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Od redakcji

K
oniec starego i początek nowego roku - to dobra okazja do prezentacji na la

mach czasopisma różnego rodzaju zestawień i podsumowań. Jak zatem kończy

my 2003 i z czym wchodzimy w 2004 rok?

Najważniejszym osiągnięciem minionego roku (a także wielu lat poprzednich) wy

daje się uchwalenie dawno oczekiwanej nowej ustawy o zabytkach („ Ustawa o ochro

nie zabytków i opiece nad zabytkami"). I chociaż nie umilkła jeszcze tocząca się wo

kół niej dyskusja, to przecież, tak naprawdę, liczy się fakt, że oto mamy nową 

Ustawę. A czy jest ona dobra, czy się sprawdzi - zobaczymy, gdy zacznie działać. 

I dopiero wtedy będzie o niej można powiedzieć coś konkretnego.

Z kolei spoglądając na nasze mate, redakcyjne podwórko wydaje się, że byt to rok 

trudny, ale z happy endem. Konieczność opuszczenia willi Struvego, przeprowadzka 

i zagospodarowanie nowej siedziby redakcji w Podchorążówce w warszawskich Ła

zienkach z pewnością nie było dla nas łatwe. Nie byliśmy jednak sami. W tych trud

nych chwilach otrzymaliśmy duże wsparcie 

ze strony naszych Przyjaciół i Czytelników, 

a zbiegające się z zakończeniem wszystkich 

tych perypetii (w październiku ubiegłego ro

ku) wydanie dwusetnego numeru „Spotkań 

z Zabytkami" dostarczyło nam wiele radości 

i satysfakcji. Krótkie sprawozdanie z uroczy

stości jubileuszu na s. 38. Tu odnotujmy je

dynie, że podczas jubileuszowego koncertu 

w warszawskich Łazienkach usłyszeliśmy 

m.in. krzepiące słowa Generalnego Konser

watora Zabytków, wiceministra kultury Ry

szarda Miklińskiego, który powiedział, że nasza działalność „jest niezwykle społe

czeństwu potrzebna i zmierza we właściwym kierunku" i, że „podjęta przez “Spotka

nia z Zabytkami» próba lepszego dotarcia do młodzieży jest pomysłem oczekiwanym 

i godnym poparcia". Słowa te przyjmujemy z wielkim zadowoleniem.

Przechodząc do lektury tego numeru naszego miesięcznika, warto zarezerwować 
sobie nieco więcej czasu na pierwsze artykuły. „Żebracy w sztuce średniowiecznej 

i renesansowej" Jowity Jagli (s. 3) są zapowiedzią opracowanego przez tę samą au

torkę dłuższego cyklu poświęconego ikonografii świętych (pierwszy odcinek już 

w marcu br.). Z kolei „Kościół i jego gospodarz” (s. 8) - to doprowadzona do dnia dzi

siejszego historia kościoła św. Jana w Gdańsku, jednego z najwspanialszych zabyt

ków architektury gotyku w Polsce, od kilku lat pozostającego pod opieką gospoda

rza doprawdy niezwykłego. Za miesiąc (w tym samym miejscu) - inne miasto, inny 

kościół, inny gospodarz. Nie zmieni się tylko tytuł artykułu - „Kościół i jego gospo

darz” - cztery proste słowa, które mogą znaczyć tak wiele...

Także za miesiąc omówimy wyniki wakacyjnego konkursu fotograficznego „Zaby

tek i jego DETAL’, a na okładce pojawi się jedna z nagrodzonych prac.



przeglądy 
poglądy

Profesor dr hab. Andrzej Toma
szewski, prezes Polskiego Komi
tetu Narodowego ICOMOS, został 
laureatem niemieckiej Nagrody 
Kulturalnej im. Georga Dehio za 
rok 2003. Nagroda ta przyznawa
na jest co dwa lata przez Njemiec- 
kie Forum Kultury Europy Środko
wej i Wschodniej za „szczególne 
zasługi dla badań, ochrony i uczy
telnienia świadectw wspólnego 
dziedzictwa kultury na obszarze 
Europy Środkowej i Wschodniej, 
szczególnie na tych terenach, 
gdzie w przeszłości żyli również 
Niemcy, jak również za wybitne za
angażowanie w dzieło obustron
nego, polsko-niemieckiego zrozu
mienia i w międzykulturowy dia
log". Gratulujemy.

We wrześniu 2003 r. w Sandomie
rzu odbyta się Międzynarodowa 
Konferencja pt. „Sieć Miast Dzie
dzictwa Europejskiego - czynnik 
tożsamości regionalnej w procesie 
integracji europejskiej". Wzięli 
w niej udział wybitni urbaniści, ar
chitekci i konserwatorzy, członko
wie ICOMOS-u. Tematyka wygło
szonych na niej przez polskich 
specjalistów referatów m.in. 
uwzględniała następujące proble
my: „Proponowany system kryte
riów w Sieci Miast Dziedzictwa Eu
ropejskiego" (Krzysztof Pawłow
ski), „Wartościowanie miejskich 
ośrodków zabytkowych w Polsce" 
(Michał Witwicki), „Sieć Miast Dzie
dzictwa Europejskiego - obszary 
działania” (Bogusław Szmygin), 
„Działania rewaloryzacyjne w San
domierzu" (Marek Juszczyk), „Mia
sto poprzemystowe, wartości i za
grożenia - przykład Łodzi" (Woj
ciech Michalski), „Tożsamość prze
strzeni miejskiej" (Danuta Klosek- 
-Kozlowska). Uczestnicy konferen
cji wzięli też udział w Sesji Społecz
nego Komitetu Rewaloryzacji Za
bytków i Rozwoju Sandomierza, 
której głównym tematem było 
„Dziedzictwo kulturowe Sandomie
rza jako czynnik tożsamości regio
nalnej w procesie integracji euro
pejskiej".

Witamy nową inicjatywę na rzecz 
ochrony polskich zabytków - Sto
warzyszenie Przyjaciół Tradycji, któ
re tworzy Czerwoną Księgę Zagro
żonych Krajobrazów. Swoje działa
nia w walce o zachowanie znaków 
polskiego krajobrazu zaczyna Sto
warzyszenie od Pomorza, potem 
ma ruszyć na Mazowsze i dalej, aż 
na Podhale. Podjęło również prace 
nad ratyfikacją Europejskiej Kon
wencji Krajobrazowej, którą podpi

sało dotychczas 27 państw. Prezes 
Stowarzyszenia - Marian Wiecon- 
kowski obiecuje również, że dołoży 
starań, aby każdy gimnazjalista 
w najmniejszej nawet wiosce znal 
historię swojego regionu, wszystkie 
jej ślady i charakterystyczne wy
znaczniki krajobrazu.

Jest szansa na pozyskanie kilku
dziesięciu milionów euro na odno
wę zabytków i inwestycje tury
styczne na Warmii i Mazurach. By
łyby to środki z europejskich fun
duszy strukturalnych przeznaczo
nych na program „Polskie regiony 
w europejskiej przestrzeni kulturo
wej". Zarząd woj. warmińsko-ma
zurskiego przedstawi! 14 projek

tów do realizacji programu, wśród 
których największy dotyczy Elblą
ga. Zakłada on stworzenie Cen
trum Kulturalnego na Starym Mie
ście. Z kolei Ostróda chcialaby, 
aby Kanał Ostródzko-Elbląski, 
unikatowy zabytek dziedzictwa 
kulturowego, stal się impulsem do 
wszechstronnego rozwoju regio
nu. Kuria Metropolitalna Archidie
cezji Warmińskiej w Olsztynie 
przedstawiła projekt „Dominium 
Warmińskie", który dotyczy kom
pleksowej konserwacji najważniej
szych zabytków sztuki sakralnej 
regionu. Wszystkie projekty trafiły 
już do Ministerstwa Kultury, a stąd 
skierowane zostaną do Komisji 
Europejskiej, która będzie decy
dowała o przyznaniu środków na 
rekomendowane przedsięwzięcia.

Dziedzictwo przemysłowe Kalisza 
i regionu było tematem dwudnio
wej konferencji, która odbyta się 

w październiku 2003 r. w Kaliszu 
i Opatówku. Referaty i komunikaty 
wygłoszone zostały przez około 
dwudziestu polskich i zagranicz
nych specjalistów z dziedziny hi
storii gospodarczej XIX i XX w. 
Wśród autorów referatów byli go
ście z Berlina, Koblencji, Lund. Te
maty referatów-to m.in.: „Znamio
na epoki przemysłowej w Polsce" 
(Stefan Kowal); „Miejsce i rola re
gionu kaliskiego w uprzemysłowie
niu Królestwa Polskiego" (Kazi
mierz Badziak); „Społeczno-eko
nomiczne konsekwencje zmian 
strukturalnych w przemyśle Kalisza 
i regionu” (Czeslaw Glinkowski); 
„Znaczenie dziedzictwa przemy
słowego dla rozwoju regionalnego” 
(Julian Kołodziej). Program konfe
rencji wzbogaciły wizyty w kaliskich 
zakładach, których historia związa
na jest z dziedzictwem przemysło
wym regionu - Kaliskiej Fabryce 
Fortepianów i Pianin „Calisia", Fa
bryce Wyrobów Runowych „Runo- 
tex”, Fabryce Pieczywa Cukierni
czego „Kaliszanka”.

