przedstawienie własnych.

Przesłany projekt wzorowany był 
na wcześniejszym dziele Stiasnego - 
synagodze w Palaczce na Węgrzech, 
okazał się on jednak zbyt kosztowny 
dla stanisławowskich maskilów. 
W końcu został zaakceptowany, ale 
pod warunkiem, że architekt zastosu
je się do wskazówek Towarzystwa ma
jących na celu obniżenie kosztów bu
dowy. Zrezygnowano m.in. z potężnej 
kopuły wieńczącej dach synagogi. Po
święcenie kamienia węgielnego wy
znaczono na 20 maja 1895 r., ale uro
czystość odbyła się miesiąc później.

Budowa synagogi zbiegła się 
w czasie z rywalizacją pomiędzy or
todoksami a postępowcami o przy
wództwo w gminie. Stanisławow
skim kahałem (kahał - żydowska or
ganizacja gminna) od wielu pokoleń 
rządziły spokrewnione ze sobą dwie 
ortodoksyjne rodziny - Halpernów 
i Horowitzów. Taki stan rzeczy potę-
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gowała jeszcze wadliwa ordynacja 
wyborcza do gminy, uzależniająca 
posiadanie czynnego i biernego pra
wa wyborczego od Rady Wyznanio
wej, w której większość mieli zwo
lennicy rządzących rodzin. Wskutek 
tego inteligencja żydowska nie miała 
żadnego wpływu na sprawy gminne. 
Zmagania doprowadziły w końcu do 
reformy kahału - w nowym statucie 
gminy zamieszczony został zapis za
braniający zasiadania w kahale więcej 

niż jednego członka tej samej rodzi
ny, a otrzymania prawa wyborczego 
nie uzależniano już od decyzji Rady. 
Było to niewątpliwe zwycięstwo po
stępowców, a nowo wznoszona świą
tynia stanowiła dowód wzrostu ich 
pozycji. Uroczyste otwarcie gmachu 
odbyło się 4 września 1899 r.

Przed członkami Towarzystwa sta
nęło kolejne ważne zadanie - wybór 
odpowiedniego kaznodziei. W tym ce
lu zorganizowano konkurs, którego

3. Obramowanie okna pierwszego piętra
4. Wejście do synagogi od strony zachodniej
5. Wnętrze na zdjęciu z lat trzydziestych XX w.

(zdjęcia: 1,3,4- Jacek Tokarski)

zwycięzcą został dr Markus Braude, 
znany ze swoich postępowych i syjoni
stycznych poglądów. A warto tu zazna
czyć, że od końca XIX w. zaczął się 
w Galicji rozprzestrzeniać ruch żydow
skiego odrodzenia narodowego. Od 
1892 r. ukazywało się we Lwowie 
pierwsze pismo syjonistyczne w języku 
polskim „Przyszłość”. Dopiero jednak 
wychodzący od 1896 r. „Judenstaat” 
spowodował prawdziwą popularyzację 
idei syjonistycznej wśród młodzieży.

Pierwszy rabin był osobowością 
najwybitniejszą w krótkich dziejach 
stanisławowskiego Tempel. Tak pisał 
o nim w 1937 r. autor dziejów synago
gi, Leon Streit: „Dr Markus Braude 
oznacza okres świetności naszej synago
gi postępowej, gdzie miejscowa inteli
gencja żydowska zbierała się na modły 
w soboty i święta, podczas uroczystości 
weselnych i żałobnych, na nabożeń
stwa państwowe (galówki) i przy róż
nych innych okazjach”. Rabin urodził 
się w Brześciu Litewskim w 1869 r. 
w znanej rabinicznej rodzinie. Oprócz 
tradycyjnego talmudycznego i rabi- 
nicznego wykształcenia miał za sobą 
studia w Berlinie na ortodoksyjnym se
minarium dra Azriela Hildesheimera. 
Jednocześnie rozpoczął studia filozo
ficzne na tamtejszym uniwersytecie, 
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które kontynuował u Heinricha Ric- 
kerta we Fryburgu, gdzie uczył się tak
że socjologii u Maxa Webera. Tam ze
tknął się z syjonizmem, którego propa
gatorem był do końca życia. Jego za
angażowanie polityczne doprowadziło 
do wymówienia mu posady rabina 
w 1907 r., jednakże jego nauki za
szczepiły w wielu Żydach Stanisławo
wa, a szczególnie wśród młodzieży, 
poglądy syjonistyczne.

Wojenne lata 1914-1920 bardzo 
zahamowały aktywność postępow
ców, a i sama świątynia wymagała pil
nego remontu. Nowo powołany Za
rząd templowy musiał zaczynać pracę 
prawie od samego początku. Z wiel
kim trudem udało się zebrać fundusze 
na remont i w maju 1922 r. synagogę 
ponownie udostępniono wiernym. 
W 1927 r. zamontowano w świątyni 
organy, a cztery lata później, wyko
rzystując fakt, że Stanisławów otrzy
mał własną elektrownię miejską, zain
stalowano oświetlenie elektryczne.

Przedstawiciel stanisławowskiej 
Tempel dr Bernard Ferhoff byl jednym 
z założycieli Związku Synagog Postę
powych, który ukonstytuował się 
w Warszawie w 1936 r. Jak przystało 
na prawowitych obywateli, odprawia
no w tempel uroczyste nabożeństwa 
z okazji rozmaitych polskich świąt 
i rocznic - Konstytucji Trzeciego Maja, 

urodzin i rocznicy śmierci Józefa Pił
sudskiego, urodzin Rydza Śmigłego, 
rocznicy zamordowania Gabriela Na
rutowicza itp. Na tego typu sprawach 
upływał czas stanisławowskim postę
powcom, aż do tragicznego września 
1939 r. Po wkroczeniu wojsk sowiec
kich na miejscową ludność spadły re
presje. Prawdziwy koszmar nastąpił 
jednak po wybuchu wojny sowiecko- 
-niemieckiej. Początkowo Stanisławów 
okupowany był przez armię węgierską, 
pierwszych grabieży i morderstw na 
ludności żydowskiej dokonały oddziały 
ukraińskie podporządkowane hitle
rowcom. Fala przemocy rozszerzyła się 
wraz z ustanowieniem na okupowa
nych terenach niemieckiej administra
cji. W październiku 1941 r. powstało 
w mieście getto, które zlikwidowane 
zostało przez Niemców w lutym 1943 
r. - wymordowano na miejscu lub wy
wieziono do Bełżca wszystkich Żydów. 
Drugą wojnę światową przeżyło około 
1500 stanisławowskich Żydów, nie
wielka ich część pozostała w mieście.

Stanisławowska synagoga - jedno
piętrowy budynek na planie prostoką
ta - wybudowana jest w stylu maure- 
tańsko-renesansowym. Od strony 
wschodniej znajduje się półokrągła ab
syda. Elewacje ozdobione są pilastrami 
i profilowanymi karniszami. W gór
nych częściach okien pierwszego pię

tra, umieszczonych w półkoliście za
kończonych niszach, znajdują się okrą
głe okienka - w paru z nich zachowa
ły się framugi w kształcie gwiazdy Da
wida. Wszystkie okna i wejścia do bu
dynku dekorowane są półkolumnami 
zakończonymi korynckimi kapitelami. 
Całość wieńczy niewysoka attyka 
w kształcie fryzu dekorowanego. Ob
ramienia górnej części portalu drzwi 
ozdobione są mauretańskim, powta
rzającym się motywem. Do sztuki isla
mu nawiązuje dekorowane wypełnie
nie prostokątnych wnęk umiejscowio
nych nad oknami pierwszego piętra 
elewacji zachodniej i wschodniej. We 
wnętrzu budynku zachowała się gale
ria dla kobiet biegnąca wzdłuż zachod
niej, północnej i południowej ściany. 
Galeria opiera się na czterech masyw
nych filarach. Synagoga bardzo mocno 
ucierpiała podczas drugiej wojny świa
towej, m.in. zburzone zostały cztery 
narożne potężne wieże, o przekroju 
ośmiokątnym, z mauretańskimi kopu
łami, zakończonymi szpicami z gwiaz
dami Dawida. Odbudowę zabytku 
ukończono w 1950 r., przekazując go 
akademii medycznej - w sali głównej 
znajdowała się aula uczelni. Od 1990 
r. zachodnia część budynku służy miej
scowej gminie żydowskiej.

Jacek Tokarski

Spotkanie z książką

Opublikowana przez Wydawnictwo „Bezdro
ża” w serii Miasta i miasteczka książka 
Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu przenosi nas 

do miejsca bliskiego wszystkim Polakom, z no
stalgią wspominającym Kresy. Lwów - wyrosły 
z historii wielonarodowej Rzeczypospolitej - 
staje się miastem nowoczesnym, z infrastruktu
rą przyjazną każdemu turyście. Przewodnik, na
pisany przez autora wielu tekstów opublikowa
nych w naszym piśmie Aleksandra Strojnego, 
ukazuje Lwów jako miasto niezwykle. Zachwy
cające oryginalnością powstałą z połączenia 
wpływów cywilizacji Wschodu i Zachodu.

Pierwsze rozdziały przewodnika - to opisy 
historii Lwowa, jego rozwoju urbanistycznego, 
społecznego, życia religijnego, politycznego 
i kulturalnego. Tekst wzbogacony został liczny
mi cytatami z rozmaitych wcześniejszych publi
kacji poświęconych miastu. Szczególnie cieka
we są fragmenty opublikowanej w 1835 r. Histo
ry! Miasta Lwowa... przez Bartłomieja Zimorowi- 
cza... napisanej... Czytelników zainteresują też 
późniejsze opisy miasta dokonane przez Kor
nela Makuszyńskiego, Józefa Wittlina czy Stani
sława Lema. Ten ostatni w autobiograficznej 
powieści Wysoki Zamek opisał główną atrakcję 
ówczesnego Lwowa - cukiernię Zalewskiego.

Kolejne strony przewodnika zawierają wie
le informacji cennych dla turystów, którzy za

PRZEWODNIK PO LWOWIE

trzymają się we Lwowie na dłużej. Znajdą tu 
opis miejsc wartych obejrzenia, dowiedzą się, 
gdzie można przenocować i jakich potraw 
skosztować. Odrębna część książki przedsta
wia trasy spacerów po mieście zaplanowane 
jako piesze wycieczki, prezentowane są rów
nież warianty krótszych przechadzek, mniej for
sownych i umożliwiających skorzystanie ze 
środków komunikacji miejskiej.

Końcowy rozdział przewodnika zawiera pro
pozycje dłuższych wyjazdów ze Lwowa (jako ba
zy wypadowej) do innych miast Ukrainy, m.in. 
Pomorzan, Złoczowa, Drohobycza, Żółkwi, Zbara
ża, Chocimia. Uzupełnieniem publikacji są biogra
my stawnych ludzi związanych ze Lwowem, słow
niczek polsko-ukraiński, indeks nazw geograficz
nych i wykaz okolicznych miejscowości. Książka 
wzbogacona została rozkładaną kolorową mapą 
Cmentarza Łyczakowskiego ze spisem pomników 
i kaplic; na jej odwrocie umieszczono 51 zdjęć 
nagrobków wybitnych pochowanych tu osób.

Jeśli planując wakacje myślimy o wyjeździe 
do Lwowa - ten przewodnik jest nam niezbędny. 
Zamówić go można bezpośrednio w Wydaw
nictwie „Bezdroża”: listownie (30-364 Kraków, 
ul. Pychowicka 7), telefonicznie (O-prefiks-12 
269 29 61), przez internet (www.bezdroza.com.pl) 
lub (e-mail:ksiegarnia@bezdroza.com.pl). (ek)
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Z ziemi szwedzkiej do śląskiej...
Ż

aden z regionów naszego kraju nie 
zmieniał swego oblicza przez stu
lecia tak bardzo, jak Dolny Śląsk. 
Ziemie te były kolejno jedną z dzielnic 

państwa polskiego, częścią Królestwa 
Czeskiego, monarchii austriackich Habs
burgów, Prus, Rzeszy Niemieckiej i na 
powrót Polski. Stanowiły zawsze miejsce 
spotkania - nie zawsze pokojowego - 
kultur i narodów. Mało kto z dzisiej
szych mieszkańców województwa dol
nośląskiego może powiedzieć, że żyje tu 
z dziada pradziada. Dominująca liczeb
nie ludność niemiecka została wysiedlo- 

wencję altransztacką, w myśl której lute
ranom zwrócono sto cztery odebrane 
świątynie oraz zezwolono na budowę 
sześciu tzw. kościołów Łaski w Kożucho- 
wie, Żaganiu, Miliczu, Cieszynie, Ka
miennej Górze i Jeleniej Górze.

Spośród powstałych wówczas bu
dowli dziełem najwybitniejszym pod 
względem formy architektonicznej oraz 
wystroju i wyposażenia wnętrza jest ko
ściół św. Krzyża w Jeleniej Górze. Jego 
twórca, architekt Martin Frantz zawitał 
na Śląsk z Północy; urodził się w Rewlu 
(obecnie Tallin - stolica Estonii),

na po 1945 r., wcześniej mieszkali tu 
także Czesi, przybysze ze wszystkich za
kątków cesarstwa austriackiego i Nie
miec, nawet osadnicy z dalekiego Tyrolu.

Podobnie zmieniała się struktura 
wyznaniowa tych ziem. Reformacja 
wkroczyła na Śląsk wcześnie, około 1520 r., 
a protestantyzm panował tu do połowy 
XVII w. W czasie wojny trzydziestoletniej 
(1618-1648), a zwłaszcza po jej zakończe
niu władze habsburskie prowadziły in
tensywną, często bardzo brutalną akcję 
rekatolizacyjną. Wypędzano pastorów, 
luteranie dyskryminowani byli w życiu 
społecznym i politycznym, odbierano im 
kościoły. W latach 1650-1651 pozbawio
no ich około tysiąca stu świątyń. Przyzna
no im prawo do wzniesienia jedynie 
trzech tzw. kościołów Pokoju, w Świdni
cy, Jaworze i Głogowie. Sytuacja prote
stantów, stanowiących w dalszym ciągu 
większość mieszkańców Śląska, zwłasz
cza mieszczaństwa, poprawiła się dopiero 
po 1707 r., kiedy król szwedzki Karol XII 
wymusił na cesarzu Austrii Józefie I kon-

1. Kościół św. Krzyża 
w Jeleniej Górze
2. Malowidła nad 
prospektem organowym
3. Malowidła w transepcie
4. Rzeźby prospektu 
organowego
5. Ambona 

w owym czasie należącym do Szwecji. 
Na Śląsku pozostawił m.in. wspaniałe 
pałace w Chróstniku i Chocianowie, 
a także jeszcze jeden kościół Łaski, bar
dzo podobny do jeleniogórskiego, w po
bliskiej Kamiennej Górze. Budowa zbo
ru w Jeleniej Górze trwała nie trzy, jak 
planowano, lecz dziewięć lat (1709- 
-1718), a jego kształt nawiązuje wyraź
nie do architektury kościoła św. Katarzyny

w Sztokholmie (1656-1670, projekt 
Jean de Vallee). Budowla, o planie krzy
ża greckiego, z przedłużoną o jedno 
przęsło nawą, mieszczącą ołtarz i pro
spekt organowy, przykryta jest łamanym 
dachem i kopułą z wysoką latarnią. 
W czterech rogach na skrzyżowaniu na
wy z transeptem dostawiono dobudów
ki zwieńczone wieżyczkami, ożywiające 
znacznie bryłę. Plan zboru św. Krzyża, 
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jego ogólny kształt, wysoka kopuła 
i cztery wieże w narożach stanowią pra
wie dokładne powtórzenie form monu
mentalnej świątyni sztokholmskiej, bu
dowli, której sztychowane wizerunki do
brze znano w całej protestanckiej Euro
pie. Postępowanie Frantza, sięgającego 
po projekt innego architekta, w dzisiej
szych czasach oceniono by jednoznacz
nie jako akt piractwa i tworzenie plagia
tu. Epoka baroku pojęć tych nie znała, 
a wykorzystywanie cudzych pomysłów 
we własnych dziełach malarskich, rzeź
biarskich czy architektonicznych po
strzegano jako przejaw erudycji. Kościół 
jeleniogórski nie jest wierną kopią świą
tyni w stolicy Szwecji. Plan zboru śląskie
go został nieco zmodyfikowany poprzez 
wydłużenie nawy, elewacje nie otrzyma
ły tak bogatej dekoracji rzeźbiarskiej, 
proporcje budowli są dużo cięższe, wie
życzki niższe, a lekkość właściwą dla wy
smakowanej architektury dworskiej, jaką 
odznacza się zabytek sztokholmski, za
stąpiła dostojna powaga, z którą bogo
bojni i zamożni jeleniogórscy mieszcza
nie pochylali się nad rysunkami Frantza.