Zabytkowy budynek Teatru Stare
go w Lublinie został wpisany na li
stę 100 najbardziej zagrożonych 
obiektów 2004 r. Listę tę sporzą
dza co cztery lata amerykańska 
fundacja World Monuments Fund. 
Lubelski teatr należy do najstar
szych zachowanych obiektów te
atralnych w Polsce; starszy od nie
go jest tylko Teatr Stary w Krako
wie. Zbudowany został w 1822 r. 
Na początku XX w. zamieniono go 
na iluzjon, potem kinoteatr, a w la
tach pięćdziesiątych na kino. Dwu
krotnie wybuchał w nim pożar. 
W 1994 r. za symboliczną złotówkę 
kupiła zrujnowany budynek lubel
ska Fundacja „Galeria na Prowin
cji", która podjęła się przywrócić 
teatr do życia i utworzyć w nim 
Międzynarodowe Centrum Sztuki. 
Ze względu jednak na brak odpo
wiednich funduszy na podjęcie 
prac remontowych budynek teatru 
jest ciągle w bardzo złym stanie. 
Według wstępnych szacunków na 
jego odbudowę potrzeba około 
2 min euro. Wpisanie go na listę 
World Monuments Fund daje na
dzieję na rewitalizację zabytku.

Dobiegają końca prace przy reno
wacji polichromii pod kopułą kapli
cy Królewskiej przy gdańskiej ba
zylice Mariackiej. Kaplica, konse
krowana w 1678 r., była ostoją reli- 
gii katolickiej w protestanckim 
Gdańsku. Odnawiane obecnie 
polichromie pochodzą z pierwszej 
połowy XIX w., namalował je 
gdański portrecista Karl Friedrich 
Meyerheim. Są to wizerunki proro
ków Starego Testamentu, kopie 
namalowanych przez Michała. 
Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej 
w Watykanie. W trakcie konserwa

cji polichromii w gdańskiej kaplicy 
okazało się, że pod spodem znaj
dują się starsze malowidła - z XVII 
lub XVIII w. Można by je odsłonić, 
przenosząc młodsze polichromie 
na inne miejsce, ale potrzebne są 
na to dość duże fundusze. Czynio
ne są starania o uzyskanie na ten 
cel pomocy z Unii Europejskiej.

Organizacje pozarządowe w Ełku 
skierowały list otwarty do prezy
denta miasta w sprawie ratowania 
zabytków kolei ełckiej. Sposób 
eksploatacji i zabezpieczenia tych 
zabytków budzi niepokój miesz
kańców. Stare lokomotywy, wago
ny i urządzenia kolejowe są gra
bione i sprzedawane na złom. 
Zdaniem autorów listu nie ma 
w Ełku aż tylu zabytków, aby z któ
regokolwiek rezygnować. Chcą, 
aby władze miasta jak najszybciej 
zwołały debatę na temat zagrożo
nego dziedzictwa. Gdyby się uda
ło, można by w ełckiej lokomoty- 
wowni stworzyć kolejowy skan
sen. Byłby to skansen wyjątkowy, 
ponieważ w Polsce tylko w Ełku są 
obok siebie wąskotorówka i loko- 
motywownia normalnotorowa z ru
chomymi obiektami kolejowymi.

Nie ma już szans na odzyskanie 
ołtarza „Wielka Święta Rodzina", 
który przed 10 laty został skra
dziony z kościoła św. Anny w Ole
śnie. Autorem tego bezcennego 
dzieła z 1517 r. był uczeń Wita 
Stwosza. Po wieloletnich poszuki
waniach krakowska policja odna
lazła dwie figurki pochodzące z oł
tarza, który prawdopodobnie zo
stał pocięty i sprzedany w kawał
kach. Złodzieje wykazali przy tym 
niezwykły wandalizm, odarli rzeź
by z polichromii, niektóre poprzy- 
cinali i zmienili ich wygląd. W poli
cyjnych zbiorach jest jeszcze jed
na rzeźba, która może pochodzić 
z kościoła w Oleśnie. Być może 
jest to figura z kaplicy Matki Bo
skiej Częstochowskiej, która rów
nież została skradziona w 1994 r.

W Toruniu we wrześniu 2003 r. od
byta się międzynarodowa konfe
rencja pt. „Kreowanie jutra”, na któ
rej młodzież z różnych zakątków 
świata dyskutowała m.in. na temat 
graffiti. Jedni twierdzili, że nie rozu
mieją zjawiska graffiti i nie akceptu
ją go, inni zaś twórców graffiti uwa
żali za prawdziwych artystów. 
O szkodliwości pokrywania graffiti 
murów obiektów zabytkowych 
przekonywał Marek Rubnikowicz, 
wojewódzki konserwator zabytków 
w Toruniu. „Nie jestem przeciwni
kiem graffiti - zapewnił. Sprzeci
wiam się natomiast niszczeniu za
bytków. Uważam, że graffiti może 
być sztuką, jeżeli będzie powsta
wać w odpowiednich miejscach".
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Kościół chrześcijański już na początku 
swej działalności propagował 

i praktykował udzielanie pomocy 
żebrakom, nędzarzom i chorym. Między 

XI i XIII w. liczba żebraków wzrosła tak, 
że władze kościelne wystosowały apel do 

społeczności o wsparcie finansowe 
i opiekę nad najuboższymi. Pomógł 

w tym fakt, iż Kościół uczynił działalność 
charytatywną i jałmużnę według słów 

Bronisława Geremka „najpoważniejszym 
środkiem osiągnięcia zbawienia", 

a według Aarona Gurewicza 
„ubezpieczeniem dusz bogatych". 

To wzajemne dopełnianie się 
i oddziaływanie na siebie ubóstwa 

i bogactwa doprowadziło do powstania 
społecznego układu wiązanego. 

Bogaci wspierali żebraków, w zamian 
za co ci ostatni mieli umacniać 

dobroczyńców modlitwą, dzięki czemu ich 
byt zyskiwał misję czy też pewien sens...

1. Święty Marcin i kaleki żebrak, płaskorzeźba 
ołtarzowa z okolic Cieszyna, koniec XV w. (wg Katalog 
Polskiej Sztuki Cechowej. XIV-XVI w., Warszawa 1938)

Żebracy w sztuce
średniowiecznej i renesansowej

Z
 JOWITA JAGŁA

ebracy, wbrew naszym wyobrażeniom o chaosie, jaki 
musieli tworzyć, byli społecznością zorganizowaną. 
Tworzyli własne cechy czy raczej korporacje, poma
gające im strzec własnych interesów, czuwać nad 
miejscami, gdzie rozdawano jałmużnę, organizować 

wspólne uroczystości, a także dzielić zebrane datki. Pewnej 
tajemniczości czy też niezwykłości dodawał tym korpora
cjom fakt, iż należący do nich żebracy posługiwali się her
metycznym językiem gestów i tajną mową. Istniały także 
grupy, których członkowie specjalizowali się w wyłudzaniu 
jałmużny, przy czym główną z owych form wyłudzania by
ło afiszowanie się prawdziwym bądź częściej fałszywym ka
lectwem. Zachowane dokumenty wielu średniowiecznych 
miast potwierdzają to, opisując żebraków jako wielkich mi- 
styfikatorów i oszustów. Żebracy udawali pozbawionych 
kończyn, szaleńców, epileptyków, dotkniętych ogniem św. 

Antoniego, niewidomych, trędowatych. Często również 
twierdzili, iż są inwalidami wojennymi bądź ofiarami uką
szeń równie tajemnych, co jadowitych stworzeń. Proceder 
ten z jednej strony budził współczucie w jałmużnikach, 
z drugiej zetknięcie z kalekim bytem wzbudzało uczucie 
ulgi albo szczęścia, że nędza i choroba (będące dla chrześci
jan wynikiem grzechu) nie dotknęły dającego jałmużnę. Jak 
widać, odarte z pokory i tajemnicy kalectwo, którym chcie- 
li żebracy poruszyć ewentualnych jałmużników, nie zawsze 
działało na ich korzyść, wręcz przeciwnie - częściej poniża
ło ich jeszcze bardziej. Tym samym żebracy mieli już z góry 
ustaloną opinię nie zawsze uczciwych nędzarzy, sprzedają
cych własną tragedię. Sami odpowiadali na stworzony wi
zerunek, dopasowując się do jego bezkształtnych, hanieb
nych ram, by sprostać temu, czego od nich oczekiwano.

W ikonografii żebraczej daje się dostrzec prosty podział 
na dwie grupy przedstawień. Pierwsza z nich ukazuje nędza
rza uświęconego łaską, obdarzonego jałmużną. Drugą repre
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zentowały wyobrażenia krytyczne, w których żebrak symbo
lizował grzeszny byt. Obie grupy łączyło ukazywanie żebra
ka najczęściej jako człowieka kalekiego, ułomnego, chorego. 
Tak więc kalectwo i choroba stawały się cechą zewnętrzną 
żebraczego procederu (poza strojem oczywiście) i oznajmia
ły przynależność do najniższej ze sfer społecznych. Oprócz 
tej cechy, istniał jeszcze jeden ważny element wyróżniający 
ikonografię żebraczą - element drogi, która wpisana była 
w istnienie nędzarzy równie nieodłącznie, jak kalectwo.