Nie bez konfliktów przebiegała 
współpraca między zleceniodawcami, 
bogatymi członkami gminy ewangelic
kiej, a sprowadzonym przez nich do mia
sta budowniczym. Pobożnym mężom za
leżało na prestiżu, zapewne nie ufali wy
starczająco zdolnościom architekta miej
skiego Kaspra Jentscha, skoro zdecydo
wali się na powierzenie zadania Frantzo- 
wi, czynnemu wówczas w Legnicy, nota
bene przy budowie kościoła jezuitów - 
zgromadzenia stojącego w pierwszym 
szeregu kontrreformacji. Jeleniogórskim 
mieszczanom fakt ten, jak się zdaje, nie 
przeszkadzał, nie przypadły im jednak do 
gustu niektóre z pomysłów przybysza - 
ze szkodą dla dzieła. Nie zgodzono się 
np. na proponowany przez mistrza 
kształt empor o falującym wykroju. Pro
jekt przewidywał, że ich wszystkie naroż
niki będą wyraźnie zaokrąglone w celu 
uniknięcia efektu nadmiernego zabudo
wania wnętrza zboru. Koncepcja ta zosta
ła odrzucona, skutkiem czego konstruk
cja empor zajmuje zbyt dużą powierzch
nię, ogranicza widoczność i nie współgra 
z architekturą świątyni. W kościele św. 
Katarzyny w Sztokholmie rzędy ławek 
znajdują się jedynie w przyziemiu. Wsta
wienie empor do wnętrza o planie krzy
ża przypomina trzymanie fortepianu 
w kawalerce z czasów małej stabilizacji...

Dotykamy w tym miejscu niezwykle 
istotnej kwestii, czyli zależności pomię
dzy funkcją i formą oraz funkcjonali- 
zmem i pięknem architektury prote
stanckiej. Kościół, w rozumieniu ewan

gelików, nie jest, jak dla katolików, Do
mem Bożym, a jedynie miejscem zebrań 
gminy, wspólnej modlitwy i czytania Pi
sma Świętego. Symbolika, na której opie
ra się konstrukcja i rozplanowanie świą
tyni katolickiej, ustępuje wygodzie. Na 
pierwszy plan wysuwają się kwestie 
praktyczne, np. dobra akustyka, dlatego 
w zborach są empory, dzięki którym 
wierny może z każdego punktu dobrze 
słyszeć Słowo Boże (liturgia Słowa jest 
dla protestantów najważniejsza). Z tych 
samych przyczyn wiele gmin preferowa
ło rozwiązania centralne, a odmienna 
niż w katolicyzmie rola pastora nie wy
magała tworzenia wydzielonego dla du
chownego prezbiterium.

Stosunek protestantów do sztuki 
religijnej jest różny. Najbardziej rady
kalnie obeszli się z nią ewangelicy re
formowani, rugujący ją całkowicie 
z kościołów. Ofiarą ich aktywności pa- 
dły liczne dzieła sztuki średniowiecz
nej, które znajdowały się w przejętych 
przez nich świątyniach. Zniszczenia te 
prawie ominęły Śląsk, gdzie zdecydo
waną większość stanowili luteranie, 
odrzucający jedynie kult obrazów, lecz 
nie przedstawienia narracyjne. Zgod
nie z doktryną Marcina Lutra, budow
la kościelna widziana powinna być 
przez nich w sposób możliwie utylitar
ny i pozbawiona zbędnego przepychu.

Śląscy protestanci XVII i XVIII w. 
przepychu nie unikali. Widoczne to by
ło już w kościołach Pokoju w Jaworze, 
Świdnicy i Głogowie. Sytuacja ta uwa
runkowana była m.in. ich szczególnym 
położeniem. W odróżnieniu od swych 

braci w Skandynawii, północnych kra
jach niemieckich czy Holandii nie mie
li własnego państwa. Na własnym tere
nie stanowili większość, jednak w wiel
kiej monarchii austriackich Habsbur
gów byli mniejszością, i to niezbyt mile 
widzianą. Zbór postrzegali jako ostoję 
gminy, budowlę, która swą wspaniało
ścią powinna świadczyć o jej trwaniu 
i sile społeczności oraz konkurować 
z realizacjami katolickimi wyrastający
mi na ziemi śląskiej, stąd niespotykana 
w innych zakątkach Europy rola rzeźby 
i wystroju wnętrz kościołów tamtej
szych protestantów. Język dojrzałego 
baroku rozumiano na tym terenie do
skonale, a przy budowie i dekoracji 
świątyń ewangelickich często zatrud
niano artystów pracujących z powo
dzeniem dla zleceniodawców katolic
kich. W efekcie formy austriackiego 
i czeskiego baroku o pochodzeniu wło
skim stały się w znacznej mierze wspól
ne dla budowli wznoszonych przez pa- 
pistów i uczniów Marcina Lutra.

Ze zjawiskiem tym spotykamy się 
również w kościele św. Krzyża w Jeleniej 
Górze, którego wystrój i wyposażenie 
z powodzeniem może konkurować 
z późnobarokowymi realizacjami jezuic
kimi. Gdyby nie monumentalna kon
strukcja empor, wnętrze to na pierwszy 
rzut oka przypominać mogłoby budow
lę katolicką. Dla katolików tworzył 
przez całe życie autor głównych partii 
malowideł zdobiących sklepienie, Felix 
Anton Scheffler. Urodził się w Mona
chium, wykształcenie zdobył w warszta
cie ojca, Johanna Wolfganga, a następ
nie u jednego z najwybitniejszych ba
warskich twórców fresków w XVIII w., 
Cosmasa Damiana Asama. Możliwe, że 
za jego namową przybył Scheffler 
w 1730 r. na Śląsk, teren znany jego na
uczycielowi czynnemu przy dekoracji 
kościoła benedyktynów w Legnickim 
Polu. Od tej pory Felix Anton związany 
był z obszarem Śląska i Czech (w 1747 
r. osiadł w Pradze), wykonał m.in. malo
widła w kościele bożogrobców w Nysie 
(1730), kolegium jezuitów we Wrocła
wiu (od 1734), refektarzu klasztoru 
franciszkanów w Kłodzku (1744). Jego 
głównym dziełem była dekoracja wnę
trza kościoła jezuitów w Brnie (1744- 
-1745). Na sklepieniu zboru w Jeleniej 
Górze stworzył cykl scen chrystologicz
nych. W przęśle pierwszym od zachodu 
przedstawił Zmartwychwstanie (praw
dopodobnie w 1737 r.), w następnym 
Wniebowstąpienie, wreszcie ponad oł
tarzem Trójcę Świętą w otoczeniu pa
triarchów, apostołów i męczenników 
(obie dopiero w 1751 r.). Każda ze scen 
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otoczona jest malowanym obramieniem 
imitującym plecionkę. W drugiej poło
wie XVII w. zadaniem fresków sklepien- 
nych było stworzenie iluzji rzeczywisto
ści. Świat boski, ukazany ponad głowa
mi wiernych, zdawał się łączyć i przeni
kać ze światem doczesnym. Nikt oczy
wiście nie wierzył, że święci i aniołowie 
zstępujący ze sklepienia do wnętrza czy
nią to naprawdę, panował jednak rodzaj 
umowy, która właśnie to zakładała. Po
dobnie widziano obraz sztalugowy, któ
ry zgodnie z renesansową teorią Alber- 
tiego był oknem, przez które widać hi
storię. W XVIII w. artysta pod tą umo
wą się nie podpisywał, niczego nie uda
wał, a fakt, iż stworzone przez niego 
malowidło ścienne jest tylko obrazem, 
podkreślał często poprzez wydzielenie 
go wstęgą, malowaną balustradą, obra
mieniem. Polichromia Schefflera odzna
cza się lekkością, jasnym kolorytem 
i zdradza rękę sprawnego artysty.

Wcześniej niż dekoracja nawy po
wstały malowidła w transepcie (1734- 
-1743). Kwestia ich autorstwa nie jest 
pewna, możliwe, że w pracach nad nimi 
brał udział Felix Anton, lecz wymieniany 
bywa również J. F. Hoffmann z Głogo
wa. W ramieniu południowym znajduje 
się scena snu Jakuba, w przeciwległym 
północnym - nawrócenie Śzawła. Osoby 
ze Starego Testamentu kojarzone z posta
ciami z Nowego Testamentu określane są 
mianem prefiguracji. Ten sposób obrazo
wania, biorący początek w średniowie
czu, w katolickiej sztuce baroku stoso
wano niezwykle rzadko (np. w dekoracji 
kościoła NMP w Krzeszowie), jednakże 
dla protestantów, przyzwyczajonych do 
regularnej, samodzielnej lektury Biblii, 
przedstawienie takie nie było niczym 
wyjątkowym. Wyjątkowa w świątyni 
ewangelickiej jest natomiast iluzjoni- 
styczna malowana dekoracja architekto
niczna. Rozwiązania tego typu mają ge
nezę szesnastowieczną, zrodzone zostały 
w umysłach teoretyków i artystów cza
sów manieryzmu, lubującego się 
w sztuczkach polegających na zaskaki
waniu widza. Jednakże prawdziwy roz
kwit tego typu malarstwa przyniósł doj
rzały barok włoski drugiej połowy XVII 
w., a zwłaszcza działalność malarza-jezu- 
ity Andrei Pozza. W jego dziełach (np. 
dekoracja wnętrza kościoła San Ignazio 
w Rzymie) granice między architekturą 
rzeczywistą oraz wyczarowaną za pomo
cą farb i pędzla zacierają się niemal cał
kowicie, a święci i obłoki wlatują do 
wnętrza. Artysta tworzący dekorację 
tranśeptu zboru św. Krzyża zasady two
rzenia quadratury (czyli malowanej ar
chitektury) znał bardzo dobrze, żył jed-

Roeder. Nie jest jasna kwestia, kto był au
torem dekoracji rzeźbiarskiej ukończone
go w 1729 r. dzieła. Praca ta przypisywa
na bywa Johannowi Georgowi Urbań
skiemu (właściwie Jan Jiff Urbansky), 
jednemu z najwybitniejszych rzeźbiarzy 
śląskich XVIII w. Podobnie jak Frantz 
i Scheffler, na Śląsk przybył on z ze
wnątrz, nie przywędrował jednak z kraju 
tak odległego, jak Inflanty czy Bawaria, 
lecz z pobliskich Czech. Urodził się 
w Chlumcu koło Chabafovic, wykształ
cenie odebrał w praskim warsztacie Jana 
Brokofa. Następnie wyjechał do Budzi- 
szyna, a w 1708 r. osiadł we Wrocławiu, 
gdzie został artystą nadwornym biskupa 
wrocławskiego. Podobnie jak Scheffler, 
który służył na dworze biskupa w Nysie, 
ale fakt ten nie przeszkadzał mu przyjmo
wać zamówień od protestantów, tak 
i Urbański nie pytał zleceniodawców 
o wyznanie. O ile dekoracja chóru mu
zycznego we wrocławskim kościele św.

nak w innych czasach niż Andrea Pozzo. 
Namalowane przez niego kolumny, łuki 
i gzymsy zdają się stanowić kolejną kon
dygnację kościoła, lecz same sceny biblij
ne są jedynie obrazami wydzielonymi 
obramieniem. Szczebel z drabiny Jaku- 
bowej nie spadnie nam na głowę...

Ołtarz i prospekt organowy, ufundo
wane w 1727 r. przez bogatego mieszcza
nina Christiana Mentzla, znajdują się we 
wschodniej części świątyni, stanowiąc, 
dzięki bogatej dekoracji rzeźbiarskiej, ro
dzaj dominanty wnętrza - miejsca naj
ważniejszego, przykuwającego wzrok 
punktu, któremu wszystkie pozostałe ele
menty są podporządkowane. Organy 
wykonane są na wzór instrumentu 
z ewangelickiego kościoła św. Marii 
Magdaleny we Wrocławiu. Jedne i drugie 
montował ten sam organmistrz, Michael 

6. Kaplica grobowa Gottfriedów-Hessów
7. Kaplica grobowa Baumgartenów

(zdjęcia: Zbigniew Michalczyk)

Marii Magdaleny jest jego dziełem po
twierdzonym archiwalnie, to hipoteza 
o autorstwie Johanna Georga rzeźb w Je
leniej Górze wysunięta została na podsta
wie analogii kompozycyjnych obu prac 
oraz ze względu na okoliczność, że oba 
instrumenty montował ten sam mistrz 
Roeder. Prospekty znad Odry i ze zboru 
św. Krzyża łączą podobieństwa, ale dzie
lą też różnice. Większość rzeźb jelenio
górskich nie dorównuje poziomem wy
konania pierwowzorowi od Marii Mag
daleny, możliwe zatem, że mamy tu do 
czynienia jedynie z dziełem warsztatu 
Urbańskiego bądź z naśladownictwem
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obiektu wzbudzającego wówczas po
wszechny zachwyt. Christian Mentzel, 
zamożny fundator, był we Wrocławiu 
i zapragnął, by podobne organy słyszeć 
i oglądać można było w jego własnym 
mieście. Muzyka odgrywa w świątyniach 
protestanckich bardzo dużą rolę. W od
różnieniu od malarstwa i rzeźby, wielo
krotnie w historii przez rozmaite wspól
noty chrześcijańskie piętnowanych (do 
pewnego stopnia również przez luteran), 
nigdy takich kontrowersji nie wzbudzała. 
Przeciwnie, chwalenie i sławienie Pana 
śpiewem i grą Pismo Święte opisuje wie
lokrotnie. W czasach dojrzałego baroku 
organy postrzegano w sposób szczególny, 
działały one w równej mierze na słuch, 
jak i na wzrok wiernych. Christian Mentzel 
nie tylko zadecydował o formie instru
mentu, lecz i o sposobie jego umieszcze
nia we wnętrzu kościoła, czyli ponad oł
tarzem. Podobne rozmieszczenie orga
nów i miejsca sprawowania eucharystii 
nie jest w zborach rzadkością, jednak po
mysł fundatora wywołał protesty konser
watywnie usposobionych władz gminy 
ewangelickiej. Ołtarz, wykonany przez 
jeleniogórskiego stolarza Hielschera, za
tracił częściowo swój pierwotny kształt, 
z czasem zmieniono dyspozycję rzeźbio
nych figur, zdobiący go pierwotnie obraz 
przedstawiający Ostatnią Wieczerzę za
stąpiono w 1859 r. płótnem „Chrystus 

na Górze Oliwnej” niemieckiego malarza 
Mengelberga.

Zbór św. Krzyża wraz ze swym wy
strojem i wyposażeniem powstawał dłu
go, kamień węgielny pod jego budowę 
położono w 1709 r., polichromia nawy 
ukończona została dopiero jesienią 
1751 r. Opóźnienie samej budowy spo
wodowało m.in. zaangażowanie Marti
na Frantza w kilka innych przedsię
wzięć, wśród których najpoważniejszym 
były prace przy niemal bliźniaczym ko
ściele Łaski w Kamiennej Górze (1709- 
-1720). Forma malowideł należy tu 
w dużej mierze do lekkiej, wyrafinowa
nej sztuki rokoka, stanowiącej niemal 
przeciwieństwo ciężkiej, późnobaroko- 
wej architektury świątyni jeleniogór
skiej. Elementem wyposażenia, pocho
dzącym z owej najwcześniejszej fazy jest 
kamienna ambona przeniesiona z pro
wizorycznego kościoła drewnianego, 
wzniesionego pośpiesznie w 1709 r.

Nie tylko w sztuce wiele zmieniło się 
na Śląsku w pierwszej połowie XVIII w., 
dużo donioślejsze i bardziej brzemienne 
w skutki wydarzenia rozegrały się w sfe
rze polityki. W 1740 r. ziemie te przesta
ły być częścią cesarstwa i włączone zosta
ły do Prus. Fakt ten oraz wojny śląskie za
hamowały na pewien czas rozwój kultu
ry na całym obszarze, jednak sytuacja 
protestantów zmieniła się całkowicie. 

Prześladowania spadły na katolików, 
klasztory obłożono wysokimi podatka
mi. Role się odwróciły. Nie był to zwrot 
ostatni. Obecnie, po wysiedleniu ludno
ści niemieckiej w 1945 r., protestantów 
w Jeleniej Górze nie ma wielu, a dawny 
zbór św. Krzyża jest własnością parafii 
rzymskokatolickiej. Wśród polskich 
osadników, jacy osiedlili się tu po drugiej 
wojnie światowej, znaleźli się również 
wyznawcy prawosławia. Zawirowania 
historyczne i zajęcie wschodnich ziem 
Rzeczypospolitej przez Związek Radziec
ki zmusiły ich do opuszczenia rodzinnych 
stron. Ikonostas stanął w dawnym kato
lickim kościółku NMP (XVIII w.), obec
nie cerkwi św. św. Piotra i Pawła.

Granice i ludzie zmieniają się, za
bytki — kamienne ślady epok minio
nych zostają i dają świadectwo historii. 
Kościół św. Krzyża otacza pierścień 
muru, do którego przylega dziewiętna
ście osiemnastowiecznych kaplic gro
bowych bogatych jeleniogórzan. Zbór 
był dla nich symbolem trwałości 
wspólnoty. We wspólnocie tej uczestni
czą też zmarli. Gmina ewangelicka 
w Jeleniej Górze dawno nie istnieje, 
lecz Glognerowie, Glafeyowie, Schnei
derowie, Winklerowie, Baumgarteno- 
wie trwają wiernie przy swej świątyni.

Zbigniew Michalczyk
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1. Rozlewiska
i charakterystyczny plot 
w Nowym Secyminie 
2.3.4. Wymyśle Nowe
- fragment cmentarza (2), 
chata z połączoną 
częścią mieszkalną
i gospodarczą (3) 
oraz zbór (4)

ostatnich latach świat nękają 
coraz częściej rozszalałe ży
wioły, niosąc śmierć i znisz

czenia. Jednym z kataklizmów, które 
nie omijają także Polski, są katastrofal
ne powodzie. Słuchamy wówczas 
z niepokojem komunikatów, śledzimy 
rosnącą „wielką falę”. Ludzie mieszka
jący na zagrożonych terenach groma
dzą się na wałach przeciwpowodzio
wych, obserwując z bliska groźny ży
wioł. Niewielu mieszkańców wsi po
łożonych w pobliżu wałów zdaje sobie 
sprawę, że jeszcze stosunkowo nie
dawno mieszkali tu ludzie, których ży
cie było nieustannym zmaganiem 
z wodą, ale mimo to zasiedlali tereny 
zalewowe, uprawiali pola i hodowali 
zwierzęta. Nieco inaczej jednak niż my 
w dzisiejszych czasach przygotowywa
li się do walki z żywiołem, więcej - 
potrafili go oswoić, tak by czerpać 
z niego korzyści.

Osadnicy holenderscy, zwani Olę- 
drami (lub Olendrami), przybyli 
w XVI w. do Polski z Holandii i są
siedniej Fryzji, osiedlając się na Żuła
wach Wiślanych. Podmokłe obszary 
bagienne i nadrzeczne tereny zalewo
we stanowiły dla nich miejsca atrak
cyjne do zasiedlenia, ponieważ gospo
darowanie w Holandii na ziemiach za
lewanych przez morze nauczyło ich 
radzić sobie w tych trudnych warun
kach. Korzyść była obustronna - 
w Polsce ziemie te traktowano jako 
nieużytki, toteż chętnie osiedlano tam 
osadników, przybysze zaś, uciekając 
przed prześladowaniami religijnymi, 
w tolerancyjnej Rzeczypospolitej zna
leźli drugą ojczyznę.

Nowi przybysze - menonici - byli 
wyznawcami sekty niderlandzkiego ka
znodziei Mennona Simmonsa, który 
w czasach reformacji zapoczątkował 
ruch religijno-społeczny, będący pokojo

wo nastawionym odłamem protestanc
kiego ugrupowania anabaptystów. Me
nonici mieli swoich przeciwników za
równo wśród protestantów, jak i katoli
ków. Zwalczano ich szczególnie za wy
znawany pacyfizm i anarchizm - odma
wiali bowiem pełnienia służby wojsko
wej i sprawowania jakichkolwiek urzę
dów. Tworzyli własne gminy zarządzane 
przez starszyznę, byli samowystarczalni, 
produkując na własne potrzeby sprzęt 
służący do wykonywania codziennych 
zajęć - narzędzia gospodarskie, meble, 
odzież. Sami budowali również domy, 
pomagając sobie nawzajem.

W drugiej połowie XVIII w. osadni
cy menoniccy z terenu Żuław i Kujaw 
pojawili się również na Mazowszu. Ich 
umiejętności gospodarowania na tere
nach zalewowych docenili właściciele 
dóbr wilanowskich, Potoccy, którzy 
osadzili ich w Kępie Zawadowskiej 
w celu zagospodarowania nadwiślań-
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5-8. Wiączemin Nowy: kościół (5), nagrobki na wiączemińskich cmentarzach (6,7) oraz położone 
niedaleko wsi gospodarstwo (8)

(zdjęcia: Maria Kaniewska)

skich nieużytków. Nie zachowały się 
tutaj, niestety, żadne ślady menonickich 
budynków, bowiem na tym właśnie te
renie znajduje się kopiec pyłów dymni
cowych z elektrociepłowni Siekierki. 
Natomiast między Kępą Zawadowską 
a ujściem Jeziorki do Wisły można jesz
cze dostrzec ledwie widoczny zarys ni
skiego menonickiego wału, przedziela
nego upustami, dzięki którym można 
było regulować przepływ wody.

Pierwsza grupa menonitów, sprowa
dzona na nadwiślańskie tereny zalewo
we przez dzierżawcę dóbr kazuńskich, 
założyła wieś zwaną Kazuniem Nowym 
(Kazuniem Niemieckim). Ślady tego 
osadnictwa są dziś na tym terenie wyjąt
kowo ubogie, mimo że wieś tę w XIX 
w. zamieszkiwało blisko 500 menoni
tów. Można odnaleźć tu dawny dom 
modlitwy (obecnie prywatny dom 
mieszkalny). Jego obecność wskazują 
z daleka pamiętające jeszcze dawnych 
mieszkańców potężne drzewa otaczają
ce budynek, który niefortunnie znalazł 
się obecnie pomiędzy dwiema drogami: 
nową szosą Warszawa-Gdańsk i starą 
drogą prowadzącą przez wsie Cząst- 
ków, Czosnów i Kazuń. Po drugiej stro
nie drogi zachowały się pozostałości 
zdewastowanego cmentarza. Pośród 
starych kasztanowców, które menonici 
chętnie sadzili pomiędzy grobami, moż
na znaleźć nieliczne nagrobki ozdobio
ne dającymi do myślenia sentencjami. 
Stare wierzby prowadzące w kierunku 
Wisły - to ostatni już ślad działalności 
menonitów na tym terenie.

Znacznie więcej śladów menonickie
go osadnictwa możemy napotkać jadąc 
z Kazunia w kierunku Płocka po lewej 
stronie Wisły. W okolicy miejscowości 
Nowy Secymin, idąc od dużego cmenta
rza (częściowo już uporządkowanego) 
w kierunku rzeki, można odnieść wraże
nie, że w tym miejscu czas się zatrzymał. 
W porze wczesnowiosennej trudno się 
tu poruszać po podmokłych łąkach 
i rozlewiskach, warto jednak zadać sobie 
trud, by dotrzeć do niezwykle charakte
rystycznych dla mazowieckich „Olę- 
drów” płotów. Tak nietrwały, jak by się 
wydawało, przedmiot kultury material
nej, jak płot spleciony z cienkich wierz
bowych gałązek, oparł się powodziom 
i niszczycielskiej działalności człowieka. 
Dziś już nie pełni tej funkcji, co dawniej 
- zatrzymywania piasku, niesionego 
przez falę powodziową, by woda nie na
nosiła go na pola uprawne - ale jeszcze 
trzyma się mocno...

Nie ma tu już menonitów, którzy 
sadzili wierzby i co roku przycinali je
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na wiosnę, ale krajobraz pozostał nie
mal taki sam. Dziś tylko podmokłe te
reny nadwiślańskie oddziela od pól 
uprawnych wał przeciwpowodziowy - 
dużo wyższy niż menonickie terpy, 
sztucznie usypane pagórki, na których 
budowano chaty, ale w wypadku wyso
kiej fali wcale nie bardziej skuteczny. 
Co ciekawe, menonici bronili się przed 
budowaniem wysokich wałów prze
ciwpowodziowych. Ich wierzbowe plo
ty pozwalały bowiem rzecznym namu- 
łom osadzać się na polach uprawnych, 
dzięki czemu osiągali lepsze plony.

Za Wyszogrodem droga oddala się 
nieco od Wisły, lecz tu zachowało się 
więcej menonickich wsi. Niewiele po
zostało tu starych chat budowanych 
na sztucznie usypanych pagórkach, 
umacnianych gliną i kamieniami. 
W czasie powodzi zamieniały się one 
w wyspy, do których można było do
trzeć tylko łodzią.

„Charakterystyczną cechą domu 
holenderskiego (...) jest, obok znacz
nych rozmiarów, stosunek dachu do 
zrębu. We wszystkich starych domach 
dach jest dwa razy wyższy niż zrąb (...). 
Taka masywna budowla łatwiej mogła 
się oprzeć częstym powodziom. 
Wszystkie domy były zwrócone fron
tem do Wisły, toteż podczas powodzi 
szerokos'c', a nie długość budynku była 
narażona na prąd rozlanej rzeki”. 
(„Rocznik Warszawski”, t. V, PIW, 
Warszawa 1964, s. 241).

Powódź zmuszała nieraz ludzi do 
wciągania dobytku i inwentarza żywego 
na strych. Po opadnięciu fali wszystko 
wracało na swoje miejsce, a pola upraw
ne i łąki, zalane wysoką falą, „przefiltro- 
waną” przez wierzbowe płoty, odpłaca
ły wysokim urodzajem.

Wieś Wymyśle Nowe ukryta jest 
przy bocznej drodze. Tu nie było po
trzeby budowania domów na sztucz
nych kopcach, bowiem cała wieś 
umiejscowiła się na krawędzi wysokie
go brzegu pradoliny - po jednej stronie 
drogi. Na skraju wsi cmentarz - wiele 
zniszczonych nagrobków ukrytych po
między starymi kasztanowcami. Dalej 
ciąg dużych chat, w których część 
mieszkalna łączy się z gospodarczą, na
krytą wspólnym wysokim dachem. 
Zbór - dom modlitwy - po wojnie 
użytkowany jako magazyn, obecnie 
jest zdewastowany. Wewnątrz charak
terystyczne dla menonitów ornamenty 
kwiatowe, w religii tej bowiem nie ma 
kultu świętych i ich wizerunków.

Niewiele lepszy los spotkał meno- 
nicki dom modlitwy we wsi Troszyn 

Nowy. Ten zbudowany w latach trzy
dziestych XX w. w stylu neoromań- 
skim kościół mieści obecnie magazyn 
i sklep. Każdy menonita, dla którego 
picie alkoholu było czymś wyjątkowo 
odrażającym, odczułby jako szczegól
ną profanację sprzedaż piwa w jego 
świątyni.

Kościół w Wiączeminie Nowym 
(spotyka się również pisownię: Wion- 
czemin) położony jest samotnie na 
wzgórzu, do którego prowadzi wybo
ista polna droga. Po obu jej stronach 
znajduje się stosunkowo mało znisz
czony, ukryty w zaroślach cmentarz. 
Kościół, zbudowany w 1935 r., dobrze 
zachowany, użytkowany był przez 
wiele lat jako świątynia katolicka. 
Obecnie jest zamknięty, a do drzwi 
przymocowane są sznury do suszenia 
bielizny, łączące go z pobliskim bu
dynkiem mieszkalnym. Drugi cmen
tarz, obok którego niefortunnie zbu
dowano pawilon sklepowy, jest 
wprawdzie zdewastowany i zaśmieco
ny, na wielu nagrobkach umieszczono 
jednak znicze i sztuczne kwiaty. Na 
zniszczonym w bezmyślnym akcie 
wandalizmu nagrobku znajduje się 
wzruszający napis w języku polskim: 
„Tu spoczywają nasze kochane dzieci, 
które zginęły tragiczną śmiercią”. A na 
drugiej części połamanego pomnika 
czytamy: „Naszego życia byliście osło
dą nasze kochane dzieciny więc niech 
wam niebo będzie nagrodą i z aniołami 
niech wam chwile płyną”.

W okolicach wsi Wiączemin Nowy 
zachowały się również pozostałości me- 
nonickiego gospodarstwa położonego 
w bezpośredniej bliskości koryta Wisły. 
Z wału można zjechać drogą ku kępie sta
rych drzew, posadzonych zapewne nie
gdyś wokół drewnianego krzyża - nieste
ty, został on niedawno zniszczony w cza
sie wypalania traw. Po prawej stronie dro
gi, na wysokim pagórku, wśród krzewów 
bzu znajduje się omszała cembrowina 
studni i zarośnięte schody. Poniżej rozcią
ga się stary sad otoczony wierzbami.

Nie wszystkie menonickie chaty 
zostały rozebrane, a gospodarstwa 
zniszczone. Niektóre domy służą jesz
cze z powodzeniem nowym gospoda
rzom. Część wprawdzie jest wyraźnie 
„na dożywociu”, niektóre jednak są 
starannie odnowione i zadbane. 
W porze wiosennej przycina się tu, 
jak dawniej, wierzby, a niektórzy pol
scy gospodarze z prawdziwą maestrią 
wyplatają z nich płotki. Wprawdzie 
nie pełnią już one swojej dawnej funk
cji, ale niektórzy potrafią docenić ich 

walory estetyczne. O ileż piękniej wy
gląda pobielona chata okolona takim 
gęstym płotem zamiast betonowego 
paskudztwa, które zapanowało 
wszechwładnie w wielu polskich 
wsiach! Bywa, że i wokół starych ko
ściołów rozbiera się płoty z drewnia
nych sztachet, zastępując je w imię źle 
pojętej schludności tym najnowszym 
wynalazkiem.

Wędrując szlakiem mazowieckich 
menonitów, odnosi się wrażenie, że 
właśnie tu, paradoksalnie, na tere
nach zamieszkanych przez naród 
o odmiennej kulturze, krajobraz wy- 
daje się bardziej „polski” niż w innych 
stronach Mazowsza. Szkoda, że trze
ba jechać „do menonitów”, żeby zo
baczyć polną drogę wysadzaną stary
mi wierzbami, od setek lat związany
mi z polską wsią.

W XIX w. w okolicach Płocka po
jawili się niemieccy ewangelicy. Meno
nici z Mazowsza, którzy w Polsce czu
li się obco, zaczęli się germanizować, 
niektórzy z nich przeszli na luteranizm. 
W 1945 r. zostali wysiedleni razem 
z Niemcami. Część z nich wyemigro
wała do Kanady i USA, gdzie gminy 
menonickie zamieszkiwały od XVI w.

Religia menonitów opiera się na 
dosłownej interpretacji tekstu Biblii. 
Dotyczy to zarówno dawnych „Olę- 
drów”, jak i współczesnych rodzin, 
mieszkających głównie na terenie Pen
sylwanii w Stanach Zjednoczonych.

Wnikliwe zbadanie świadectw 
współegzystencji Polaków, „Olę- 
drów” i Niemców pozwoliłoby na 
lepsze poznanie ich wzajemnych sto
sunków, upoważniając do jakichś 
ocen. Na pewno nie wszędzie współ
życie to układało się jednakowo, nie 
zawsze obywało się bez konfliktów. 
Czasami jednak, kiedy kolejna po
wódź niszczy ludzki dobytek, warto 
zastanowić się, jak ci osadnicy, którzy 
byli za pan brat z żywiołem, radziliby 
sobie z nim teraz. Niemało jest bo
wiem w naszej historii przykładów ra
dykalnego odcinania się od przeszło
ści i tradycji, które nie zawsze prze
cież były przejawem konserwatyzmu 
i zacofania. Współistnienie na naszych 
ziemiach różnych kultur i wyznań 
może naszą polską kulturę wzbogacić, 
jeśli będziemy czerpać z tego, co jest 
dla nas korzystne i pomocne. Także 
sposobów gospodarowania można 
uczyć się od innych. Wiele jest przy
kładów na to, że „inny” nie znaczy 
„gorszy”.

Maria Kaniewska
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Tatarzy

W
szystko zaczęło się od mon
golskich najazdów na Euro
pę w XIII w. Pasterskie ple
miona w rejonie gór Tien-Szan zosta

ły zjednoczone w lud Kike Mongol 
(„Niebiescy”, tj. wschodni Mongoło
wie) przez Temudżyna, wybranego 
w 1206 r. na Czyngis-chana - władcę

stwo pod Chmielnikiem i Tarczkiem, 
zdobyli Sandomierz i Kraków, skiero
wali się na Dolny Śląsk, gdzie próbo
wał zatrzymać ich książę Henryk Po
bożny pod Legnicą - rycerstwo śląskie 
i wielkopolskie zostało rozbite, a ksią
żę zginął. Przypuszcza się, że Mongo
łowie - po raz pierwszy w dziejach —

się w Polsce i na Litwie od XIII w. Za 
służbę wojskową otrzymywali oni zie
mię i przywileje, często przechodzili 
na katolicyzm.