Żebracy wraz z wędrownymi rzemieślnikami, niedź
wiednikami, aktorami, akrobatami, Cyganami, zbiegłymi 
chłopami i wędrującymi karczmarzami należeli do tzw. lu
dzi luźnych. Byli więc zaliczani w poczet tych wolnych 
istot, które określano jako vagantes, vagabundae, Freileu- 
te, Instleute, Fremden itp. Ta istniejąca struktura społecz
na wywoływała w szanowanych obywatelach dwie skraj
ne postawy. Z jednej strony sposób czy też styl życia luź
nych budził niepokój. Podświadomie wywoływali oni 
uczucie zagrożenia dla ładu społecznego, dla systemu hie
rarchii i wartości. Z drugiej strony luźni fascynowali swo
im poczuciem wolności, nienależeniem do niczego i niko
go, przede wszystkim jednak codziennością, którą okre
ślały dwa słowa „gotowość wędrowania”. Wędrowali 
przez pustkowia, dzikie krainy, od miasta do miasta, od 
świątyni do świątyni, od bram jednego przytułku do bram 
drugiego. Wędrowali głównie przez miejsca funkcjonują
ce poza „centrum”. Swobodnie przekraczali „święte grani
ce terytorialne” i udawali się tam, gdzie nowo napotkana 
przestrzeń mogła być niebezpieczna, złowroga, ale czasa
mi także magiczna. Średniowiecznemu społeczeństwu nie 
można odmówić ogólnie pojętej mobilności (wystarczy 
wspomnieć pielgrzymki czy krucjaty), ale ponad wszystko 
ważna była wówczas stabilność i zakorzenienie w jednym 
miejscu. Żebracy, tak jak inni luźni, byli oddaleni od po
układanego życia społecznego. Byli upostaciowionym ho
mo viatorem, pozbawionym jednak sakralno-pątniczych 
szat. Przez tryb życia sytuowano ich w grupie odmieńców, 
ludzi funkcjonujących w innych wymiarach. Na tle zwy
czajnej codzienności jawili się jako istoty niebezpieczne, 
ale też niezwykłe, wynaturzone przez własny wygląd, a - 
jak wiadomo - w średniowieczu wszystko, co odmienne 
i zniekształcone, było jednocześnie fascynujące. Wyrazem 
tej fascynacji jest również fakt, iż właśnie żebracy stali się 
tą grupą spośród ówczesnych luźnych, która znacząco za
istniała w sztuce, szczególnie w malarstwie i rzeźbie.

Element mobilności życia żebraczego dość jaskrawię 
można dostrzec w często ilustrowanej przypowieści z życia 
św. Marcina opisanej przez Selpicjusza Sewera w 396 r.: 
„pewnego razu, gdy nie miał już niczego prócz broni i zwy
czajnego żołnierskiego ubrania, w środku zimy, która srożyła 
się bardziej niż zwykle [...] spotkał w bramie miasta Amiens 
nagiego biedaka [...] pojął mąż przepełniony Bogiem, iż sko
ro inni nie okazali miłosierdzia, ów żebrak jemu był przezna
czony [...] Dobywszy zatem miecza, który miał przypasany 
rozciął płaszcz na połowy i jedną część podarował biedako
wi, drugim zaś znów się przyodział”. Ikonografia św. Marci
na w większości ograniczała się tylko do tego epizodu, któ
ry też w dość jednolity sposób był przez ówczesnych arty
stów obrazowany. Zazwyczaj scenę tę ukazywano nie przy 
miejskiej bramie, ale w rozległym pejzażu, na drodze, w sce
nografii natury, na gościńcu prowadzącym dwie postacie ku 
przeznaczeniu. Droga św. Marcina jest tu drogą wiodącą ku 

kapłaństwu i mistycznym poszukiwaniom, droga żebraka 
jest drogą pozornie donikąd, jest mu przypisana i narzuco
na, ale jest, by cud św. Marcina mógł się spełnić. Niekiedy 
w przedstawieniach tego tematu pojawia się brama miasta 
Amiens, ale i ona nie mówi o stałości żebraczego życia, lecz 
o jego wątpliwej przynależności do ustalonego, miejskiego, 
osiadłego porządku. Brama symbolizująca ład, strukturę 
miasta, jego bezpieczeństwo i stałość staje się tu punktem 
granicznym, do którego żebrak dociera, symbolizuje wszyst
ko to, co obce światu luźnych.

Innym rodzajem przedstawień związanych z mobilno
ścią żebraczą i ściśle połączonych z postaciami świętych są 
przedstawienia ukazujące wystawienie zwłok świętej posta
ci bądź prezentujące pielgrzymowanie do miejsc pochówku 
świętych. W tego typu ikonografii wśród pielgrzymów 
tworzących przejmujący korowód często jedno z czoło
wych miejsc obok królów i książąt zajmują żebracy. Za 
przykład mogą posłużyć tu przedstawienia ze zwłokami 
i grobem św. Jadwigi lub grobem św. Tomasza z Canterbu
ry. Zaprezentowani w tej grupie przedstawień żebracy, wy
raźnie naznaczeni brakiem kończyn, trądem, heinemediną, 
gruźliczym zapaleniem kończyn i innymi schorzeniami, nie 
są intencjonalnie łączeni z tymi żebrakami, którzy w przed
stawieniach krytycznych byli ukazywani jako pielgrzymują
cy do sanktuarium z posągiem Avaricii. Ich pojawienie się 
przy zwłokach czy grobach świętych niosło inne przesłanie 
— miało ukazać główny sens pielgrzymek do tego typu 
miejsc. Żebracy jako potencjalni chorzy wydawali się naj
bardziej właściwymi postaciami, z którymi wprost można 
było łączyć ukazane również w tych ilustracjach, wiszące 
nad grobami kule i wota, świadczące o dialogu między piel
grzymami a świętym.

Przekonanie o życiu żebraczym jako życiu w drodze 
zdają się także potwierdzać miniatury i drzeworyty astrolo
giczne ukazujące „Dzieci Luny”, gdzie pośród żeglarzy, ry
baków, ptaszników, łaziebników i myśliwych pojawiają się 
również żebracy. Wszystkie te postacie łączy oczywiście ma
giczny wpływ księżyca, czyniący z nich nie tylko ludzi peł
nych wątpliwości i niepewności, ale także ludzi gościńców, 
ludzi drogi, których życie było równie zmienne, jak księ
życ. W tych przedstawieniach żebracy mogli pojawiać się 
w towarzystwie innych „Dzieci Luny” bądź samotnie 
w trakcie uciążliwej drogi odbywanej pod księżycowym 
spojrzeniem. Żebracy pojawiają się w jeszcze jednym typie 
przedstawień astrologicznych, ukazujących tym razem 
„Dzieci Saturna”. Choć w tym wypadku Saturn miał od
działywać na swoich podopiecznych, zsyłając na nich cho
roby, kalectwo i chciwość, to ukazani żebracy zdają się 
w tych ilustracjach wprowadzać jakiś stan niepokoju przez 
swój kaleki, pospieszny pochód donikąd, tak bardzo rzuca
jący się w oczy i kontrastujący wobec ciężko pracujących 
„Dzieci Saturna”. Pochód naznaczony jeszcze jednym satur- 
nim piętnem - samotnością.

Żebraczy korowód, beznadziejnie zmierzający przez 
świat, można odnaleźć także w popularnych w średniowie
czu Triumfach Śmierci. Zaciężny Wóz Śmierci, ciągniony 
przez woły, miażdży kołami bądź zabija tylko rzucanym 
przez siebie cieniem tych z rodzaju ludzkiego, których spo
tka na swojej drodze. Giną jednak głównie te osoby, które 
najmniej się tego spodziewają: urodziwe damy, zbrojni ry
cerze, myśliwi podczas polowania... Obok trwają w pocho
dzie żebracy, niemalże towarzysząc straszliwej machinie na
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kołach. Starają się ją dogonić, gdyż są jedynymi, którzy 
śmierci potrzebują, ale też jedynymi, których ona świado
mie omija, wymuszając na nich dalsze życie w nędzy.

Mistrzem sugestywnego portretu żebraków był również 
Hieronim Bosch. Właściwie można stwierdzić, iż jeden 
z przewodnich tematów jego malarstwa - to świat ówcze
snych luźnych: nieskrępowanych szpetnych wędrowców, 
kuglarzy, oszustów, magików, cyrulików i żebraków. Żebra
cy wydają się społecznością przez niego wyróżnioną, choć 
jednocześnie nadzwyczaj zdeformowaną psychicznie i fi
zycznie. Bosch przygląda się im z taką uwagą, iż mamy wra
żenie, jakby podglądał pod lupą insekty... Bo też postacie 
żebraków z jego obrazów przypominają owady o ciałach 
niepodobnych do ludzkich, w większości ułomnych, jednak 
obok kalectwa Bosch akcentuje także motyw drogi. W ob
razie „Szarlatan” (1475-1480) przedstawia żebraków wyż
szej hierarchii tzw. posteggiatori, działających w towarzy
stwie bruco lub grando, okradających widzów podczas po
kazu sztuki magicznej. Magia - element przewrotnej zaba
wy, jest sztuką jak najbardziej tymczasową, przynależną wę
drowcom. Odbywa się w zaimprowizowanej przestrzeni 
jarmarcznej, by po pokazie zniknąć wraz z nie zawsze uczci
wymi magikami. W środkowej tablicy tryptyku z „Wozem
siana” (1480-1500) Bosch prezentuje pochód ku piekłu.
Zycie - to podróż, podczas której nieustannie, do utraty 

tchu trwa walka o pieniądze i rzeczy
doczesne, czyli o symboliczne źdźbło 
siana, napełniające ludzi grzechem 
chciwości. Zatem jeżeli poruszyliśmy 
temat chciwości i drogi, nie może 
w tym przedstawieniu zabraknąć rów
nież żebraków, którzy przy wozie 

siana toczą walkę na noże, zapew
ne o właśnie zdobytą jałmużnę. 
Na zewnętrznej stronie skrzydeł 