Tatarzy słynęli z waleczności. Ich 
sposób walki polscy szlachcice nazy
wali „tatarskim tańcem”: formowali 
półkole zwrócone wypukłością 
w stronę nieprzyjaciela, jeśli ten ru
szał do ataku w środek tego półksię
życa, oba jego rogi zamykały się, jeśli 
uderzał na któreś skrzydło - natych
miast zaginało się przeciwne i otacza
ło go. W XVI i XVII w. mieszkało

41. Tatarski wojownik w XIII w.
2.3. Meczety w Kruszynianach (2) 

i Boińonikach (3)
4. Plan meczetu w Kruszynianach:

1 - przedsionki, 2 - część przeznaczona 
dla kobiet, 3 - część przeznaczona 

dla mężczyzn, 4 - kazalnica (minbar), 
5 - wnęka (mihrab)

świata. Rozpoczęła się ekspansja na 
południe i zachód od Tien-Szan. 
W 1236 r. w kierunku Europy wyru
szył wnuk Temudżyna, Batu-chan, 
z armią liczącą 130 tysięcy wojowni
ków. Pokonali oni Ruś, w 1241 r. do
tarli do Polski i na Węgry. Mieszkańcy 
Europy nazwali ich Tatarami (w rze
czywistości Tatarzy, obok ludów tu
reckich, tunguskich itd. - to jedno 
z mongolskich plemion). Mongołów 
poprzedzały przerażające wieści o nie
zwykłym okrucieństwie, bezwzględ
ności, podstępach, jakimi zwyciężali 
w polu, łamali obronę miast, wyrzy- 
nali mieszkańców, rabowali i palili. 
W Polsce pokonali małopolskie rycer

użyli pod Legnicą trujących gazów. 
Na Węgrzech założyli obóz, z którego 
terroryzowali sąsiednie państwa i do
szli do Wiednia oraz Wenecji. Europę 
uratowała śmierć wielkiego chana 
Ugedeja - najeźdźcy wycofali się, aby 
uczestniczyć w wyborze jego następcy. 
Polskę atakowali jeszcze w XV i XVI 
w., głównie na Kresach Wschodnich, 
ale byli też jej sprzymierzeńcami, np. 
w bitwie pod Grunwaldem (1410 r.) 
i przeciw Szwedom (1656 r.). Wielu 
Tatarów, zwanych Lipkami, osiedlało 

w granicach Polski około 9 tysięcy 
Tatarów. Społeczeństwo odnosiło się 
do nich niezbyt chętnie. Sąsiedzkie 
nieporozumienia, często kończące się 
pojedynkami, były powodem uchwa
lania ustaw ograniczających prawa 
Tatarów, np. w zdobywaniu stopni 
oficerskich czy nabywaniu ziemi. 
Trudności mieli także ze stawianiem 
meczetów - wymagało to bowiem 
zgody samego króla. Dopiero uchwa
ła sejmowa w 1786 r. zezwoliła na 
ich budowanie.
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Liczne wojny, jakie w XVII w. 
przetoczyły się przez kraj, spowodo
wały wyludnienie, m.in. Podlasia, 
gdzie opustoszało wiele wsi królew
skich. W drugiej połowie tego stule
cia król Jan III Sobieski, doceniając 
wojskowe umiejętności Tatarów, 
umożliwił im osiedlanie się całymi 
drużynami w tym rejonie w zamian 
za zaległy żołd. Wtedy właśnie puł
kownik Samuel Murza Krzeczowski, 
na podstawie przywileju z 12 marca 
1679 r. w Grodnie, stał się właścicie
lem Białogorców, Łużan, Górek 
i Kruszynian.

Podstawowym obowiązkiem Ta
tarów było służenie królowi, a tatar
ska służba wojskowa opierała się na 
tworzeniu chorągwi terytorialno-ro- 
dowych. W każdej tatarskiej wsi ho
dowano konie i ćwiczono młodzież 
w sztuce wojennej. Z rodowych 
przekazów Krzeczowskich wiado
mo, że pułkownik dowodził tatarską 
jazdą w walkach Sobieskiego z Tur
kami (ich współwyznawcami) pod 
Wiedniem i Parkanami w 1683 r. 
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W tej ostatniej z bitew podobno ura
tował królowi życie i w 1688 r. So
bieski dwukrotnie odwiedzał Krze- 
czowskiego w Kruszynianach. Tata- 
rzy zajmowali się również uprawą 
roli, hodowlą bydła i garbowaniem 
skór. Szybko polonizowali się, żenili 
z Polkami, przybierając ich rodowe 
nazwiska.

Pod koniec XVIII w. w Kruszy
nianach postawiono meczet, przypo
minający formą drewniany kościół 
katolicki. Tak zresztą było w wielu 
innych miejscowościach, np. w 1900 
r. w Bohonikach koło Sokółki. Podo
bieństwo tych świątyń wynika z fak
tu, że budowali je okoliczni cieśle, 
którzy stawiali również kościoły 
i cerkwie. Budynek meczetu w Kru
szynianach osadzony został na ni
skiej kamiennej podmurówce i osza
lowany deskami. Gontowy dach ma 
od północy dwie narożne wieże, 
trzecia jest na kalenicy, wszystkie 
mają ośmioboczne hełmy przypomi
nające kopułki cerkwi. W Bohoni
kach dach jest czterospadowy, a po-

5. Stąd odczytywane są modlitwy
- kazalnica (minbar)

6. Zielona makata (muhir) z cytatami 
z modlitw, przed nią pulpit z Koranem

7. Fragment mizaru - tatarskiego cmentarza
(zdjęcia: Wiesław M. Zieliński)

Tatarskie święta
Polscy Tatarzy obchodzili dwa gtówne 
święta: Ramadan-Bajram (zakończenie 
postu) i Kurban-Bajram (święto ofiary). 
W czasie trzech dni pierwszego ze świąt 
najpierw odprawiano uroczyste nabożeń
stwo w meczecie, następnie odmawiano 
modlitwy przy grobach swoich bliskich. Ta
tarzy przyklękali i prawe ręce kładli na mo
giłach - byt to gest przywitania ze zmarły
mi. Dwa następne dni świąteczne poświę
cano na przyjęcia i zabawy. Drugie z wy
mienionych świąt nawiązywało do Biblii: 
Bóg nie zgodził się na przyjęcie ofiary z sy
na proroka Abrahama, lecz z owcy. Ubój 
barana lub byka odbywał się po nabożeń
stwie, przed meczetem, w obecności ima
ma. Mięso dzielono między członków ro
dziny ofiarodawcy i najbiedniejszych. 
W czasie pozostałych dni świątecznych 
urządzano przyjęcia.
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Tatarskie zasady
Tatarzy należeli do obrządku sunnickiego 
(ortodoksyjny odłam muzułmanów, inter
pretujący Koran tradycją) i kierowali się 
pięcioma zasadami. Pierwsza - wyzna
nie wiary (szahada), polegająca na czę
stym wypowiadaniu formuły: „Nie ma Bo
ga prócz Allaha, a Muhammad (Maho
met) jest jego prorokiem". Druga zasada 
zobowiązywała do odmawiania modlitw 
(salat) pięć razy w ciągu dnia oraz do 
udziału w nabożeństwach w każdy piątek 
i święta. Trzecia nakazywała zamożnym 
dawanie jałmużny (zakat) ubogim; był to 
roczny podatek w wysokości 2,5% od 
majątku oraz zbiorowa pomoc wspólno
ty dla najbiedniejszych rodzin. W rama- 
danie, czyli miesiącu, w którym Mahomet 
miał pierwsze objawienie, obowiązywał 
całodzienny post; była to czwarta zasa
da. Ostatnia nakazywała każdemu mu
zułmaninowi odbycie pielgrzymki do 
Mekki (hadżdż). \N wypadku polskich Ta
tarów, ze względu na odległość i koszty, 
pielgrzymowano m.in. na cmentarz 
w Lowczycach koto Nowogródka, gdzie 
znajdował się grób uznawanego za świę
tego Ewalijego Kontusia, który żył w XV 
w. i dzięki szczególnej pobożności co
dziennie „przenosił się” na poranną mo
dlitwę do Mekki.

jedyncza wieżyczka też ma kopulaste 
zwieńczenie. W obu meczetach bra
kuje minaretów - wież, z których 
muezzin nawołuje do modlitw. Wnę
trza - w Kruszynianach prostokątne, 

w Bohonikach kwadratowe - są bar
dzo skromne. Meczet w Kruszynia
nach ma dwa przedsionki od półno
cy i zachodu prowadzące do dwu
częściowej sali modlitw (haram) — 
mniejszej dla kobiet i większej, mę
skiej. W tej drugiej części znajduje 
się wieloboczna wnęka (mihrab) 
wskazująca wiernym południowy 
kierunek modlitw - Mekkę. Obok 
wznosi się podwyższona kazalnica 
(minbar) z baldachimem, pod któ
rym prowadzący modlitwy imam 
odczytuje teksty z ksiąg modlitew
nych. Baldachim wieńczą cztery ku
liste podstawki z półksiężycami, 
obok leżą na półce księgi, m.in. tadź- 
wid - podręcznik do nauki czytania 
Koranu. Koran rozłożony jest na 
drewnianym pulpicie (dar arcybisku
pa Henryka Gulbinowicza). Na ścia
nach wiszą muhiry - zielone makaty 
z wersetami z Koranu, które pełnią 
funkcję religijnych obrazów, bowiem 
muzułmańska tradycja zakazuje uka
zywania istot żywych. Na podłodze 
leżą dywaniki dla wiernych, a trady
cję tatarskich walk przypominają 
osłony lamp w formie kołczanów 
i ich oprawy oplecione końskim 
włosiem.

Ani w Bohonikach, ani w Kruszy
nianach nie ma już charakterystycz

nych drewnianych dworków należą
cych do zamożniejszych Tatarów. 
Kilka mieszkających we wsiach tatar
skich rodzin nie wyróżnia się od in
nych mieszkańców, może tylko rysy 
twarzy przypominają o ich pocho
dzeniu. W pobliżu meczetów znajdu
ją się cmentarze - mizary. Jest na 
nich wiele kamieni po starych gro
bach, bowiem niegdyś miejsce po
chówku otaczano wieńcem lub ozna
czano dwoma głazami - większym 
od strony zachodniej, u głowy zmar
łego, mniejszym od wschodu; 
w chwili Sądu Ostatecznego zmar
twychwstały musi kierować się ku 
wschodowi. Z zachowanych nagrob
ków w Kruszynianach najstarszy po
chodzi z 1744 r., inne przypominają 
groby chrześcijan, wyróżniają się je
dynie wyrytym półksiężycem 
z gwiazdą i wersetami z Koranu. Nie
które napisy wykonane są po arab- 
sku, inne po rosyjsku (z okresu zabo
rów) i po polsku.

Obecnie zamieszkuje w Polsce 
około 3 tysięcy Tatarów, m.in. wła
śnie na Podlasiu, ale także w Warsza
wie, gdzie znajduje się cmentarz 
z 1867 r. i w Gdańsku, gdzie kilka lat 
temu wybudowano nowy meczet.

Tomasz Dwernicki

Akcja cmentarze
JEDYNY W POLSCE

Karaimi, zwani też Karaitami, to najmniejsza
i najmniej znana grupa narodowościowa 

spośród mniejszości mieszkających w Polsce 
- liczy nie więcej niż 200 osób. Pod względem 
etnicznym Karaimi są ludem tureckim - posłu
gują się mową z kipczackiej grupy języków tu
reckich. Ich niewielkie skupiska znajdują się 
także na Litwie, Ukrainie (w okolicach Lucka, 
Halicza i na Krymie) oraz w Turcji i Egipcie. Re
ligia, jaką wyznają, wyłoniła się z judaizmu na 
przełomie VII i VIII w. Odrzucają Talmud i inne 
komentarze Biblii, opierając się wyłącznie na 
Starym Testamencie (głównie Pięcioksięgu).

Zachowanie śladów przeszłości Kara
imów polskich jest ważne dla nas Polaków - 
są to bowiem ślady naszej wspólnej przeszło
ści. Warto więc ocalić od zapomnienia nielicz
ne zabytki kultury karaimskiej, w tym maleńki 
cmentarzyk na warszawskiej Woli (przy ul. Re
dutowej), zresztą jedyny w Polsce. Założony 
został około 1890 r. Obecnie znajduje się tu 
ponad 70 grobów. Najstarszy jest grób Sadu- 
ka Osipowicza Kefelego, zmarłego w 1891 r. 
Na każdym prawie nagrobku, poza właściwą 
inskrypcją, znajdują się charakterystyczne na
pisy w języku karaimskim. Przetłumaczone na 
język polski brzmią: „Pokój prochom, raj du
szy", „Pokój Jej jasnej duszy", „Niech Bóg zli
tuje się nad Twoją duszą kochany Mężu i czci

godny Ojcze", „Jasne wspomnienie o Jego 
duszy", „Uczciwość i praca były życiem Twoim 
- spokój dal Ci Pan Bóg".

Na karaimskim cmentarzu, podobnie jak 
na żydowskim, obowiązuje nakrycie głowy, 
nie pali się świec ani zniczy, nie odwiedza się 
innych grobów w czasie danego pogrzebu, 
nie prowadzi się rozmów, nie urządza się po
chówków w soboty, która jest dla Karaimów 
najważniejszym świętem. W okresie letnim 
przypada czas postów i dni żałobne. Pierwszy 
post - Burunchu Orucz jest obchodzony w in
tencji ofiar dżumy, która w 1710 r. zdziesiątko
wała ludność karaimską osiadłą na Litwie. Na 
cmentarzu odczytuje się wtedy modlitwę po
święconą pamięci zmarłych.

Nie wszyscy polscy Karaimi są grzebani 
na tym cmentarzu. Ci, którzy mieszkają dale
ko od Warszawy, a ich najbliższych nie stać 
na przewiezienie zwłok, są grzebani na 
cmentarzach w miejscu zamieszkania, choć 
marzeniem każdego Karaima jest być pocho
wanym właśnie tutaj.

Cmentarz Karaimski w Warszawie jest za
dbany - bardzo różni się od starej nekropolii 
w Trokach. Przestrzegając bowiem dawnej 
tradycji tureckiej, społeczność karaimska po
święcała grobom mato uwagi. Nie odwiedza
no cmentarzy zbyt często, by nie zakłócać

Nagrobek Saduka Osipowicza Kefelego, zmarłego 
w 1891 r.

(fot. Ludwika Nejmanowska)

wiecznego spokoju duszom zmarłych. Wpływ 
okolicznej kultury jest jednak silny, sąsiednie 
miejsca wiecznego spoczynku są uporządko
wane, więc i Karaimi przestają rygorystycznie 
traktować swoje zwyczaje i obecnie bardziej 
dbają o cmentarze.

Ludwika Nejmanowska
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Cerkwie Warszawy
W

śród wielu warszawskich świą
tyń dwie są prawosławne. Obie 
znajdują się przy Trasie W-Z, 
z tym że jedna na prawym brzegu Wisły 

(na Pradze Północ), druga na lewym (na 
Woli). Na Pradze, u zbiegu al. Solidarno
ści i ul. Targowej, wznosi się prawosław
na katedra św. Marii Magdaleny. Jej bu
dowę, której inicjatorem był arcybiskup 
warszawski i nowogieorgijewski Joani- 
cjusz Gorski, rozpoczęto w 1867 r. 
Główne prace zostały zakończone już 
w 1868 r. i przystąpiono do adaptacji 
wnętrza. Praktycznie do końca XIX w. 
trwały prace zdobnicze, wznoszono iko
nostas, pokrywano ściany polichromią. 
Uroczyste poświęcenie cerkwi odbyło się 
29 czerwca (według kalendarza grego
riańskiego, all lipca według kalendarza 
juliańskiego) 1869 r. W 1871 r. wybudo
wano przy cerkwi dom parafialny. Od 
1921 r. praska cerkiew, będąca jedną 

z trzech największych w Drugiej Rzeczy
pospolitej, a jednocześnie jedną z dwóch 
ocalałych warszawskich, stała się katedrą 
zwierzchników polskiego autokefaliczne
go kościoła prawosławnego. W czasie 
drugiej wojny światowej budynek ucier
piał dopiero podczas powstania war
szawskiego, jesienią 1944 r. Wtedy to, po 
kolejnym ostrzeliwaniu Pragi przez 
Niemców, uszkodzona została kopuła ka
tedry i doszło do niegroźnego pożaru. Po 
doraźnych naprawach w 1945 r. zasadni
czy remont został wykonany w latach 
1952-1953, a następny pod koniec lat 
sześćdziesiątych.

Cerkiew św. Marii Magdaleny jest 
przykładem architektury bizantyjskiej. 
Zaprojektowana została na planie rów
noramiennego krzyża. Ołtarz, zgodnie 
z prawosławną tradycją, usytuowany 
jest od strony wschodniej, a główne 
wejście od zachodniej. Nad bryłą świą

tyni dominuje centralnie położona ko
puła, symbolizująca Chrystusa, otoczo
na czterema mniejszymi kopułami, 
uosabiającymi ewangelistów. Wnętrze 
odznacza się pięknem i dostojeństwem. 
Bogata polichromia, dwa ikonostasy, 
kilkanaście ozdobnych kiotów (szafek 
na ikony) i mistrzowsko wykonane iko
ny potęgują wrażenie świętości tego 
miejsca. W prezbiterium, w głównym 
ołtarzu, umieszczono fresk Ostatniej 
Wieczerzy, nad którą góruje postać Bo
ga Ojca Pantokratora. W głównej kopu
le widnieją postacie patriarchów i pro
roków: Mojżesza, Dawida, Izaaka 
i Eliasza. Wstęga okalająca podstawę 
kopuły zawiera słowa Modlitwy Pań
skiej. W żaglach kopuły umieszczone są 
postacie czterech ewangelistów. Ołtarz 
świątyni, pokryty złotem listkowym, 
składa się z trzech rzędów, każdy z nich 
jest bogato zdobiony ikonami. W bocz

nej nawie (lewej) umieszczony jest oł
tarz na cześć św. Hioba Poczajowskiego.

Drugą warszawską świątynią prawo
sławną, która przetrwała do dzisiaj, jest 
cerkiew św. Jana Klimaka na Woli. 
Wzniesiona została w 1903 r. przez arcy
biskupa chełmsko-warszawskiego Hie
ronima. W czasie działań wojennych we 
wrześniu 1939 r. cerkiew nie ucierpiała. 
Niestety, została zdewastowana w 1944 
r., będąc schronieniem żołnierzy hitle
rowskich podczas powstania warszaw
skiego. Po wojnie była przez lata porząd
kowana przez kolejnych proboszczów. 
Od 1974 r. proboszczem wolskiej parafii 
prawosławnej został ksiądz Anatol Szy
dłowski, który rozpoczął prace konser
watorskie w cerkwi. Wyremontowano ją 
i ozdobiono malowidłami według pro
jektu Adama Stalony-Dobrzańskiego. 
Przebudowano, powiększono oraz po-



nownie konsekrowano w 1977 r. dolną 
cerkiew proroka Eliasza. Jej wnętrze po
kryto malowidłami prof. Jerzego Nowo
sielskiego.

1-3. Cerkiew św. Marii Magdaleny - fragment 
z kopulą centralną i boczną (1), wnętrze 
kopuły centralnej (2) oraz ołtarz główny (3)
4. Cerkiew św. Jana Klimaka
5.6. Nagrobki na wolskim cmentarzu 
prawosławnym

(zdjęcia: Marek Bodyl)

W otoczeniu cerkwi św. Jana Kli
maka znajduje się wolski cmentarz pra
wosławny. Został on utworzony ofi
cjalnie w 1841 r. na miejscu fortyfika
cji wolskich. Tu dziesięć lat wcześniej, 
podczas powstania listopadowego sto
czona została zaciekła walka Polaków 
pod wodzą generała Józefa Sowińskie
go z carskimi wojskami. Pierwszymi 
grobami prawosławnymi były zbioro
we mogiły poległych w szturmie redu
ty żołnierzy rosyjskich. Stojący tu 
rzymskokatolicki kościół św. Wawrzyń
ca zamieniono wówczas na cmentarną 
cerkiew prawosławną Matki Boskiej 
Włodzimierskiej. Autorem przebudo
wy wnętrza kościoła był Adam Idzi
kowski. Cały obszar cmentarza, po
większony z biegiem lat z 10 do 19 ha, 
podzielony został początkowo na czte
ry główne kwatery. W pierwszej, naj
bliższej kościoła chowano generałów 
i duchownych. Ewakuacja władz rosyj
skich i duchowieństwa prawosławnego 
w głąb Rosji w 1915 r. wpłynęła na de

wastację cmentarza. We wrześniu 1919 r. 
kościół św. Wawrzyńca wraz z przyle
głym terenem zwrócono katolikom. 
Spowodowało to ekshumację zwłok 
wybitnych zmarłych pochowanych wo
kół kościoła i przeniesienie na nowe 
miejsce grobów, m.in. prezydenta 
Warszawy Sokratesa Starynkiewicza. 
Dopiero w 1928 r., dzięki staraniom 
proboszcza wolskiej parafii prawosław
nej Jana Kowalenki, cmentarz upo
rządkowano. W 1944 r. został zdewa
stowany na skutek działań wojennych. 
Po wojnie był przez lata porządkowa
ny. W 1963 r. uznano cmentarz prawo
sławny za chroniony prawem obiekt 
zabytkowy. W 1970 r. północną jego 
część, oddzieloną wałem obronnym, 
udostępniono zmarłym wyznania 
rzymskokatolickiego. W ten sposób 
dwie parafie - prawosławna św. Jana 
i katolicka św. Wawrzyńca - stały się 
niezależnie od oficjalnych tendencji 
ekumenicznych parafiami współpracu
jącymi ze sobą. Cmentarz prawosławny 
na Woli jest miejscem spoczynku 
przedstawicieli wielu narodowości: 
Rosjan, Polaków, Ukraińców, Białorusi
nów, Gruzinów, Cyganów, Ormian... 
Wielu z nich - to postacie trwale zwią
zane z historią i losami Polski.

Marek Bodyi
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Pompy Ruffera we Wrocławiu

W
rocławskie wodociągi posia
dają największą w Polsce ko
lekcję parowych agregatów 
pompowych, a wśród nich dwa olbrzy

mie z 1879 r. w zakładzie „Na Grobli”. 
Historia ich powstania sięga począt
ków zakładu, który został uruchomio
ny 1 sierpnia 1871 r.

Autorem projektu wrocławskich 
wodociągów był inżynier angielskiego 
pochodzenia - John Moore. Jego pier
wotna koncepcja została jednak skory
gowana przez miejskiego radcę budow
lanego Carla Zimmermanna. Charakte
rystyczną cechę realizowanego założe
nia stanowiła idea umieszczenia stacji 
pomp w przyziemiu wieży ciśnień. Bu
dowla o wysokości ponad 40 m otrzy
mała plan kwadratu o boku 30 m, a jej 
wnętrze podzielono za pomocą dwóch 
krzyżujących się ścian na cztery równe 
przedziały. W dwóch z nich w 1871 r. 
uruchomiono dwa olbrzymie zespoły 
pompowe z silnikami parowymi typu 
kornwalijskiego. Maszyny były tak du
że, że pompy zlokalizowano w jednym 
przedziale, natomiast silniki parowe 
w drugim. Skomunikowanie pomp 
z maszynami parowymi rozwiązano za 
pomocą balansjerów, przechodzących 
przez ścianę oddzielającą obydwie hale. 
Każdy z silników parowych poruszał po 
dwie pompy tłokowe. Pierwsza zasysa
ła wodę z Odry i tłoczyła ją na piasko
we filtry powolne, natomiast druga po
bierała oczyszczoną już wodę ze zbior
nika pod budynkiem administracyjnym 
i podawała ją do zbiornika wieżowego 
o pojemności 4125 m’.

Nowo powstały wodociąg został 
przewidziany dla około 240 tys. ludno
ści miasta (w 1871 r. Wrocław liczył 
208 tys. mieszkańców). Niemcy ocenia
li, że ewentualna rozbudowa zakładu 
„Na Grobli” nastąpi nie wcześniej niż 
za 20-25 lat. Tymczasem bardzo szybko 
okazało się, że wodociąg stał się pa
smem nieprzerwanych inwestycji ilu
strujących postęp techniczny, w powią
zaniu z demograficznym i przemysło
wym rozwojem ośrodka. Już w 1874 r. 
liczba mieszkańców we Wrocławiu wy
nosiła 239 tys. Spodziewając się dalsze
go wzrostu zaludnienia władze miejskie 
podjęły działania zmierzające do po
większenia wydajności wodociągu. 
Jeszcze w tym samym roku zadecydo
wano o zamontowaniu dwóch kolej

nych zespołów pompowych, budowie 
drugiej kotłowni z sześcioma kotłami 
parowymi i kominem oraz nowego 
zbiornika wody czystej. Zlecenie na bu
dowę parowych zespołów pompowych, 
kotłów parowych i dwóch suwnic 
otrzymała wrocławska firma Maschi- 
nen-Bauanstalt von G. H. von Ruffer.

W maju 1879 r. nowa stacja pomp, 
wyposażona w maszyny Ruffera, zosta
ła uruchomiona. Maszyny te charakte
ryzowały bardzo wysokie gabaryty i cie
kawa konstrukcja. Ale nie tylko to. 
Agregaty Ruffera - to przede wszystkim 
bogata, utrzymana w historyzującej to
nacji oprawa architektoniczna, wypeł
niająca wnętrze przedziału południo
wo-zachodniego i skrywająca kolosalne 
maszyny. To jedyna tego typu „świąty
nia” komunalnej inżynierii cywilnej.

stała zamknięta ozdobnym płotkiem 
z żeliwnych elementów, tworząc wraże
nie przestronnego balkonu. Płotki oto
czyły również mechanizmy ruchowe te
go piętra, stając się zabezpieczeniem 
przed wypadkami. Główny akcent kom
pozycyjny spoczął na dwurzędowych 
kolumnadach ukrywających oparcie wa
łów korbowych. Kolumny są stylizowa
ne na doryckie, pozbawione jednak bo
gatszego detalu. Od frontu cały poziom 
otwiera monumentalna, jednorzędowa 
kolumnada, dająca efekt portyku staro
żytnej świątyni. Każdej z tych kolumn 
została przyporządkowana ażurowa wo
luta o bogatej metaloplastyce (motyw ro
ślinny). Woluty są swego rodzaju gzym
sem kordonowym, akcentującym po
działy horyzontalne w konstrukcji agre
gatów pompowych.

W częściowo podpiwniczonym przy
ziemiu wieży ustawiono wszystkie pom
py wodne, kondensatory i sprężarki. 
Przestrzeń technologiczna została wyraź
nie wydzielona z przedziału wewnętrzną 
ścianą z dużym otworem wejściowym. 
Ściany pokryto lamperiami o wątku lilii 
wodnej na błękitnej wstędze. Powyżej, 
na pierwszym poziomie (wysokość oko
ło 4 m ponad posadzką przyziemia) uło
żono wały korbowe obu silników. Prze
niesienie napędu z balansjerów na wały 
korbowe zostało rozwiązane za pomocą 
korbowodów. Na każdym z wałów osa
dzono również żeliwne koło zamachowe 
o średnicy 7,5 m. Wystrój architekto
niczny i sztukatorski tego poziomu jest 
skromniejszy i nieco prostszy od pozo
stałych. Cała kondygnacja od frontu zo

1. Przekrój wieży ciśnień „Na Grobli”;
A - parowe zespoły pompowe Ruffera: 1 - stacja pomp,
2 - poziom kół zamachowych, 3 - poziom balansjerów,
4 - poziom cylindrów parowych i systemu rozrządu 
zaworowego, B - agregat pompowy z 1894 r.

2. Cylindry parowe maszyn Ruffera 
na zdjęciu z lat dwudziestych XX w.
3. Boazerie cylindrów parowych
4. Kolo zamachowe silnika Ruffera
5. Fragment kolumnady poziomu 
balansjerów
6. Mechanizm sterujący rozrządem pary

(zdjęcia: 2 - Archiwum MPWiK „Na Grobli",
3-6 - Miron Urbaniak)
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Ustawione na poziomie wałów kor
bowych kolumnady pełniły ważne 
funkcje techniczne, stając się oparciem 
dla kolejnej kondygnacji. Na wysokości 
prawie 9 m od przyziemia zamocowano 
podłogę, która dawała załodze maszy
nowni dostęp do wahaczy silników. 
Znajdowały się tutaj cztery balansjery,

komunikujące tłoczyska cylindrów pa
rowych z wałami korbowymi oraz 
pompami znajdującymi się w podpiwni
czeniu. Na piętrze balansjerów popro
wadzono aż trzy rzędy kolumn w celu 
solidnego podparcia znajdujących się 
na kolejnej kondygnacji bloków cylin
drów parowych. Tutaj kolumny zostały 
opracowane bardziej dekoracyjnie niż 
na piętrze niżej. Ich kapitele wyobraża
ją liście papirusu, co stanowi wyraźne 
odniesienie do motywu życiodajnego 
Nilu. Wśród kolumnad zostały skryte 
balansjery, których funkcje prowadnic 
pełnią żeliwne pilastry. Zarówno płotki 
zamykające przestrzeń poziomu waha
czy, jak i woluty utrzymane są w kon
wencji motywów roślinnych.

Na wysokości około 13 m znalazł 
się poziom trzeciego piętra, na którym 
ustawiono monumentalne bloki cylin
drów parowych silników. Zlokalizowa
no je na podłodze, opartej na kolumna
dach niższej kondygnacji. Cylindry zo
stały otoczone otuliną, pełniącą funk
cję izolatora ciepła, a całość pokryto 
drewnianą boazerią. Przy cylindrach 
niskoprężnych obu maszyn ustawiono 
wysokie regulatory odśrodkowe Watta. 
Obydwa silniki otrzymały rozrządy za
worowe systemu Sulzera o skompliko
wanej konstrukcji. W górnej partii cy
lindrów zamocowano łączący je meta
lowy pomost, ustawiony na cienkich 
stylizowanych kolumnach. Otoczono 
go balustradą, tworząc malowniczą ga
lerię. Prowadziły na nią lekkie metalo
we schody. Filigranowa konstrukcja 
pomostu wraz ze schodami kontrastuje 
z masywnymi blokami cylindrów paro
wych i skomplikowanymi mechani
zmami stawideł zaworowych.

W celu umożliwienia dostępu do 
odpowiednich podzespołów maszyn, 
wkomponowanych w kilka kondygna
cji, skomunikowano wszystkie piętra 
z przyziemiem za pomocą wysokich 
kręconych schodów żeliwnych. Zarów
no ażurowe stopnie, jak i balustrady 
ozdobiono kunsztownie odlanymi mo
tywami roślinnymi.

Od momentu uruchomienia agrega
ty pompowe Ruffera pracowały do 
stycznia 1945 r. W ciągu długoletniej 
eksploatacji Niemcy dokonali jedynej 
modernizacji w 1900 r., usuwając pom
py wody rzecznej i montując na ich 
miejscu niewielkie pompy nurnikowe 
wysokoprężne. Z chwilą wprowadze
nia trzeciego turbozespołu pompowe
go w 1924 r. stare maszyny zostały 
znacznie odciążone. Od tej pory uru
chamiano je sporadycznie, aczkolwiek 
cały czas dbano o sprawność technicz
ną - były regularnie puszczane w ruch 
kilkanaście razy w roku. W czasie awa
rii lub remontu któregoś z głównych 
zespołów pompowych maszyny Ruffe
ra były używane rezerwowo i zastępo
wały nieczynny agregat. W latach trzy
dziestych XX w. dyrekcja wodociągów 
była już świadoma olbrzymich walo
rów zabytkowych tych maszyn i dlate
go wszelkie modernizacje wyposażenia 
maszynowni w wieży omijały halę 
z agregatami Ruffera.

W maju 1945 r. wodociągi „Na 
Grobli” zostały przejęte przez polską 
administrację. Dla zespołów pompo
wych Ruffera był to koniec ich świet
ności. Po raz ostatni uruchomione zo
stały 4 stycznia 1945 r. Pozbawione 
konserwacji i opieki zaczęły korodo
wać, a elementami konstrukcyjnymi 
wykonanymi z metali kolorowych za
interesowali się bardziej przedsiębior
czy pracownicy wodociągów.

Obecnie ten cenny zabytek nadal 
niszczeje, a olbrzymie koszty jego reno
wacji uniemożliwiają podjęcie starań 
o zmianę tego stanu. Bez wątpienia tak 
wartościowy obiekt, unikat w skali kra
ju i Europy, powinien jak najszybciej 
przejść kompleksową odnowę. Tym 
bardziej, że mógłby stanowić jedną 
z podstawowych atrakcji nie tylko 
przedsiębiorstwa, ale i miasta. Chyba 
jesteśmy to winni bogatej tradycji 
i przeszłości miejskich wodociągów 
Wrocławia.

Miron Urbaniak
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J
akże często bywa, iż pewne zjawiska 
i rzeczy istnieją w powszechnej 
świadomości pod imionami nie ich 
własnymi. Pseudonimy, metafory, pery- 

frazy, tworzone doraźnie zastępcze 
określenia nieoczekiwanie stają się 
konwencją. To właśnie spotkało tzw. 
pokój Beyersdorfów, zabytkowe wnę
trze w Muzeum Etnograficznym we 
Wrocławiu.

Wrocławskie Muzeum Etnograficz
ne zajmuje dzisiaj jedno ze skrzydeł 
dawnego Zamku królów pruskich, ofi
cjalnej rezydencji do 1918 r., w 1926 
zamienionej w Muzeum Zamkowe - 
oddział Śląskiego Muzeum Przemysłu 
Artystycznego i Starożytności. We 
Wrocławiu ideę utworzenia specjalnej 
instytucji gromadzącej wyroby arty
stycznego rzemiosła realizowano już 
od lat dziewięćdziesiątych XIX w. Za
biegano o pozyskanie odpowiedniego 
gmachu, gromadzono zabytki. W 1898 
r. Adelheid Beyersdorf podarowała 

tworzącej się placówce wyposażenie 
jednego z pokoi swojej kamienicy, któ
ra właśnie była wyburzana. Dom stał 
przy pl. Solnym, rodzina Beyersdorfów 
pozyskała go jako spadek po pierw
szych właścicielach - Bógelach. Dona
cja zacnej pani Beyersdorf składała się 
z zespołu niderlandzkich ceramicznych 
płytek ściennych (ponad dwa tysiące 
sztuk!), malowideł ściennych i plafono
wego oraz trzech obrazów portreto
wych. Wnętrze zostało zrekonstruowa
ne w jednej z sal ciągu wystawiennicze
go na pierwszym piętrze; pokaz uzu
pełniono witrynami z naczyniową cera
miką niderlandzką. Już wtedy pomiesz
czenie to musiało robić niebywałe wra
żenie na zwiedzających i wzbudzać po
dziw dla darczyńcy cennego zespołu: 
w najstarszych opracowaniach i muze
alnych przewodnikach wymienia się 
pokój Beyersdorfów właśnie, a nie - 
Bógelów. Pod takim mianem pojawia 
się także w późniejszych relacjach; od 

1939 r. jest eksponowany w Muzeum 
Zamkowym.