, tego tryptyku umieścił Bosch 
przedstawienie, będące prolo- 

' giem dla tablicy środkowej. 
Bohaterem tego obrazu, który 

> określa się jako „Droga Życia”, 
uczynił Bosch żebraka-tułacza- 
-wędrowca. Bohater sceny prze
mierza świat wypełniony złem, 
morderstwami, śmiercią, chci
wością. Grozy temu światu doda
ją złowrogie szubienice w oddali 
i rozrzucone kości, przemieniają
ce łąkę w pole bitwy. Ale żebraka- 
-wędrowca droga jest przede 
wszystkim drogą w głąb siebie. 
Droga, a zatem życie, jest wybo
rem, wysiłkiem odróżniania te
go, co dobre i złe, to obserwacja 
i samoobserwacja, to odróżnia
nie ludzi myślących od „ludzi 
bestii”. Żebrak Boscha przypo
mina „Dziecko Saturna”, na
znaczone samotnością i melan
cholią, co wzmacnia dodatko
wo ukazany na obrazie, ujada
jący pies, kojarzony właśnie 

2 z melancholią przez swoje czę-

2. Święty Marcin i kaleki żebrak, rzeźba z Polski Północnej, XV w. 
(zb. Muzeum Zamku w Olsztynie)
3. „Dzieci Saturna” - wśród nich okaleczony żebrak w drodze, 
drzeworyt niemiecki, XV w. (wg S. Panofsky, Durers „Melancholia I”, 
Leipzig 1923)

ste napady szału. Człowiek jest żebrakiem na scenie świata. 
Żebrakiem samotnym, bowiem jedynie samotność pozwala 
według słów Leonarda „należeć całkowicie do siebie”. Za
tem życie - to podróż w osamotnieniu, jak pisał Petrarka, 
„nie wiem dlaczego przyszliśmy na świat, skąd przybywamy 
i dokąd zdążamy”. Z drugiej jednak strony, to samo przed
stawienie można odczytywać nieco inaczej. Anna Birgitha 
Rooth twierdzi, iż wzorem dla Boscha była tu jedna z kart 
tarota - Głupiec, symbolizująca człowieka uwięzionego 
w świecie materii i nieświadomego swej boskiej natury. Ale 
Głupiec - to także marzyciel, „beznamiętnie poszukujący 
przygód”. A więc w tym wypadku żebrak stał się dla Boscha 
symbolem istnienia szalonego w swej drodze donikąd - naj
pewniej do piekła, ale i istnienia, któremu tylko marzenia 
pozwalają w tej drodze wytrwać.

Kulminacją motywu żebraka jest u Boscha obraz „Syn 
marnotrawny” z około 1510 r. „A gdy wszystko wydal, na
stał ciężki głód w owej kramie i on sam zaczął cierpieć nie
dostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej kra
iny, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął 
on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świ
nie lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzeki: 
Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba
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4. Triumf Śmierci - w prawym 

dolnym rogu trędowaci 
żebracy proszą o śmierć, 
Francesco Tarini, Piza, XIV w. 
(wg G. G. DitBthum, 
Christliche Kunst im Bilde, 
Leipzig 1925)

5. Hieronim Bosch, „Syn 
marnotrawny” („Wędrowiec”), 
ok. 1510, olej, deska, 
Rotterdam, Museum 
Boymans - van Beuningen
6. Piotr Bruegel st., „Ślepcy” 
(„Przypowieść o ślepcach”), 
1568, tempera na płótnie, 
Neapol, Museo e Gallerie 
Nazionali do Capodimonte
7. Piotr Bruegel st. „Żebracy” 
(„Kaleki”), 1568, olej, deska, 
Paryż, Louvre

(zdjęcia: 1,2- Jowita Jagła)

a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pojadę do mego ojca i po
wiem mu: »Ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem cie
bie: już nie jestem godzien nazwać się twoim synem: uczyń 
mnie choćby jednym z najemników«. Wybrał się 
więc i poszedł do swego ojca” (Łk 15,14- 
20). Obraz ilustrujący tę przypowieść 
formalnie tylko przypomina pre
zentowaną już „Drogę Życia”. 
Co prawda ponownie bohate
rem jest tu żebrak, ale stał 
się nim z własnej woli 
i sam skazał się na tułacz
kę. Na szczęście nie jest 
ona potępieniem na za
wsze. Smak wędrówki 
i tułaczego życia uka
zują m.in. oddalony 
dom schadzek bądź 
gospoda, żebracza łyż
ka czy podróżny kosz. 
Z kolei o piętnie me
lancholii świadczy po
nownie obecny na ob
razie szczekający pies. 
W zaprezentowanej dro
dze pojawia się jednak 
światło: wół i furtka, zapra
szające do powrotu ku prze
szłości, a także rosnący przy dro
dze buk - drzewo nowego życia.

W renesansie i w średniowieczu 
nie brakowało przedstawień żebraków 
ukazanych w trakcie wędrówki. Tego typu ilu
stracje pojawiają się szczególnie w angielskich grafikach 
zamieszczanych w literaturze poświęconej żebraczemu 

procederowi. Przykładem takiej ilustracji jest drzeworyt 
z dzieła The Shyp of Folys Barclaya (1509), ukazujący że
braczą rodzinę (w tym stłoczone w koszu na osiołku dzie

ci) podczas drogi ku przeznaczeniu. Inną z te
go cyklu grafik jest ilustracja ze zbioru le

gend Roxburghe Ballads, przedsta
wiająca tzw. Abraham-men („bied

nych Tomków”) - żebraków 
będących nieustannie w dro

dze. Abraham-men pojawili 
się na ulicach miast z od- 

, słoniętymi ramionami 
Ł b i gołymi nogami, udając 

szalonych. Nosili przy 
sobie różne fanty: 
wełnę, słoninę na kiju 
albo instrument mu
zyczny. Ich aktorstwo 
myliło wiele osób, 
a przez swój śpiew, 
taniec i miłe usposo
bienie wzbudzali sym

patię i zaufanie ewen
tualnych jałmużników - 

przyszłych ofiar swych 
kradzieży.

Kończąc temat żebraczej 
mobilności, trzeba przywołać 

obraz Piotra Bruegla „Ślepcy”
z 1568 r., ilustrujący flamandzkie 

przysłowie: „śmierci nikt nie jest w sta
nie zatrzymać”. Bruegel powraca nim do 

średniowiecznej ikonografii, w której ślepi żebra
cy mieli szczególną pozycję - być może z uwagi na fakt, iż 
ślepota była jednym z najpopularniejszych schorzeń wśród
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ówczesnych nędzarzy. Tworzyli oni osobne bractwa, do któ
rych należeli faktycznie niewidomi oraz ci, którzy ślepotę 
udawali. Członkowie tych bractw mieli zazwyczaj specjalne
go przewodnika, tresowane pieski i instrumenty muzyczne, 
na których grali, zdobywając w ten sposób jałmużnę. Bruegel 

ukazuje sześć postaci, z których 
pierwsza wydaje się właśnie przewod
nikiem, zaopatrzonym w lirę bądź 
wiolę. Przewodnik wpada w otchłań 
zbocza, pociągając za sobą wszystkich 
pozostałych. Temat ten powtarza 
Bruegel również w jednej ze swoich 
grafik, przy czym ogranicza w niej 
liczbę niewidomych żebraków do 
dwóch. Być może artysta zobrazował 
dodatkowo w obu tych przedstawie
niach jedną z przypowieści Chrystusa, 
cytowaną przez św. Łukasza (6,39): 
„Czy może niewidomy prowadzić nie
widomego? Czy nie wpadną w dół 
obydwaj?”.

Jak więc widać, postać żebraka 
stała się dla Bruegla, Boscha i wielu 
artystów średniowiecznych wzorem 
człowieka, który zaślepiony grzecha
mi zmierza ku piekłu na wozie siana 
bądź spada w otchłań. Człowiek - że
brak tuła się po świecie, błądzi, nie 
dostrzegając tego, co duchowe, co 
naprawdę ważne. W obłędnym koro
wodzie przemierza nie zawsze głów
ne drogi życia, zawstydzony własnym 
ciałem i nieporadnością. Jeśli nawet 

na chwilę zatrzyma się na peryferiach poukładanego mia
sta, zawsze będzie odczuwał niepokój nieprzynależności, 
zmuszający go do dalszej pielgrzymki pokutnej, która ni
gdy się nie kończy.

Jowita Jagła

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 1 • 2004



Powojenna historia odbudowy kościoła św. Jana w Gdańsku jest długa i ciągle 
niezakończona. Rola tego zabytku w życiu religijnym dawnego mieszczaństwa 

gdańskiego w ciągu wieków była zawsze znacząca. Po kościele Mariackim 
była to bowiem druga świątynia parafialna Głównego Miasta, początkowo 

katolicka, a od czasów reformacji ewangelicka. Hojny mecenat mieszczański 
przyczynił się do finansowania budowy kościoła, a potem do umieszczenia 

w nim wielu dzieł sztuki, z których mimo ostatnich zniszczeń 
wojennych większa część ocalała do dzisiaj.

STANISŁAW GRZELACHOWSKI

I udowa kościoła przebiegała stopniowo. Na po
czątku - około 1358 r. - powstała niewielka ka

plica św. Jana i dopiero po paru latach rozpoczęto 
budowę większej świątyni. Najpierw wzniesione zostało pre
zbiterium, później zasadniczy korpus, którego ukończenie 
nastąpiło na początku XV w. Nie oznaczało to całkowitego 
zakończenia budowy - brak było wieży, a ściany prezbite
rium i korpusu przekryte zostały tymczasowym stropem bel
kowym. Według pierwotnych zamiarów kościół miał być 
zrealizowany jako bazylikowy, jednak na początku XV w. 
zdecydowano się nadać mu układ halowy. Prace związane 
z tym przekształceniem były kontynuowane w ciągu następ
nych dziesięcioleci XV w. Wznoszona była wieża i szczyty 
czołowe elewacji, a nad całością wykonywano sklepienia, 
których ukończenie nastąpiło w latach 1463-1465. W takim 
zasadniczym kształcie kościół przetrwał do naszych czasów, 
jedynie w drugiej połowie XV w. od strony południowo- 
-wschodniej dobudowano kaplicę boczną, a w końcu XVII 
w. od strony północno-wschodniej bibliotekę Zachariasza 
Zappio. Ten znany i szanowany patrycjusz gdański był posta
cią wielce zasłużoną dla kościoła świętojańskiego. W swoim 

czasie pełnił funkcję przełożonego rady kościelnej. Razem 
z żoną Katarzyną byli wielkimi dobrodziejami świątyni i fun
datorami wielu związanych z nią inwestycji. Będąc przez la
ta zapalonym bibliofilem, przekazał Zappio zgromadzony 
przez siebie księgozbiór na własność biblioteki kościelnej.

Od początku kościół posadowiony był na gruncie bagni
stym, bardzo niestabilnym, a jednocześnie fundamenty zosta
ły założone zbyt płytko. Wszystko to w ciągu następnych lat 
po ukończeniu budowy było przyczyną licznych prac zabez
pieczających i remontowych. Już w końcu XVII w. nastąpiło 
odchylenie od pionu wschodniej ściany, co spowodowało ko
nieczność jej wzmocnienia przyporami, ale przy tym zostały 
rozebrane jej szczyty elewacyjne. W ostatnich latach, w 1986 
r., osunął się filar w nawie północnej. Dokonano więc jego 
rekonstrukcji, ale obetonowano również jeszcze pięć filarów. 
Okazało się jednak, że takie techniczne rozwiązanie dla za
chowanej substancji zabytkowej było niekorzystne.

W 1945 r. w czasie działań wojennych kościół spłonął, 
ale nie spowodowało to całkowitej jego zagłady, gdyż zasad
nicze zręby całego budynku pozostały. Po wojnie wykonane 
zostały pierwsze prace konserwatorskie, które prowadzone 
były przy użyciu współczesnych metod technicznych. Zało
żono nową więźbę dachową, odbudowano wieżę i zrekon
struowano sklepienia. Prace te nie doprowadziły jednak do
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1. Plan kościoła św. Jana w Gdańsku (wg Willi Drosta): 
1 - wieża, 2 - trójnawowa hala, 3 - transept, 4 - trójnawowe 
prezbiterium, 5 - biblioteka Zappio, 6 - zakrystia, 7 - kaplica,
8 - domki bliźniacze, 9 - dodatkowe zakrystie

2. 3. Kościół św. Jana w Gdańsku, widok na wieżę od 
strony południowej - przed drugą wojną światową (2) 
i obecnie (3)

przekazania obiektu do użytkowania. Jego wnętrze przezna
czone zostało na lapidarium fragmentów zburzonych zabyt
ków. Funkcja ta nie była, niestety, najwłaściwszą formą wy
korzystania tego rodzaju budowli.

W układzie przestrzennym kościół jest trójnawową cztero- 
przęsłową halą z trójnawowym trójprzęsłowym prezbiterium. 
Obie te części przedzielone są transeptem. Na skrzyżowaniu 
naw i transeptu znajdują się cztery filary główne. Od zachodu 
na osi dobudowana jest czworokątna wieża. Nawy i transept 
przekryte są dachami dwuspadowymi. Przy północnej ścianie 
prezbiterium dostawiona jest dwuprzęsłowa zakrystia, a obok 
niej dawna biblioteka Zappio. Po stronie przeciwnej znajduje 
się kaplica, przy której były dwa barokowe domki bliźniacze 
z mieszkaniami dla służby kościelnej - dziś nieistniejące. Do 
ściany prezbiterium przybudowane zostały niewielkie dodat
kowe pomieszczenia zakrystii. Czterokondygnacyjna wieża, 
przekryta czterospadowym dachem, zakończona jest latarnią, 
umieszczoną tu w 1732 r. Po zniszczeniu wieży w 1945 r. zo
stała ona zrekonstruowana w 1969 r. Na ukształtowanie ze

wnętrznej architektury gotyckiej decydujący wpływ miał uży
ty materia! ceglany. Został on zastosowany nie tylko w par
tiach nośnych, lecz również w elementach dekoracyjnych, ta
kich jak szczyty elewacyjne, opaski okienne i portale. Jedynie 
w niewielkim stopniu w detalach zastosowano kamień.

Wnętrze kościoła ze względu na swój halowy charakter 
jest bardzo przestronne. Dawniej było jasne, obecnie, nieod- 
nowione, jest mroczne. Nad jego całością rozpięte są skle
pienia krzyżowo-żebrowe o bogatym rysunku. Duża zakry
stia i kaplica mają sklepienia gwiaździste, a biblioteka Zap
pio przekryta jest sklepieniem kryształowym.

W okresie gotyku, gdy kościół był w posiadaniu katoli
ków, stale wzbogacały go liczne fundacje mieszczańskie. Po
szczególne cechy i bractwa ufundowały tu 13 ołtarzy, na bel
ce tęczowej umieszczono grupę Ukrzyżowania, a w prezbite
rium bogato rzeźbione stalle. Jednakże po objęciu kościoła 
przez protestantów te dotychczasowe wyposażenie wnętrza 
w ciągu XVI i XVII w. było stopniowo usuwane, a nowe 
kształtowane już było w duchu protestantyzmu. Najważniej-
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szym przedsięwzięciem była wówczas fundacja ołtarza głów
nego. Prace przy tym dziele, trwające od 1599 do 1612 r., zo
stały powierzone wytrawnemu artyście - Abrahamowi van 
den Blocke. W nawie głównej ustawiono nową ambonę, 
a umieszczone na niej obrazy zostały wykonane przez Izaaka 
van den Blocke. Znaczącą realizacją była budowa wielkich or
ganów. Twórcą ich był Marcin Friese, powiązany rodzinnie 
z Juliuszem Friese, który wcześniej był budowniczym wielkich 
organów w gdańskim kościele Mariackim. Ten wysokiej klasy 
instrument zachował się w prawie niezmienionej formie aż do 
1945 r. Bogato rzeźbiony prospekt organów wykonany został 
pod kierunkiem Piotra Bringemanna. Dekoracja malarska 
i pozłotnicza była dziełem Dawida van den Blocke. Twórcy 
z rodziny tego ostatniego mieli więc istotny udział w pracach 
uświetniających wnętrze kościoła. Innymi jeszcze elementami, 
które dopełniały wyposażenie, były: chrzcielnica, ławy, epita-

Ksiądz Jerzy Więckowiak, historyk sztuki, w wypowiedzi prasowej: 
„- Na Pomorzu jest wiele kościołów, które czekają na renowację - 
w samym Gdańsku właściwie wszystkie świątynie gotyckie. Na 
przykład kościół św. Jana, gdyby otrzymał odpowiednią dotację, 
mógłby stać się jednym z najpiękniejszych w Europie. Wymaga 
jednak wielu zabiegów konserwatorskich, remontu wnętrza, uzu
pełnienia konstrukcji zniszczonej w czasie II wojny światowej. Na 
to wszystko potrzebne są duże pieniądze. Ich dopływ byłby w tym 
przypadku bardzo potrzebny. Tak samo jak w przypadku starówki 
w Toruniu, która objęta pieczą UNESCO, staje się coraz piękniej
sza" [„Dziennik Bałtycki", 17. 08. 2003]. 

fia, obrazy i malowidła ścienne. Wiele z nich miało wysoki po
ziom artystyczny. Jak już wspomniano, to ostatnie wyposaże
nie świątyni przetrwało do wybuchu drugiej wojny światowej. 
Dzięki inicjatywie ówczesnych konserwatorów gdańskich, 
przewidujących rozwój wydarzeń wojennych, zdemontowano 
znajdujące się w kościele dzieła sztuki i umieszczono je w róż
nych miejscach na Pomorzu. Po wojnie rozproszone elementy 
wyposażenia po odnalezieniu zostały zdeponowane w składni
cach konserwatorskich i muzealnych. W sumie ocalonych zo
stało 20 dużych dzieł i wiele mniejszych.