Nieoszacowane bogactwo nider
landzkich obrazów rozczarowuje ubó
stwem przykładów z uwidocznionymi 
flizami. Co prawda na niektórych ma
lowidłach Pietera de Hoocha czy Jana 
Vermeera ukazane są domowe wnętrza 
z flizowymi kadrami, ale zawsze jest to 
ich margines: nieostra, jasna smuga 
przy podłodze lub poniżej okna, 
mroczny skrawek ściany wokół paleni
ska. Mieszkańcy Złotych Niderlandów 
cenią piękne tkaniny, meble, instru
menty, dalekowschodnie porcelanowe 
wazy, gromadzą je, by upiększały salo
ny. Ozdobą kuchni, korytarzy i ganków 
ma być po prostu ich czystość. Nie by
ła niezbędna ich wyszukana dekoracja, 
wystarczył skromny, niebieski znak na 
białej tafli, a układ na ścianie mógł być 
przypadkowy.

Pierwsze ścienne płytki pojawiły się 
w Niderlandach dopiero około 1580 r. 
Wcześniej wytwarzano tam co prawda 
płytki podłogowe, ale niezbyt wiele. Po
dziwiano natomiast barwne flizy hisz
pańskie i włoskie importowane dla moż
nych mieszkańców stołecznej Hagi. Sy
tuacja zmieniła się w drugiej połowie 
XVI w., kiedy duża grupa włoskich cera
mików osiedliła się na południu kraju. 
Imigranci przywieźli własne tradycje 
garncarskie, tak atrakcyjne i nęcące, iż 
spowodowali wręcz przewrót w miejsco
wym rzemiośle. Niderlandzcy ceramicy, 
wprowadzając niektóre elementy techni
ki wyrobu majoliki, udoskonalili pro
dukcję fajansu i użyli go do wykonywa
nia nie tylko naczyń, ale i flizów. Najstar
sze ścienne płytki przypominały swe 
podłogowe poprzedniczki: wielkością 
(ok. 13,5 x 14,7 cm), grubością (ok. 15- 
-20 mm) i raportowym układem wzoru. 
Około 1620 r., pod wpływem ogólnoeu
ropejskiego zauroczenia Dalekim 
Wschodem, nastąpiła dość radykalna 
zmiana mody. Najważniejsze przeobra
żenie dotyczyło kolorystyki: flizy - do
tychczas wielobarwne - oddziaływały 
już tylko kontrastem bieli i kobaltu. 
Wzrosła rola figuralnego ornamentu. 
Naturalistyczne lub stylizowane motywy 
roślinne i wzory geometryczne dotąd 
obowiązujące zostały zdominowane 
przez tzw. historie (przedstawienia biblij
nych epizodów) oraz sceny rodzajowe 
i pejzaże. Już wówczas utrwaliły się tak
że podstawowe zasady kompozycyjne: 
obraz umieszczony był na środku płytki, 
czasami obramiony, niekiedy niewielki, 
zawieszony w pustej, białej przestrzeni. 
Naroża zazwyczaj wypełniano specjalny
mi ozdobami, ale mogły być również 
tych elementów pozbawione. Motywy
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1. Fragment pokoju Beyersdorfów w Muzeum 
Etnograficznym we Wrocławiu
2. Flizy ze scenami biblijnymi, Rotterdam, 
druga potowa XVII w.
3. Fliz ze sceną pasterską, Rotterdam 
lub Harlingen, koniec XVII w.
4. Fliz ze sceną rodzajową, Fryzja, 
druga potowa XVIII w.

(zdjęcia: Arkadiusz Podstawka)

narożnikowe czyniły z każdego flizu sa
modzielny obraz; dzisiaj w niewielkim 
stopniu ułatwiają systematyzację. Proble
my atrybucyjne, które pojawiają się przy 
analizie zasadniczych malatur, są 
w większości skutkiem nagminnego po
sługiwania się wzornikami, czyli obszer
nymi księgami lub tekami sztychów 
z propozycjami gotowych już dekoracji. 
W warsztatach sporządzano według nich 
szablony, tzw. sponsen, i dopiero wtedy 
zdobiono. Szablony z atrakcyjnymi mo
tywami były odnawiane, kopiowane, od
sprzedawane innym ceramikom. Meto
da wydłużała życie wzoru i sprzyjała je
go wędrówce, aczkolwiek nie zachęcała 
do twórczej inwencji. Znakomitych 
przykładów owego procesu dostarczają 
osiemnastowieczne wyroby fryzyjskie - 
czasami nie sposób ani precyzyjnie dato
wać, ani odróżnić flizów pochodzących 
z Harlingen od wyprodukowanych 
w Makkum lub w Bolsward.

Holandia, która kojarzy się nie
odmiennie z biało-niebieskimi flizami, 
nie cała jest królestwem kobaltowych 
płytek; Delft - ceramiczna stolica Ni
derlandów - w ich produkcji ustępuje 
innym miastom. Najstarsze flizy, z koń
ca XVI w., pochodzą z Antwerpii. Po

wstałe nieco później warsztaty w Rotter
damie i Amsterdamie wiodły prym na 
przełomie epok. Od połowy XVIII stu
lecia ważnym regionem stała się Fryzja, 
skąd flizy licznie eksportowano do 
Skandynawii i Niemiec. I chociaż proces 
produkcji nie sprzyjał indywidualizacji, 
to wyroby z różnych ośrodków miały 
odrębny styl: wyższy jest poziom arty
stycznego opracowania i bardziej skom
plikowana dekoracja płytek holender
skich, fryzyjskie są zdecydowanie gorsze 
zarówno pod względem wykonawstwa, 
jak i zdobniczej inwencji. Przeznaczone 
dla rodzimej i zagranicznej prowincji, 
były stylistycznie tradycyjne, nawet sta
roświecko konserwatywne.

Na terenach dzisiejszej Polski nie
wiele zachowało się przykładów 
wnętrz z ceramicznym wystrojem. Naj
bardziej okazałe realizacje - to zespoły 
w pałacach w Wilanowie, Nieborowie

i Łazienkach, wszystkie powstałe około 
połowy XVIII w. Wcześniejsze od nich 
są zabytki pomorskie. Reprezentacyjne 
sienie barokowych kamienic i obu 
gdańskich ratuszy wyłożono flizami 
wykonanymi w XVII w. w warsztatach 
w Amsterdamie lub Rotterdamie. Wy- 
daje się, że z Rotterdamu pochodzą 
również płytki wrocławskie.

Niestety, nie zachowały się żadne 
dokumenty, na podstawie których 
można byłoby dokonać choć przybliżo
nego odtworzenia pierwotnego wyglą
du pokoju Beyersdorfów. l.iterackie 
wzmianki, zbyt krótkie, nie dają odpo
wiedzi na pytania najistotniejsze - 
o układ płytek i malowideł oraz trasę 
ich peregrynacji do Wrocławia. Można 
jedynie mniemać, że dzisiejszy obraz 
nie różni się od wcześniejszych: podob
nie wyglądał salon Bógelów w kamie
nicy przy pl. Solnym oraz jego pierw
sza rekonstrukcja - pokój Beyersdor
fów w Śląskim Muzeum Przemysłu Ar
tystycznego i Starożytności. Dzisiejszy 

kształt bowiem to rekonstrukcja druga 
- w Muzeum Zamkowym w 1939 r.

Flizy ułożone są na wszystkich ścia
nach czworobocznego pokoju, powyżej 
cokołu o około osiemdziesięciocenty- 
metrowej wysokości. Prawie wszystkie

są jednakowej wielkości (długość boku: 
13-13,2 cm, grubość: 0,7-0,8 cm) i ma
ją jasnokobaltową malaturę na białym 
tle. Na większości centralny motyw 
zdobniczy jest otoczony dwupierście- 
niowym tondem, a „bawola główka” - 
to motyw narożnikowy. Jedynie bezpo
średnio ponad cokołem ciągnie się rząd 
flizów stylistycznie odmiennych, two
rzący rodzaj podstawy dla całej kompo
zycji. Namalowane na nich sceny rodza
jowe o tematyce sielankowej nie są uję
te ramą, w narożach zaś użyto „pajęczej 
główki”. Układ płytek powyżej nie wy
kazuje logicznego planowania: wypeł
niają one po prostu tło pomiędzy malo
widłami. Jedyną zauważalną regułą jest 
tematyczne zgrupowanie flizów ze sce
nami biblijnymi na ścianie naprzeciw 
okna; na bocznych ścianach znajdują się 
pejzaże i przedstawienia rodzajowe.

Flizy są przemieszane, nie łączą się 
w sensowne ciągi. Umieszczonych 
obok siebie płytek z epizodami ze Sta
rego Testamentu i z Ewangelii nie moż
na odczytywać prefiguracyjnie, iden
tyczne obrazy nierzadko graniczą ze 
sobą. Przyjemnie wszak jest przyglądać 
się każdemu flizowi, podziwiać umie
jętności malarzy, ich zmysł obserwacji 
rzeczywistości i dowcip w jej odtwarza
niu. Tym bardziej, że poziom wykona
nia i dekoracji jest wyrównany i dość 
wysoki. Można sądzić, iż powstały 
w jednym warsztacie, w zakładzie dzia
łającym w Rotterdamie na przełomie 
XVII i XVIII w. (przypuszczalnie w wy
twórni „De Bloempot” w latach 1690- 
-1750). Łatwo zatem dostrzec obce 
w tym finezyjnym światku obrazy gru
be, nieporadne, ciemne; prowincjonalne
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- z Fryzji (może z Makkum, z pewno
ścią z Harlingen) i późne - z końca 
XVIII w. To raczej one swą stylistyką 
korespondują ze ściennymi malowidła
mi, zdecydowanie nie najwyższego lo
tu, regularnie rozmieszczonymi na fli
zowych tłach. Tematyka przedstawień 
związana jest z lewantyńskim handlem 
i z morzem. Na trzech dużych panora
mach - sceny kupieckie w portach, na 
wąskich flankujących - nadwodne 
krajobrazy. Jedynie na ścianie okiennej
- odmienna tematycznie parkowa per
spektywa z okazałą fontanną na hory
zoncie. Warsztatowe braki nieznośnie 
widoczne na obrazach dotyczą wyraź
nych potknięć tektonicznych przy kre
śleniu architektury, anatomicznych
- przy odtwarzaniu ludzi i zwierząt, 
wreszcie kolorystycznych. Wyższy jest 
poziom portretów rodziny Bógelów, 
które zawieszone były początkowo ja
ko supraporty. Są to - co prawda - ty
powe przykłady reprezentacyjnych, ba
rokowych konterfektów, ale już nie 
ostentacyjnie napuszonych, choć jesz
cze nie prywatnych. Wykonane zostały 
przypuszczalnie przez lokalnego mala
rza pod koniec pierwszej ćwierci XVIII 
w. Autorem zaś ściennych malowideł 
jest inny artysta, zapewne niemiecki; 
sugestię uprawnia odtworzony na jed
nym z obrazów widok Hamburga 
z końca XVII w. I wreszcie malowidło 
plafonowe, być może praca śląska. 
Przedstawienie Przyjaźni i Sprawiedli
wości banalnie wyobrażonych pod po
staciami kobiet, a właściwie rozsia
dłych matron, które - metaforycznie - 
błogosławią uczciwemu handlowi i za
cnej, kupieckiej rodzinie.

Program ikonograficzny wnętrza 
jest dość oczywisty. Jego inspiratorem 
mógł być nawet Adrian Bógel, kupiec 
tekstylny, pochodzący z Hamburga. 
Problemem do rozstrzygnięcia pozosta- 
je miejsce pozyskania flizów i malowi
deł - może właśnie Hamburg, miasto 
pośredniczące w handlu niderlandzką 
ceramiką i ważny ośrodek artystyczny. 
Jeszcze ciągle nienazwani są malarze. 
Pytania intrygują i zachęcają badaczy...

Jolanta Sozańska

Pokój Beyersdorfów zostanie udostępniony 
zwiedzającym wraz z wystawą „Błękitne Nider
landy” w Muzeum Etnograficznym (Oddział 
Muzeum Narodowego) we Wrocławiu, ul. Kazi
mierza Wielkiego 34. Tematem zasadniczym eks
pozycji będzie niderlandzka ceramika - naczynia 
użytkowe i dekoracyjne, tradycyjne, biało-kobal- 
towe i rzadsze, barwne. Zabytki wybrano z ko
lekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku i wła
snej. Wystawa pod patronatem medialnym „Spo
tkań z Zabytkami” będzie czynna od październi
ka do końca grudnia 2003 r.

Łemkowie
R

usini, uważani przez historyków 
ukraińskich za autochtoniczną 
ludność Beskidu Niskiego, poja
wili się najprawdopodobniej na na

szych ziemiach wraz z dość późną falą 
kolonizacji wołoskiej w XV i XVI w. 
Inaczej niż pasterscy Wołosi, poszuki
wali niezłej, słabo zalesionej ziemi. 
W Beskidach nie mogli takiej znaleźć, 
przeto początkowo osiedlali się na 
przedgórzu, by stopniowo przenikać 
dalej na południe. Posuwali się w głąb 
dolin, zakładając wsie na surowym ko
rzeniu. W tych niezbyt atrakcyjnych 
stronach zastali nieliczne osadnictwo 
przybyłe z północy i mające cechy kul
turowe polskiego obszaru etnograficz
nego. Niewątpliwie nowi przybysze 
przejęli również wiele z kultury woło
skiej, a także wcześniejszego elementu 
osadniczego. Nazywali siebie Rusnaky. 
Ich polscy sąsiedzi mówili o nich po
dobnie: Ruśnioki lub Rusiny. Nazwa 
Łemko (w liczbie mnogiej Łemky) po
chodzi od słowa łem oznaczającego tyl
ko oraz ale. Było to lokalne przezwisko 
używane przez Bojków wobec ich 
wschodnich sąsiadów. Dziewiętnasto
wieczni badacze nadali je całej grupie 
górali ruskich zamieszkujących Beskid 
Niski.

Granica etnograficzna pomiędzy 
ludnością polską i, jak wtedy mówiono, 
ruską przetrwała do lat czterdziestych 
XX w. Terytorium Łemków sięgało 
Wielkiego Działu koło Hrebennego na 
wschodzie; dalej była już Bojkowszczy- 
zna. Na zachodzie obszar ten dochodził 

do górnego biegu Popradu. Na połu
dniu przekraczał główną grań Karpat, 
by na północy dochodzić do linii Gorli
ce, Dukla, Krosno.

Łemkowskie wsie były najczęściej 
łańcuchówkami. Pas ziemi użytkowany 
przez jednego osadnika zwany był n7<z. 
Ciągnęły się one wstęgami w poprzek 
doliny w taki sposób, aby każdy gospo
darz miał ziemię podobnej jakości. Po
szczególne wsie różniły się liczbą ril; 
np. w Bartnem było ich 29, w Nowicy 
16, w Leszczynach 6. W wyniku dzia
łów rodzinnych i dziedziczenia po
szczególne rile zostały pocięte na bar
dzo wąskie pasemka. Komasacja prze
prowadzona w okresie międzywojen
nym oraz deportacja ludności łemkow
skiej w latach czterdziestych XX w. 
sprawiły, że trudno obecnie odtworzyć 
pierwotny układ gruntów. Nie prze
prowadzono także solidnych badań to- 
ponomastycznych. Jest to niewątpliwie 
trudne zadanie, ale należałoby spróbo
wać odtworzyć tę część dziedzictwa 
kulturowego Łemków.

Zagrody łemkowskie budowano 
w kształcie litery „L”, w formie podko
wy lub jako nieregularne skupisko 
obiektów. Najczęściej jednak był to po
jedynczy budynek, zawierający pro
gram mieszkaniowy i gospodarczy ro
dziny. W takim domostwie, pokrytym 
czterospadowym, stromym dachem, 
mieściła się izba z komorą, sień, stajnia, 
boisko, chlewik i owczarnia. Z czasem 
dachy zmieniano na dwuspadowe. Były 
one kryte słomianą strzechą, wzmóc-
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1.2. Cerkiew w Zdyni (Żdyni) (1) 
i ikona Pokrowy w tej cerkwi (2) 

nioną na kalenicy i obrzeżach okapu 
gontami. Niedaleko domu budowano 
zagłębione w ziemi spichlerzyki, zwane 
sypańcami. W niektórych okolicach ja
ko ozdobę domu stosowano prosty or
nament, np. w okolicach Muszyny do
okoła okna malowano obwódkę z bia
łych, wapiennych kropek, a koło Wa
piennego malowano na wrotach jodeł
ki, słońca i księżyce. Malowano także 
wapnem pionowe pasy na belkach, licz
ne kropki na węglach oraz różnorodne, 
zrytmizowane elementy geometryczne. 