Ze względu na to, że odbudowa kościoła św. Jana bardzo 
się przeciągała w czasie i brak było ciągle postanowień doty
czących przekazania go do użytkowania, podjęto decyzję 
o umieszczeniu najbardziej znaczących dzieł z jego wnętrza 
w kościele Mariackim. Należały do nich m.in.: manierystycz- 
no-barokowa obudowa snycerska organów z chórem muzycz
nym, ambona renesansowa, ława starszyzny kościelnej, stalle 
gotyckie, chrzcielnica mosiężna, krata zamykająca kaplicę 
chrzcielną, epitafia Jana Cramera i Adelgundy Zappio, córki 
Zachariasza i Katarzyny. Wśród tych dzieł pierwszoplanowe 
miejsce zajmują: prospekt organowy z chórem, ambona 
i chrzcielnica. Zostały one przystosowane do warunków prze
strzennych wnętrza bazyliki Mariackiej i wchodzą obecnie 
w skład jej podstawowego wyposażenia. Pozostałe elementy 
dawnego wystroju kościoła świętojańskiego przechowywane 
są w innych obiektach gdańskich. W kościele św. Trójcy znaj
duje się krzyż z belki tęczowej, w kościele św. Katarzyny epi-
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4. Fragment ołtarza głównego ze sceną „Chrzest w Jordanie”
5. Fragment nagrobka Natanela Schródera
6-9. Obiekty z kościoła św. Jana znajdujące
się obecnie w kościele Mariackim w Gdańsku: prospekt organowy z chórem (6), 
chrzcielnica kielichowa (7), epitafium Adelgundy Zappio (8)
i ambona renesansowa (9)

(zdjęcia: Stanislaw Grzelachowski)

tafium Tomasza Moviusa, w Muzeum Narodowym epitafium 
Jana Hutzinga oraz obraz „Uczta Baltazara”. Kilka zabytków 
złożonych jest też w składnicach konserwatorskich.

W zrujnowanym wnętrzu kościoła zdołały się jednak ura
tować dwa ważne dzieła: architektoniczny ołtarz główny oraz 
barokowy nagrobek Natanela Schródera. Trzykondygnacyjny, 
kamienny ołtarz, poświęcony św. Janowi Chrzcicielowi, jest 
rzeźbiarskim dziełem Abrahama van den Blocke - artysty, któ
ry w Gdańsku wsławił się projektami fasad takich renomowa
nych obiektów, jak Brama Złota, Dwór Artusa i Złota Kamie
nica. Bogaty program ikonograficzny ołtarza jest wyrazem 
teologicznego stanowiska luteran rywalizujących w ówcze
snym Gdańsku na przełomie XVI i XVII w. z kalwinami 
o wpływy religijne wśród miejscowej ludności. W retabulum 
ołtarzowym rozmieszczone są wybrane sceny biblijne, od
zwierciedlające to stanowisko. W centralnej jego części znaj
duje się płaskorzeźba „Chrzest w Jordanie”, podkreślająca 
związki z patronem kościoła. Poglądy miejscowych luteran 
znalazły też swój wyraz w dekoracji malarskiej ambony. W po
równaniu do innych tego rodzaju zabytków, tematyka jej jest 
bardzo indywidualna. Zarówno ołtarz główny, jak i nagrobek 
Schródera po zniszczeniach wojennych zachowały się w swo
ich zasadniczych kształtach, lecz niestety w okresie powojen
nym na skutek braku zapewnienia odpowiedniej opieki ich 
uszkodzenia pogłębiły się.

Długi okres niewłaściwego wykorzystywania kościoła za
kończył się w 1991 r., kiedy został przekazany na rzecz Kościo
ła Rzymskokatolickiego. Do wznowienia w nim kultu jednak 
nie doszło, ponieważ w 1995 r. Archidiecezja Gdańska zawar
ła na czas 30 lat umowę z Nadbałtyckim Centrum Kultury, na 
mocy której stało się ono odtąd gospodarzem obiektu. Instytu
cja ta z kolei powołała do życia Międzynarodowe Centrum 
Kulturalno-Kongresowe św. Jana z zadaniem prowadzenia 
w budynku kościoła działalności kulturalnej. Obecnie Centrum 
św. Jana organizuje w jego wnętrzu koncerty, spektakle, spotka
nia i wystawy. Niezależnie od tego kościół okresowo udostęp
niany jest do celów duszpasterskich. Troska o dalszą odbudowę 
świątyni powierzona została teraz Nadbałtyckiemu Centrum 
Kultury, które w tym zobowiązaniu wspierane jest przez wiele 
ośrodków gdańskich i zagranicznych. Wykonane dotychczas 
prace konserwatorskie, mimo że dla szerszego ogółu mało do
strzegalne, miały znaczenie podstawowe dla utrzymania istnie
jącej struktury budowli. Polegały one na wzmocnieniu funda
mentów w prezbiterium i transepcie, a te, jak wiadomo, od sa
mego początku były nieprawidłowo posadowione.

W nadchodzących latach doprowadzenie do całkowitej od
budowy kościoła wymagać będzie jeszcze wielkiego zaangażo
wania ze strony środowisk miejscowych, krajowych i zagranicz
nych. Gdyby jego architektura została w pełni odtworzona, to 
powinna być uzupełniona zachowanymi obiektami wyposaże
nia, które przechowywane są obecnie w różnych miejscach. Ich 
powrót sprawiłby, że kościół św. Jana stałby się bardzo repre
zentatywnym obiektem dawnego Gdańska. Realizacja tak am
bitnego planu połączona byłaby jednak z ogromnymi trudno
ściami i mogłaby się okazać wręcz niewykonalna, np. w wypad
ku próby doprowadzenia do zwrotu takich obiektów, jak pro
spekt organowy, ambona i chrzcielnica, które teraz wchodzą 
w skład podstawowego wyposażenia bazyliki Mariackiej. Nie
zależnie od tego pierwszoplanowym zadaniem przy aranżacji 
odnowionego wnętrza powinna być restauracja ołtarza głów
nego - najważniejszego elementu przypominającego dawny 
wygląd świętojańskiej świątyni.

Stanisław Grzelachowski
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

W zimowej szacie
W

 okolicach Lwowa, na terenie przedrozbiorowego 
województwa ruskiego, znajduje się kilka intere
sujących siedzib ziemiańskich, które szczęśliwie 
ocalały z kataklizmów dwóch wojen światowych i okresu 

komunizmu. Są to pałace w: Lubieniu Wielkim, Rozdole 
i Zurawnie. Ostatni z wymienionych obiektów został wy

budowany na początku XX w., pałac w Lubieniu Wielkim 
otrzymał w tym okresie nowy wystrój zewnętrzny, a pałac 
w Rozdole rozbudowano. Twórcy architektury wymienio
nych obiektów odwołali się w swych dziełach do stylów 
historycznych, a każdy z nich uczynił to w sposób indywi
dualny.

1. LUBIEŃ WIELKI, pałac Brunickich

Późnobarokowy pałac został ukształtowany zapewne 
w drugiej połowie XVIII w. dla rodziny Humieckich. Ostat
nimi właścicielami majątku była rodzina Brunickich. Obecny 
wygląd otrzymał w 1909 r., przebudowany z inicjatywy 
ostatnich właścicieli według projektu architekta Jana Schult- 
za. Autorem dekoracji zewnętrznej i wewnętrznej był znany 
lwowski rzeźbiarz Piotr Witalis Harasimowicz. Obecnie 
obiekt użytkowany jest przez Dom Dziecka.

2. ROZDÓŁ, pałac Lanckorońskich

Miejscowość, w której znajduje się pałac, do XVI w. na
leżała do rodziny Czerniejewskich i jako posag Anny Czer- 
niejewskiej w 1631 r. dostała się Stanisławowi Rzewuskie
mu, sędziemu ziemskiemu lwowskiemu. W rękach rodziny 
Rzewuskich majętność ta pozostawała do początku XIX w. 
Ostatnim z linii Rzewuskich na Rozdole był Kazimierz Rze
wuski, którego córka Ludwika poślubiła Antoniego z Brzezia 
Lanckorońskiego (zm. w 1830 r.). Do 1939 r. Rozdól nale
żał do Lanckorońskich. Antoni Lanckoroński na początku 
XIX w. wzniósł tam klasycystyczny pałac, który po 1874 r. 
został gruntownie przebudowany w duchu renesansu francu
skiego przez Juliusza Oktawiana Zachariewicza, znanego 
lwowskiego architekta, profesora architektury Akademii 
Technicznej we Lwowie. Na początku XX w. rezydencja zo
stała powiększona przez dodanie lewego skrzydła i galerii łą
czącej korpus z oficyną.

3. ŻURAWNO, pałac Skrzyńskich
Pałac znajduje się w naddniestrzańskiej miejscowości, 

która była początkowo gniazdem rodziny Zurawińskich. 
Pod koniec XVIII w. stanowiła własność Tadeusza Zebrow
skiego i jako posag jego córki Zuzanny dostała się jej mężo
wi Władysławowi Skrzyńskiemu. Ostatnią właścicielką Zu- 
rawna była wnuczka Władysława, Helena ze Skrzyńskich 
księżna Czartoryska, żona Kazimierza Jerzego księcia Czar
toryskiego z Pełkiń. Stojąca do dziś rezydencja powstała nie
opodal spalonego w 1904 r. pałacu, wybudowanego jeszcze 
przez Zebrowskich. Projekt nowego pałacu dostarczył Wła
dysław Sadłowski, znany lwowski architekt i profesor tam
tejszej Państwowej Szkoły Przemysłu. Zaprojektował on ele
wacje nowej siedziby z użyciem silnie zmodernizowanych 
form kostiumu francuskiego i elementów barokowych. 
Obecnie budynek użytkowany jest przez sanatorium.