Węgły domostw pociągano także pode
stylacyjnymi frakcjami ropy naftowej. 
Typowym łemkowskim meblem był stół 
z blatem z piaskowca, oparty na solid
nych drewnianych nogach.

Tradycyjny łemkowski strój męski 
składał się z brązowej, wełnianej czu- 
chy, wykonanej z grubego samodziału, 
łajbyku - sukiennej niebieskiej kamizel
ki oraz letnich, płóciennych spodni 
zwanych nohałkami; zimowe, sukienne 
spodnie nazywały się choloszni. Na no
gach noszono skórzane kyrpci, a głowę 
nakrywano filcowym lub słomianym 
kapeluszem bądź baranią czapką. Strój 
kobiecy składał się z kabata - spódnicy 
uszytej z samodziałowego płótna, z su

kiennego gorsetu w kolorze czerwonym 
lub niebieskim oraz z haftowanej koszu
li. Zimą bogatsi Łemkowie chodzili 
w kożuchach, biedniejsi w wełnianych 
huniacb. Używano również krótkich 
kożuszków bez rękawów - kożuszanek.

Wsie łemkowskie były biedne, dla
tego duża liczba ich mieszkańców emi
growała do Ameryki. Inni dla poprawy 
rolniczego bytu uprawiali rzemiosło, 
wykorzystując zawsze lokalne surowce. 
Kunkowa, Leszczyny, Nowica i Przy- 
słop specjalizowały się w wytwarzaniu 
niewielkich przedmiotów z drewna. 
Stamtąd wyruszali handlarze z wałkami 
do ciasta, łyżkami czy wieszakami na 
ubrania. W Foluszu, Wapiennem, Bart- 
nem i Bodakach zajmowano się kamie
niarstwem. Wykuwano kamienie młyń
skie, żarna, nagrobki, krzyże i figury 
przydrożne, a także macewy na kirku
ty. Z Łosia i Bielanki pochodził dzie
gieć i maź używana do oliwienia osi 
drewnianych wozów. Wyroby te znane 
były daleko poza obszarem Łemkowsz- 
czyzny. Obwoźni handlarze docierali 
z nimi do kresów dawnej monarchii 
habsburskiej, a i w drugiej Rzeczypo
spolitej zapuszczali się na odległość se
tek kilometrów od swych wsi.

Pierwsi wołoscy i rusińscy osadni
cy beskidzcy byli wyznania prawosław
nego. W aktach nadania ziemi jeden 
łan przeznaczano na założenie cerkwi 
i utrzymywanie popa - była to tzw. po- 
piwszyzna. Unia Brzeska zawarta 
w 1596 r. przez prawosławnych bisku
pów Rzeczypospolitej z Kościołem ka
tolickim nie objęła terenów Łem- 
kowszczyzny. Władyka przemyski nie 
przyjął Unii. Na Łemkowszczyźnie za
panowała ona niemal sto lat później, 
dopiero w 1681 r. W XVIII w. cesarzo
wa Maria Teresa przemianowała Ko
ściół unicki na greckokatolicki. Przez 
ponad dwieście lat obszar parafii grec
kokatolickich pokrywał się z granicami 
terenów zasiedlonych przez łemkow
ską grupę etnograficzną.

W Beskidzie Niskim występują dwa 
typy cerkwi: wschodnio- i zachodnio- 
łemkowski. Ten pierwszy charakteryzu
je się wysoką nawą, a dzwonnica budo
wana jest jako obiekt wolno stojący 
usytuowany na osi cerkwi od strony za
chodniej. Drugi typ odznacza się domi
nującą, nadbudowaną nad babińcem 
wieżą, zdecydowanie niższą i szerszą od 
poprzedniego typu nawą oraz niskim 
i szerokim prezbiterium, zakończonym 
bądź prosto, bądź wielobocznie. Są to 
budowle orientowane, z prezbiterium 
skierowanym ku wschodowi. Kryto je 
najczęściej namiotowym dachem łama
nym, zwieńczonym baniasto, ze ślepą
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3. Figura Matki Boskiej przy drodze
w Koniecznej
4. Kobiecy strój łemkowski

(zdjęcia: Krzysztof Kubiak)

latarnią, z jednym metalowym krzyżem 
kowalskiej roboty lub z kilkoma krzyża
mi, misternie zdobionymi. Cerkwie te 
były zazwyczaj trójdzielne, a każda ich 
część była oddzielnie kryta.

W połowie XIX w. wybuchła walka 
pomiędzy nowym, ukraińskim nurtem 
politycznym dążącym do stworzenia 
państwa ukraińskiego a stronnictwem 
moskalofilskim, twierdzącym, że Łem
kowie należą do jednego wielkiego na
rodu ruskiego. Pojawił się także na tym 
terenie staroruski ruch separatystyczny, 
traktujący Łemków jako odłam rusiń- 
skiego narodu karpackiego. W okresie 
międzywojennym wystąpił też na Łem- 
kowszczyźnie spór wyznaniowy. Grec
kokatolicki biskup diecezji przemyskiej 
ks. Jozafat Kocyłowski zaczął obsadzać

łemkowskie parafie księżmi o orienta
cji proukraińskiej. Nałożyła się na to 
niechęć chłopów do księży, tworzących 
często swoiste rodzinne dynastie, boga-
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cące się na oczach wiernych. W 1926 r. 
doszło do tzw. schizmy tylawskiej - 
przejścia mieszkańców tej miejscowości 
na prawosławie. W ślad za Tylawą po
szły inne wsie. Aby uspokoić narastanie 
gwałtownych nastrojów oraz na skutek 
próśb samych Łemków, a także dzięki 
staraniom rządu polskiego w 1934 r. 
została powołana przez Watykan Ad
ministracja Apostolska dla Łemkowsz- 
czyzny. Spod władzy biskupa przemy
skiego odeszło ponad 300 wiosek.

Obydwie wojny światowe odcisnęły 
na krajobrazie Łemkowszczyzny swoje 
piętno. Po pierwszej wojnie zostały 
w Karpatach liczne żołnierskie cmenta
rze, na których obok siebie spoczywają 
polegli w boju wrogowie: poddani ru
skiego cara i austriackiego cesarza. 
Druga wojna i czas tuż po niej pozosta
wiły bezludne wsie i zarastające ziel
skiem, opuszczone cmentarze. Łem
ków dotknęły trzy przesiedlenia: 
pierwsze, niewielkie, w 1940 r., na 
podstawie umowy pomiędzy III Rzeszą 
a Związkiem Radzieckim (w zamian za 
Niemców z ZSSR na tereny wschodnie 
przesiedliło się około 5 tys. osób); dru
gie w latach 1944-1946, na podstawie 
umowy pomiędzy Polską a Ukraińską 
SRR (na Ukrainę wyjechało wówczas 
ponad 70 tys. osób, a opuszczane na 
wschodniej Łemkowszczyźnie wsie by
ły palone przez oddziały UPA); trzecie 
przesiedlenie związane było z Operacją 
„Wisła”, która zakończona została 
w lipcu 1947 r. W wyniku tej ostatniej 
akcji na teren tzw. Ziem Odzyskanych 
wyjechało około 35 tys. osób. Beskidy 
opustoszały. Pozostały rodziny miesza
ne oraz zatrudnieni w ważnych dla 
państwa dziedzinach, takich jak kolej 
czy przemysł naftowy. Po 1956 r. część 
rodzin łemkowskich powróciła do 
swych dawnych wsi. W stosunku do 
liczby wywiezionych było ich jednak 
bardzo mało.

Zabytki kultury łemkowskiej oglą
dać można w muzeach w Nowym Są
czu, Sanoku, Zyndranowej. Mimo 
dwóch wojen światowych, które prze
waliły się przez terytorium Łemków, 
oraz przesiedlenia niemal całego naro
du na nowe ziemie, kultura łemkowska 
trwa i rozwija się. Bycie Łemkiem by
wało dawniej wstydliwe, bo ani to Po
lak, mówiono, a jeśli Ukrainiec, to taki 
gorszy, albo nawet nieprawdziwy. Dziś 
jest inaczej. Bywa i tak, co dawniej na
leżało do rzadkości, że dzieci z mał
żeństw mieszanych nie poczuwają się 
do polskości, lecz wybierają tożsamość 
łemkowską.

Krzysztof Kubiak



W
yszli oni najpierwej sprzodków 
z Afryki przed głodem skrainy 
Cyrenaiki, przeto maią być 
zwani Cyrani a nie Cygani. Stej Cyreny 

był on Simon co za Panem Jezusem 
niósł krzyż przed Jeruzalem na górę Kal- 
waryją”. Ten fragment Kroniki... Mar
cina Bielskiego ukazuje stereotypy, 
przyjmowane i powielane zresztą także 
przez samych Cyganów, na temat po
chodzenia tego narodu. Staro- lub No- 
wotestamentowa genealogia była nie
zwykle popularna przez kilkaset ostat
nich lat zarówno wśród badaczy tego 
ludu, jak i jego przedstawicieli. Na zie
miach polskich popularne jest wierze
nie wyjaśniające powody, dla których 
Cygan kradnie. Pod krzyżem na Gol
gocie przygotowano dla Jezusa cztery 
gwoździe. W zamieszaniu Cyganowi 
udało się ukraść jeden z gwoździ 
i w ten sposób ulżyć męce Pana. W na
grodę wolno mu więc kraść. Inna wer
sja tego mitu mówi, że kradnąc 
gwóźdź Cygan popełnił grzech, a za 
karę jego lud nie znajdzie nigdy swego 
miejsca na ziemi i wędrować będzie 
„aż do skończenia świata”. Kolejne 
wersje przedstawiają wędrówkę jako 
nagrodę. Na przykład w micie wywo
dzącym ten lud ze związku Adama 
i apokryficznej poprzedniczki Ewy Cy
ganie, jako nietknięci grzechem pier
worodnym, nie podlegają karze obo
wiązku pracy i zarabiania, w pocie 
czoła, na chleb i zbawienie. Sami Cy
ganie, mający tyle zamkniętą, co rów
nocześnie chłonną kulturę, korzystali 
z lokalnych mitów i legend, aby zracjo
nalizować historię swej wędrówki. Ba
dacze tego ludu skwapliwie posługiwa

li się mitologicznymi kliszami. Śladów 
ich szukano w starożytnym Egipcie, 
w antyku, na Atlantydzie, wśród celtyc
kich druidów, itd. Równocześnie zdo
bywało popularność przekonanie o ich 
europejskim pochodzeniu; mieliby 
mianowicie wywodzić się z wszelkiej 
maści społecznych odrzutów, oprysz- 
ków, złodziejaszków uprawiających 
włóczęgowski tryb życia. To spychanie 
na margines oraz usprawiedliwianie złe
go społecznego traktowania ich przez 
innych jest do dzisiaj zauważane w na
szym życiu codziennym jako mocna 
część negatywnego stereotypu Cygana.

Przełomu w badaniach nad pocho
dzeniem Cyganów dokonali języko
znawcy. Jak zwykle pomógł przypadek. 
Węgierski pastor Etienne Valyi poznał 
w dzieciństwie język swych sąsiadów 
Cyganów. Pod koniec XVIII w., w cza
sie studiów w Leydzie zetknął się z kil
koma uczniami z Indii i spostrzegł licz
ne podobieństwa z używanym przez 
nich językiem a znanym sobie z dzieciń
stwa dialektem cygańskim. I tak zaczęły 
się trwające już prawie 200 lat badania 
nad językiem romani. Próby dotarcia 
do protojęzyka Cyganów związane były 
z poznawaniem przez Europejczyków 
sanskrytu i języków Indii. Rezultaty 
tych badań pozwoliły odtworzyć do
mniemane kierunki migracji tego ludu 
z indyjskiej praojczyzny. Kluczowe oka
zało się słowo ROM, będące nazwą wła
sną większości europejskich grup cy
gańskich. Obecnie przyjmuje się, że ję
zyk romani wiąże się z grupą indyjskich 
języków centralnych. Ze środkowych 
Indii mieliby wyruszyć na północ pro
toplaści dzisiejszych Cyganów. Po kilku

1. Furka cygańska
2. Sprzedawca garnków i dzwonków 
dla owiec 

wiekach pobytu na terenie stanów Gu- 
dżarat i Radżastan mieliby oni udać się 
przez Afganistan i Persję do Egiptu 
i Konstantynopola. Kolejnym etapem 
miała stać się Europa. Studiując wchła
nianie elementów języków lokalnych 
przez poszczególne grupy, można wy
kreślić przypuszczalne trasy wędrówki 
Cyganów z indyjskiej ojcowizny. Rów
nież kronikarskie zapisy wspominają 
o tym ludzie. Można przyjąć, że pojawi
li się oni na Bałkanach najpóźniej 
w XIV w. Już wiek później dokumenty
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WOKÓŁ TRADYCJI

3. „Maiy wirtuoz”, obraz olejny 
Antoniego Kozakiewicza,
Dom Aukcyjny „Desa Unicum” 
w Warszawie, 127. Aukcja, 
10 lipca 2003 r.
4. Fragment współczesnego domu 
mieszkalnego zamożnej rodziny 
cygańskiej

(zdjęcia: 1,2,4- Krzysztof Kubiak)

podczas swej wędrówki religię 
krainy, na której obszarze się zna
leźli. W Polsce są katolikami, a na 
Bałkanach wyznają prawosławie 
bądź islam. Cyganie polscy mają 
swego zwierzchnika, który jest 
najwyższym autorytetem moral
nym i prawnym w obrębie grupy, 
natomiast barwne opowieści 
o królu cygańskim odnoszą się 
już do odległej przeszłości.

Podczas ostatniej wojny Cy
ganie byli traktowani przez nazi
stów podobnie jak Żydzi. Nie
które szacunki podają, że w całej

mówią o pojedynczych, potem coraz 
liczniejszych grupach przemierzających 
kraje zachodniej Europy, w tym i Pol
skę. Zostali początkowo przyjęci go
ścinnie. Zaczęły mnożyć się jednak 
oskarżenia o występki, oszustwa, kra
dzieże, czarownictwo, związki z siłami 
nieczystymi, czarną magię i wróżbiar
stwo. Od XVI do pierwszej połowy 
XVIII w. byli poddawani represjom. 
Deportowano ich do zamorskich pro
wincji królestw Hiszpanii, Portugalii, 
Anglii i Francji. Zakazywano im wjazdu 
do Szwajcarii oraz wyrzucano z Nie
miec. W XVI w. do Polski dotarła fala 
uciekinierów cygańskich z Zachodu.

Próby administracyjnego poradze
nia sobie z innością tego ludu trwały do 
czasów najnowszych. W Polsce powo
jenny nakaz zaprzestania wędrówki 
spowodował, że większość Cyganów 
wiedzie teraz życie osiadłe, przy czym 
grupy z południa Małopolski osiedliły 
się już dawniej. Domostwa osiadłych 
Cyganów występują zazwyczaj w zwar
tej zabudowie. Na Podhalu, Orawie, 
Spiszu, w Nowosądeckiem i Tarnow- 
skiem są to najczęściej parterowe, bied
ne domki. W centralnej Polsce, a także 
na zachodzie i północy pojawiają się 
współczesne „ekstrawagancko-oriental- 
no-barokowe” wille. Strój cygański, 
zwłaszcza kobiecy, jest zawsze barwny, 
wyróżniający osobę z niecygańskiego 
otoczenia, aczkolwiek wchłonął on, po
dobnie jak język, wiele cech lokalnych.

W Polsce znajdują się cztery zasadni
cze, plemienne grupy cygańskie: Cyga

nie Wyżynni, Nizinni, Kełdera- 
sze i Lowarowie. Nazwy grup 
w innych krajach świata pocho
dzą bądź od nazwy terytorium, 
z którego przybyli lub po jakim 
się poruszali, jak też od zawo
dów, które uprawiali. Katalog 
zawodów wykonywanych przez 
Cyganów nie odbiega bardzo od 
profesji uprawianych przez nich 
dużo dawniej. Nadal zajmują 
się oni przepowiadaniem przy
szłości i wróżbiarstwem, muzy
kowaniem i tańcem. Ciągle jesz
cze spotkać można spadkobier
ców kowalskiego rzemiosła 
trudniących się wyrobem znako
mitych patelni, pobielaniem garnków 
i kotłów dla niewielkich zakładów rze
mieślniczych. Również starym zawo
dem cygańskim jest handel końmi czy 
ich leczenie. Barwne grupy tak często 
spotykanych w dawnej Rzeczypospoli
tej miśkarzy, oprowadzających na łań
cuchu tańczące niedźwiadki, bawią do 
dzisiaj turystów na wybrzeżu Morza 
Czarnego. Niektórzy Cyganie zajmują 
się jeszcze wyplataniem koszyków lub 
produkcją galanterii metalowej bądź 
drewnianej: noży, różnych łyżek, wał
ków, itp. Na ogół jednak większość 
z nich przerzuciła się na bardziej intrat
ne zajęcia, np. handel używanymi sa
mochodami, dywanami, elektroniką, 
czasem antykami lub złotem.