Andrzej Wąsowski
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Malarska opowieść
na drewnianych ścianach

K
ościół parafialny św. Mikołaja 
w Tarnowie Pałuckim (pow. wą- 
growiecki, woj. wielkopolskie), 
usytuowany w centrum wsi na wzgórzu 

otoczonym wieńcem drzew, wzniesio
ny został przez cystersów z klasztoru 
w Łeknie. Ich staraniem również Tar
nowo otrzymało prawa miejskie 
w 1370 r., na mocy dokumentu wyda
nego przez króla Kazimierza Wielkie
go. Niestety, dążenia do stworzenia tu 
ośrodka miejskiego nie powiodły się 
i w krótkim czasie Tarnowo straciło 
otrzymane przywileje.

Dzięki przeprowadzonym bada
niom archeologicznym i historycznym 
wiadomo, że pierwszy kościół (kaplica) 
powstał około połowy XIII w. Badania 
dendrochronologiczne wykazały, że 
najstarsze belki wieńca pochodzą 
z 1373 r., natomiast więźby dachowe 
nad nawą, prezbiterium i zakrystią zo
stały wymienione i pochodzą z 1628 r. 
Data ta jest szczególnie ważna ze 
względu na określenie czasu powstania 
dekoracji malarskiej stropu i ścian. 
Wieża, znajdująca się od zachodu, do
stawiona została w 1639 r. Poświadcza
ją to nie tylko badania dendrochrono
logiczne i źródła pisane, ale również 
zachowany napis nad drzwiami prowa
dzącymi z wieży do nawy kościoła. Do
tychczas kościół datowany był na 
pierwszą połowę XVII w.

Tarnowski kościół jest budowlą 
orientowaną, jednonawową z prosto 
zamkniętym prezbiterium. Od północy 
do prezbiterium przylega zakrystia 
z bardzo ciekawym, średniowiecznym 
sakramentarium, umieszczonym 
w ścianie. Od zachodu dobudowana 
jest wieża o konstrukcji słupowo-ramo- 
wej. Do ściany nawy od południa przy
lega kruchta.

Całe wnętrze kościoła zdobi deko
racja malarska, pochodząca z lat trzy
dziestych XVII w. Na podstawie badań 
dendrochronologicznych ustalono, że 
w latach 1628-1629 przeprowadzono 
remont więźby dachowej nawy. W cza
sie tego rodzaju prac delikatna warstwa 
malarska stropu mogłaby ulec uszko
dzeniu, przyjęto więc, iż polichromie 
wykonano po pracach remontowych. 
Stylistyka dekoracji wskazuje również 

na jej powstanie na początku lat trzy
dziestych XVII w. Wszystkie jej elemen
ty wykonane zostały w krótkich odstę
pach czasu i realizują jednolitą koncep
cję wnętrza. Dostrzec można jedynie 
nieznaczne różnice stylistyczne pomię
dzy dekoracją stropu nawy oraz ścian. 
Odmiennym sposobem opracowania 
najbardziej wyróżniają się sceny w dol
nej partii ściany zachodniej: „Wypędze
nie przekupniów ze świątyni” i „Ka
znodzieja”. Kompozycja ścian nawy 
i prezbiterium ma układ pasowy. U do
łu ścian widoczny jest pas dekoracji or
namentalnej, imitującej zawieszone 
tkaniny. Powyżej rytmicznie biegnie 
rząd namalowanych arkad. Wyżej znaj
dują się rzędy (w prezbiterium jeden, 
w nawie dwa) owalnych medalionów 
o kartuszowych obramieniach. Artysta 
nadał im charakter obrazów zawieszo
nych na ścianie. Taka kompozycja ścia
ny charakterystyczna jest dla stylistyki 
malarskich dekoracji ścian z pierwszej 
połowy XVII w.

W prezbiterium ukazano sceny 
z życia Marii i Chrystusa. Kompozycję 
rozpoczyna „Zwiastowanie”, dalej jest 
„Nawiedzenie”, „Boże Narodzenie”, 
„Obrzezanie”, „Pokłon Trzech Króli”, 
„Zmartwychwstanie”, „Wniebowstą
pienie”, całość zamyka „Zesłanie Du
cha Świętego”. Górny fryz medalio
nów wypełniają zawołania Litanii Ma
ryjnej. Pseudokolebkowe sklepienie 
prezbiterium zdobi dekoracja roślinna 
złożona z pozwijanych, miękkich liści 
akantu i elementów groteski. Wśród li
ści, wici i kwiatów można odnaleźć 
czaszkę i gołębicę.

Strop nawy tworzą zbliżone do 
kwadratu pola kasetonowe otoczone 
dekoracyjną bordiurą. Kompozycja po
dzielona jest na dwie strefy, główną sta
nowi pole ponad nawą złożone z kase
tonów w układzie 8x7 pól, drugą sze
reg 8 kasetonów, tworzących pas nad 
chórem muzycznym. Centrum stropu 
(na przestrzeni 4x4 pola kasetonowe) 
zajmuje kolisty medalion, ujęty orna
mentami okuciowymi. Umieszczono 
w nim wizerunek Trójcy Świętej. Koło 
medalionu podtrzymują symboliczne 
wyobrażenia czterech ewangelistów: 
orzeł, anioł, wół, lew. Kasetony wypeł

&

niają rozety oraz przedstawienia star
szych mężczyzn - Proroków (Jere
miasz, Daniel, Ezdrasz i Malachiasz), 
czterech Wielkich Ojców Kościoła 
(Grzegorz, Hieronim, Ambroży i Au
gustyn) i przodków Chrystusa. Nad 
chórem muzycznym w czterech kaseto
nach na przemian z rozetami umiesz
czono przedstawienia muzykujących 
aniołów, będące ilustracją słów Psalmu 
150. Całą dekorację stropu otacza bor- 
diura z symbolami Męki Chrystusa.

Ściany nawy wypełniają dwa cykle 
hagiograficzne. Na ścianie południo
wej, zgodnie z wezwaniem kościoła, 
znalazła się malarska opowieść przybli
żająca żywot i dokonania św. Mikołaja, 
zaczerpnięta ze Złotej legendy Jakuba 
de Voragine. Ścianę północną zarezer
wowano na plastyczną ilustrację legen
dy o życiu i męczeńskiej śmierci św. 
Małgorzaty. Schemat ikonograficzny 
fryzu obiegającego ściany nawy jest pre
zentacją świętych polskich. Na ścianach 
ukazano wizerunki: św. Wojciecha, św. 
Stanisława, św. Wacława, św. Floriana, 
św. Jacka, św. Stanisława Kostki, bł. 
Wincentego Kadłubka, św. Jana Kante- 
go oraz św. Jadwigi Śląskiej, św. Elżbie
ty Węgierskiej, bł. Salomei. Niestety, nie 
wszystkie medaliony z wizerunkami 
świętych i błogosławionych zachowały 
się w dobrym stanie, dlatego nie zawsze 
możliwa jest ich identyfikacja.

Na ścianie łuku tęczowego namalo
wano scenę „Sądu Ostatecznego” 
z rozbudowanym przedstawieniem pie
kła. Widzimy tu Lewiatana i niezwykłą 
wielość, nierzadko odrobinę grotesko
wych, diabłów, które porywają w pie
kielne czeluście bezbronnych grzeszni
ków. Jest tu także przedstawienie 
czyśćca z tłumem przestraszonych, na
gich postaci. Przeciwstawieniem miej
sca kary i potępienia jest ukazany po 
przeciwnej stronie luku raj, z którego 
niestety ocalały jedynie fragmenty na
gich postaci zbawionych. Centralną 
część wypełnia wizerunek Chrystusa 
Sędziego, któremu towarzyszy Maria 
i Jan Chrzciciel, co jest zgodne ze śre
dniowiecznym sposobem interpretacji 
tematu „Sąd Ostateczny”. Scenę dopeł
niają dwie grupy apostołów. I tu warto 
zaznaczyć, że prawa część malowidła 
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zachowała się w bardzo dobrym stanie, 
a trzymane przez apostołów atrybuty 
pozwoliły na bezsporną ich identyfika
cję. Bez trudu rozpoznamy wspartego 
na mieczu św. Pawła, dalej znajduje się 
Maciej z toporem, Szymon opierający 
się o piłę, Tomasz z kątownikiem, An
drzej dźwigający krzyż, ostatni - to 
apostoł Filip z włócznią w lewej dłoni. 
Natomiast grupa po przeciwnej stronie 
była silnie uszkodzona. Ze względu na 
walory kompozycyjne przedstawienia 
i możliwość wskazania brakujących po
staci zdecydowano się na częściową re
konstrukcję tej partii dekoracji, na 
podstawie zachowanych fragmentów 
oraz interpretacji ikonograficznej. 
W pewien sposób z przedstawieniem 
na ścianie łuku tęczowego korespondu
je niezwykły wizerunek znajdujący się 
na ścianie północnej, od średniowiecza 
utożsamianej z mocami nieczystymi 
i złem. W narożniku nawy pod chórem 
ukazano przedstawienia dwóch szata
nów. Jeden z nich spisuje cyrograf, dru
gi z groźną miną pożera spisaną listę 
grzechów.