Podobnie jak to było z wchłanianiem 
lokalnych cech językowych przez po
szczególne grupy, Cyganie przyjmowali

Europie zginęło ich około 500 tysięcy. 
Inność Cyganów razi niektórych i dzisiaj, 
czego dowodem są nie tak dawne pogro
my w Koninie, Słupsku, Mławie czy 
Oświęcimiu.

Najwięcej eksponatów związanych 
z dawną kulturą Cyganów, m.in. wozy 
konne, posiada w swych zbiorach Mu
zeum w Tarnowie, gdzie powstało tak
że Centrum Kultury Romów. W 1991 
r. założone zostało Stowarzyszenie Ro
mów w Polsce oraz podobne organiza
cje w innych miastach Polski. Ukazuje 
się gazeta cygańska „Rom po Drom”. 
Tworzą się również elity inteligencji cy
gańskiej, a ich dzieci zaczynają studio
wać na uczelniach. Być może przycho
dzi czas wychodzenia Romów także 
z narzuconej sobie samym izolacji.

Irena Domańska-Kubiak
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ROZMAITOŚCI

Pułapki bieszczadzkiej wielokulturowości

Bieszczady, kraina wielu 
kultur, wielu nacji i religii. 

Cerkwie, kościoły obrządku 
rzymskiego, leska kamienica 
mieszcząca ongiś świątynię 
ormiańską i przemieniona 
w galerię sztuki leska synago
ga. Narodowościowa Wieża 
Babel na leskim cmentarzu 
wojennym z 1915 r., kirkuty 
w Baligrodzie, Lutowiskach 
i Lesku, zapomniane przycer- 
kiewne cmentarze w umar
łych bieszczadzkich wsiach, 
cmentarze protestanckie - 
ślad niemieckiego dziewięt
nastowiecznego osadnictwa, 
leski kurhan szwedzki z wojny 
północnej 1702 r. Bieszczady, 
w których przemieniając się 
w próchno dożywają swych 
dni ocalałe z pożogi ostatnie 
bojkowskie i łemkowskie cha
łupy. Bieszczady, gdzie język 
ukraiński słyszy się jedynie 
w murach mniejszościowych 
szkół i w wąskim obrębie cer
kwi. Na spalonej wojną, 
a zwłaszcza powojenną za- 

go na westernowej legendzie 
polskiego dzikiego zachodu 
i nurtu regionalnego. Pierwszy 
wyraża się festiwalami coun
try, zlotami harleyowców, 
kowbojskimi akcentami wcza
sów w siodle. Dopiero w zło
żoności drugiego z nich do
szukamy się ekspozycji pro
blematyki wielu narodów, reli
gii i kultur w ich tradycyjnym - 
dziś historycznym - ujęciu.

Bieszczady, a szerzej rzecz 
traktując Polskę Poludniowo- 
-Wschodnią, cechuje wyraźnie 
odczuwalna rezerwa wobec 
kultury ukraińskiej, a także 
greckokatolickich i prawo
sławnych praktyk religijnych. 
Nie do końca zabliźnione hi
storyczne rany ciągle jeszcze 
dają znać o sobie. Dla wielu 
miejscowych środowisk, które 
przeżyty lokalny odpowiednik 
wołyńskiej masakry, przejawy 
ukraińskiej kultury i wiary koja
rzą się nie tyle z folklorystycz
ną odmiennością, co z bole
snym doświadczeniem. Po-

1 .Cerkiew w Baligrodzie - stan katastrofy budowlanej, lipiec 2002 r. Odgrodzony 
jako margines bezpieczeństwa pas jezdni to fragment wielkiej bieszczadzkiej ob
wodnicy, głównej drogi spinającej Bieszczady. Tak „udekorowana” cerkiew przy
kuwała uwagę turystów.

wieruchą ziemi współczesna 
wielokulturowość przybrała 
obraz godny krzywego zwier
ciadła. Składa się bowiem 
z dwóch zasadniczych, lecz 
obcych sobie nurtów: oparte- 

wściągliwość wobec niektó
rych przejawów bieszczadz
kiej wielokulturowości należy 
więc zrozumieć i uszanować.

Od kilku lat samorządy i re
gionalne stowarzyszenia reali

2. Synagoga w Lesku, znakomity przykład funkcjonowania zabytkowego obiektu 
niegdyś sakralnego; Bieszczadzki Dom Kultury prowadzi w niej galerię sztuki pre
zentując prace bieszczadzkich twórców.

3. Zamek w Lesku, dawna rezydencja prześwietnych polskich rodów: Kmitów, 
Stadnickich, Ossolińskich, Krasickich; obecnie mieści się tu górniczy ośrodek wy
poczynkowy.

zują dziesiątki programów 
uwzględniających docelowo 
lub pośrednio tematykę kultu
ry materialnej i niematerialnej. 
W obszarze ich zainteresowań 
mieści się praktycznie wszyst

ko: od ludowych zespołów 
muzycznych, przez kultywo
wanie rzemiosła, ochronę za
bytków i reliktów przeszłości, 
aż po wdrażanie problematyki 
regionalnej do programów
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ROZMAITOŚCI

4. Święto Jordanu w Sanoku, 2002 r.; nad zamarzniętą taflą Sanu odbywa się do
roczna procesja wiernych obrządku prawosławnego.

(zdjęcia: 1,3,4 - Grzegorz Demel, 2 - Maciej Grzegorzek)

szkolnych. Działania te - to 
m.in. transgraniczny program 
„Zielone Karpaty” o charakte
rze kulturowo-ekologicznym, 
międzywojewódzki - tworzony 
wraz ze Śląskiem i Małopol
ską - „Szlak architektury 
drewnianej" czy „Greenway 
Karpaty Wschodnie”, obejmu
jący sieć tras rowerowych, na
syconych obiektami o charak
terze zabytkowym, a także po
wołane do życia w ramach te
goż projektu pracownie ręko
dzielnicze. State podkreślanie 
wielokulturowości i wieloreli- 
gijności wynikających ze 
wspólnego siedliska wielu na
rodów jest jednym z podsta
wowych wymogów stawia
nych beneficjentom wielu 

grantowych programów świa
towych, europejskich i krajo
wych fundacji. Dla ilustracji 
dość powiedzieć, że w roku 
ubiegłym sam tylko polski od
dział Fundacji Karpackiej roz
począł finansowanie sześciu 
nowych projektów w ramach 
programu „Ochrona dziedzic
twa kulturowego”.

Korzyści wynikające z reali
zacji podobnych programów 
są wielorakie. Po pierwsze 
skutkują neutralizacją nega
tywnych stereotypów narodo
wościowych, religijnych i pry
mitywnego pojmowania histo
rii; po drugie chronią przed 
ostatecznym zatarciem śla
dów kultury materialnej i du
chowej; po trzecie z bogac

twa przeszłości tworzą pro
dukt turystyczny, czyli towar 
na sprzedaż. I właśnie ten 
trzeci wymiar stanowi o real
nej atrakcyjności „skarbów 
kultury" dla lokalnych, obję
tych strukturalnym bezrobo
ciem społeczności. O przy
kład nietrudno. Mieszkańcy 
Bystrego domagają się dys
ponowania kluczami do cer
kwi remontowanej sitami 
ustrzyckiego TOnZ-u, bowiem 
wieś chce zabytek udostęp
nić turystom.

Bieszczady bez Żydów, bez 
Cyganów, bez Łemków i Boj
ków są dziś miejscem, gdzie 
o prawdziwej wielokulturowo
ści można mówić jedynie 
w czasie przeszłym, ilustrując 
opowieść bogactwem zbio
rów sanockiego skansenu, 
Muzeum Historycznego z naj
większą w kraju kolekcją ikon 
czy etnograficzną ekspozycją 
ustrzyckiego Muzeum Przy
rodniczego, działającego pod 
szyldem Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego. Szlachet
ny apetyt na podkreślanie 
wielokulturowości regionu 
przejawia się w dążeniach 
prywatnych - krajowych i za
granicznych - inwestorów 
w tworzenie użytkowych 
skansenów, turystycznych 
wiosek, kopiowaniu tradycyj
nej architektury. Bieszczady 
powoli stają się magazynem 
rekwizytów wzorowanych na 
kulturowym dorobku wielu na

rodów, oferowanych jako lo
kalny produkt turystyczny. Do 
dobrego tonu i wyszukanej 
ceremonialności należy za
wieranie katolickich ślubów 
w cerkwi wskrzeszonej silami 
Zbyszka Kaszuby w nieistnie
jącej wsi Łopienka. Współ
czesna wielokulturowość 
przyjmuje formę naśladow
nictwa innych nacji i religii. 
Nad wszystkim najchętniej 
wiesza się szyld „Galicja”. Ży
dów nie ma, pozostałe syna
gogi i kirkuty stały się wspól
ną własnością nowej biesz
czadzkiej społeczności. Ślad 
Cyganów zaginął. Enklawy 
mniejszości ukraińskiej potra
fią zadbać o promocję swego 
autentycznego folkloru, po
przez praktyki religijne zazna
czają swą prawosławną czy 
greckokatolicką tożsamość 
i odrębność.

Wśród bieszczadzkich tury
stów dużym zainteresowa
niem cieszą się wycieczki za 
wschodnią granicę. Prócz 
amatorów nostalgicznych wo
jaży uczestniczą w nich sma
kosze wielokulturowości. Jest 
co zobaczyć i jest w co się 
wczuć. Polskie ślady nie zo
stały tam aż tak mocno zatar
te, jak ukraińskie w Bieszcza
dach. My wielokulturowość 
staramy się nie tyle chronić, co 
odbudować, tam - tuż za gra
nicą - ona naprawdę istnieje.

Grzegorz Demel
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Hoffmann znany, lecz przemilczany

1. E. T. A. Hoffmann
2. Kamienica „pod Samsonem” 

przy ul, Freta 5 
(fot. Janusz Sujecki)

odbijających się później na kartach jego utworów". Warszawskie 
motywy znalazły się m.in. w Braciach Serafiońskich, a także Zło
tym garnku - Bajce nowożytnych czasów ze zbioru Obrazki fan
tastyczne w stylu Callota (E. T. A. Hoffmann. List z Warszawy. 
1804. Przetłumaczył oraz studium o autorze i komentarzem opa
trzył J. W. Gomulicki, Warszawa 1973/ O swojej wizycie w Ła
zienkach tak pisał Hoffmann w liście z Warszawy (10-14 maja 
1804 r.): „Wnet święty gaj objął mnie swoim cieniem - znalazłem 
się w Łazienkach! Uroczy pałac, niby dziewiczy łabędź, pływa 
tam po lśniącym jak lustro stawie! - zefiry rozkosznie wieją po
śród kwitnących drzew - jakże lubo przechadzać się pośród par
kowych szpalerów".

Jean Ricci - jeden z badaczy życia i twórczości Hoffmanna, 
dowodził w opracowaniu wydanym w Paryżu w 1947 r., że war

szawski rozdział życia Hoffmanna „przy
niósł artyście potrójne wyzwolenie: inte
lektualne, artystyczne i zawodowe. Inte
lektualne, tu bowiem właśnie nawrócił 
się na romantyzm i przystąpił do nowej 
szkoły literackiej. Artystyczne, tu bowiem 
stal się nareszcie kompozytorem, które
go dzieła byty wykonywane publicznie 
oraz szefem dużej orkiestry, dyrygującym 
na atrakcyjnych koncertach. Zawodowe 
wreszcie, tu bowiem po raz pierwszy 
mógł zerwać ze znienawidzonym sta
nem urzędniczym, oddając się wyma
rzonemu życiu cygana i niezależnego ar
tysty". (J. Ricci, E. T. A. Hoffmann. L'hom- 
me et I’oeuvre, Paryż 1947). Znawca 
twórczości Hoffmanna, Juliusz Wiktor 
Gomulicki, pisał, że w Warszawie „za
kiełkowało tysiące pomysłów, które w je
go twórczości rozwinęły się dopiero po 
latach, przyjmując najrozmaitszy kształt 
muzyczny, plastyczny lub literacki".

Twórczość E. T. A. Hoffmanna ma 
wymiar światowy. Jego dzieła inspiro
wały kompozytorów tej miary, co Ro
bert Schumann, Jakub Offenbach 
i Piotr Czajkowski. Wywarł też wpływ 
na twórczość Honore Balzaca, Edgara 
Allana Poe i Oskara Wilde. Jest więc 
Hoffmann znany, lecz na warszawskim 
gruncie - faktycznie przemilczany! Ar
tysta ten nie figuruje w obu wydaniach 
Encyklopedii Warszawy (1975 i 1994, 
wraz z suplementem 1996), a w stolicy 

nie ma żadnej tablicy pamiątkowej, poświęconej Hoffmannowi. 
W maju 2003 r. zaproponowałem umieszczenie tablicy pamiąt
kowej na fasadzie kamienicy przy ul. Freta 5. Hoffmann miesz
kał tam najdłużej: od początku kwietnia 1804 do końca marca 
1806 r.; później przeprowadził się na ul. Senatorską. Pomysł nie 
jest nowy. Przed wielu laty wystąpił z nim Juliusz Wiktor Gomu
licki (wydawca Listu z Warszawy. 1804 E.T.A. Hoffmanna, War
szawa 1973, autor komentarza do listu i studium o artyście). 
Niestety, jego inicjatywa nie mogła być zrealizowana w epoce 
PRL, przede wszystkim z uwagi na niezbyt sprzyjającą takiemu 
przedsięwzięciu sytuację polityczną. Zbliżająca się okrągła 
rocznica przyjazdu Hoffmanna do Warszawy jest znakomitą 
okazją, by uczcić pamięć wielkiego twórcy. Wierzę, że inicjaty
wa wykonania tablicy spotka się z życzliwym zainteresowaniem 
prywatnych sponsorów.

Janusz Sujecki

dzierającego Iwa, druga - scenę 
obcinania Samsonowi włosów 
przez Dalilę.

Hoffmann przybywał do War
szawy - wówczas faktycznej stolicy 
Prus Południowych - jako pruski 
urzędnik: konsyliarz, czyli radca są
dowy. Jednak związki artysty z tym 
miastem niemal od pierwszych 
chwil pobytu wykraczały poza ofi
cjalne ramy. Był urzeczony Warsza
wą, która wywarta niemały wpływ 
na jego twórczość.

Jak podkreślał muzykolog Igor
Bełza, „było to jedyne miasto, gdzie poświęcił się on wyłącznie 
muzyce - śpiewał, grat, dyrygował, przybliżał muzykę ludziom, 
przede wszystkim Mozarta; jedyne miasto, gdzie wystawianie je
go muzyczno-scenicznych utworów przeplatało się z wydawa
niem i wykonywaniem jego sonat i utworów symfonicznych". Tu 
skomponował Mszę i dwie opery: Weseli muzykanci oraz Nie
proszeni goście (I. Bełza, Portrety romantyków, Warszawa 
1974). W Warszawie Hoffmann, po raz pierwszy w swoim życiu, 
publicznie dyrygował dużą orkiestrą symfoniczną, wykonującą 
jego symfonię Es-dur. Warto również wspomnieć, że co niedzie
la śpiewał na chórze w kościele św. Anny przy Krakowskim 
Przedmieściu - często także pieśni własnej kompozycji.

Ukoronowaniem aktywności artysty była inicjatywa zorgani
zowania Towarzystwa Muzycznego w Warszawie. Towarzystwo 
powstało w 1805 r., a Hoffmann byt jego współzałożycielem.

Juliusz Wiktor Gomulicki podkreślał, że Warszawa dostar
czyła Hoffmannowi „wielu romantycznych przezyć poetyckich, 

Na przełomie marca i kwietnia 2004 r. minie dwieście lat od 
pojawienia się w Warszawie Ernsta Theodora Amadeusa 
Hoffmanna (1776-1822) - pisarza, kompozytora i rysownika, 

uznawanego przez wielu za najbardziej fascynującego spośród 
romantyków niemieckich. Ożeniony z Polką, Michaliną Trzciń- 
ską, Hoffmann wymieniał wśród swoich przodków wielu Pola
ków (m.in. Samuela Bagińskiego) i kilku Węgrów.

1 kwietnia 1804 r. artysta zamieszkał wraz z rodziną w kamie
nicy „pod Samsonem” przy ul. Freta 5. Po wielkim pożarze (1777 r.) 
dom był gruntownie odbudowany i rozbudowany przez znanego 
w Warszawie handlarza win, Jakuba Maraszewskiego. Kamieni
ca otrzymała wówczas bogato dekorowaną pałacową fasadę, 
a między kroksztynami podtrzymującymi balkony znalazły się 
dwie płaskorzeźby. Jedna z nich przedstawiała Samsona roz