Cystersi, fundatorzy kościoła, za
dbali ponadto o ukazanie we wnętrzu 
świątyni świętych związanych z ich za
konem. Na parapecie chóru muzyczne
go ukazano: św. Benedykta, św. Rober
ta z Molesmes, św. Stefana Hardding, 
św. Bernarda Clairvaux, św. Ludgardę, 
św. Gertrudę, św. Juliannę Cornelię, św. 
Scholastykę wraz z Chrystusem i Marią 
pośrodku. Zindywidualizowane, mo
numentalne w swej prostocie, pełne 
spokoju postacie świętych korespondu
ją z umieszczoną po przeciwnej stronie 
nawy, na ścianie łuku tęczowego sceną 
„Sądu Ostatecznego”. Święci pełnią 
funkcję orędowników, jednocześnie 
podkreślając znaczenie życia zakonnego 
i kontemplacyjnego. Należy zwrócić 
uwagę, że cały układ balustrady chóru 
zamykają z obu stron postacie przybra
ne w ciemne habity. W ten sposób św. 
Benedykt i św. Scholastyka (jego sio
stra) scalają korowód adoratorów, przy
pominając, iż są najstarszymi twórcami 
reguły zakonnej - tymi, od których po
chodzi ród zakonników i zakonnic śre
dniowiecznej Europy Zachodniej. Do
pełnieniem polichromii na ścianie za
chodniej jest wyobrażenie duchownego 
wygłaszającego kazanie oraz biblijna 
scena „Wypędzenia przekupniów ze 
świątyni”. Na tym etapie badań niezna
ny jest autor polichromii, jego mono
gram (PW lub WP) widoczny jest na sar
kofagu w scenie „Wniebowstąpienie” 
(wschodnia ściana prezbiterium).

Poza opisanymi wątkami, program 
ikonograficzny całego wnętrza kościoła 
można łączyć z wielostronnie rozumia
ną symboliką bramy, co w szczególny 
sposób związane jest z wyobrażeniem 
Sądu Ostatecznego. Chrystus przez ta
jemnicę odkupienia stał się symboliczną 
bramą, przez którą wejdą zbawieni 
w dniu Sądu do Królestwa Niebieskie
go. Brama - to oddzielenie sacrum 
i profanum, odmiana życia, przekrocze
nie granicy, otwarcie na nowy, nieznany 
świat. Św. Bonawentura w Sermo II in 
Festo Omnium Sanctorum szczegółowo 
opisał symboliczne znaczenie bram 
Niebieskiej Jerozolimy. Korzystając z je
go przemyśleń, można odczytać dodat
kowe znaczenia i odszukać związki po
między układem przestrzennym kościo
ła i dekoracją malarską jego ścian. Cały 
kościół, jego plan i dekoracje można 
przełożyć na symboliczną zapowiedź 
Niebiańskiej Jerozolimy. Zaplanowano 
go zgodnie z kierunkami świata, ukazu
jąc tym samym różne wejścia prowa
dzące do Boga, unaoczniając wielość 
postaw religijnych reprezentowanych 
przez wiernych - duchownych, mę
czenników i świętych. Brama wschod
nia oznaczała blask roztropności - ful- 
gor prudentie. Otworzył ją Chrystus 
dzięki swemu narodzeniu i ogłoszeniu 
Ewangelii. Wejście przez tę bramę uła
twia świadome praktykowanie ubó
stwa, przejść przez nią mogą tylko nie
winni. Wschód - to prezbiterium, miej
sce, gdzie znalazły się przedstawienia 
chrystologiczne i maryjne. Ukazano 
tam dzieje Chrystusa od Zwiastowania 
aż po Zesłanie Ducha Świętego. Ważne 
jest również zwrócenie uwagi na wy
obrażenia symboli z Litanii Loretańskiej 
do Matki Bożej. Maria była szczególnie 
czczona przez cystersów z racji swej 
dziewiczej natury i niewinności oraz 
przezwyciężenia grzechu pierwszej ko
biety - Ewy. Brama północna - to moc 
wytrwałości, vigor Constantine. Ponie
waż z północy przychodzi wszelkie zło, 
bramę tę otworzył Chrystus przez swą 
mękę. Przeznaczona jest ona dla dzie
wic. Nieprzypadkowo zatem na ścianie 
tej znalazła się historia życia św. Małgo
rzaty. Zło z kolei symbolizuje przedsta
wienie dwóch postaci diabelskich. Bra
ma południowa - to piękno czystości, 
nitor munditae. Otwarta została przez 
wstąpienie Chrystusa do nieba. Wcho
dzą przez nią duchowni. Tu znalazły się 
dzieje św. Mikołaja i jego działalność, 
pomoc i opiekuńczość wobec potrzebu
jących. Brama zachodnia oznacza ale
goryczną surowość w sprawiedliwości.

Jest zamknięta. Otworzy ją Chrystus 
dopiero w dniu Sądu, po ostatecznym 
rozrachunku z człowiekiem. Od strony 
zachodniej do tarnowskiego kościoła 
wchodzili wierni przez drzwi prowa
dzące z wybudowanej w 1639 r. wieży. 
Na nich to znalazło się wyobrażenie 
Chrystusa wśród obłoków, który przy
pomina o swoim powtórnym przyjściu. 
Dramatyczny i monumentalny obraz 
„Sądu Ostatecznego”, umieszczony na 
łuku tęczowym, stanowił przypomnie
nie i przestrogę, ale również nadzieję 
i ufność pokładane w miłości Boga do
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1. Scena „Sądu Ostatecznego” na ścianie luku tęczowego w kościele św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim
2. Ołtarz główny - na skrzydłach bocznych wizerunki św. Małgorzaty i św. Mikołaja
3. Sceny „Nawiedzenia”, „Bożego Narodzenia", „Obrzezania” na ścianie północnej prezbiterium;
w górnej części medaliony z symbolami z Litanii Maryjne/
4. Roślinna dekoracja stropu w prezbiterium
5. Balustrada chóru muzycznego z wizerunkami świętych patronów zakonu cystersów na zachodniej ścianie nawy
6. Przedstawienia św. Małgorzaty ze smokiem na północnej ścianie nawy

(zdjęcia: Ewa Różalska)

człowieka. Brama ma także wydźwięk 
eschatologiczny. Powtórne przyjście 
opisane jest jako przybycie podróżne
go, który niespodziewanie zapuka do 
drzwi. „Otwórzcie mi bramy sprawiedli
wości! Wszedłszy w nie będę Pana wy
sławiał. To brama Pańska, sprawiedliwi 
przez nią wchodzić będą.” (Psalm 117 
19,20). I tu dobiega kresu ikonograficz
na opowieść namalowana na ścianach 
tarnowskiej świątyni św. Mikołaja.

Do wystroju kościoła należy rów
nież ołtarz główny, pochodzący podob
nie jak polichromia z pierwszej połowy 

XVII w. Jego charakter dostosowany 
został do ikonografii świątyni - w usza
kach, zgodnie z malarską dekoracją 
ścian, znalazły się wizerunki św. Miko
łaja i św. Małgorzaty. Na tym przykła
dzie widać, jak dużą wagę przywiązy
wano do jednolitego traktowania wnę
trza o określonej tematyce ikonogra
ficznej. Uzupełnieniem wystroju są 
jeszcze dwa ołtarze boczne, które po
święcono św. Małgorzacie i św. Miko
łajowi. Powstały one znacznie później, 
bo na przełomie XVII i XVIII stulecia. 
Na szczególną uwagę zasługują znajdu

jące się w nich obrazy o rzadko przed
stawianych tematach ikonograficznych 
(„Topienie św. Małgorzaty” oraz „Wy
płynięcie świętych olei z ciała św. Mi
kołaja”).

Dekoracja malarska kościoła w Tar
nowie Pałuckim jest świadectwem epo
ki, w której powstała. Przyjrzyjmy się 
niektórym jej fragmentom, jako zapi
som historii kultury baroku. Na ścianie 
zachodniej ukazano kaznodzieję, który 
z werwą unosi dłoń, w geście przestro
gi czy napominania. Może opowiada 
o przerażających piekielnych wizjach, 
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diabłach porywających ludzi czy groź
nym Lewiatanie. Wszystko to zobrazo
wano na ścianie luku tęczowego, gdzie 
znajduje się przedstawienie „Sądu Osta
tecznego”. Zdaje się nam, że słyszymy 
fragmenty barokowego kazania, pełne
go porównań, cytatów, skomplikowa
nych konceptów i odniesień. Słowa ka
znodziei miały poruszyć słuchacza, 
a niekiedy nawet go przestraszyć. Roz
glądając się po ścianach czytamy opo
wieści o św. Mikołaju i legendę o życiu 
św. Małgorzaty. Tu również dostrzega
my ułamek ówczesnego postrzegania 
świata. Malowidło było źródłem wie
dzy o świecie, odległym i nieznanym 
dla przeciętnego mieszkańca małego 
Tarnowa. I pewnie dlatego św. Małgo
rzata ma rysy odrobinę „japońskie”, co 
miało przypominać o jej wschodnim 
pochodzeniu. Z drugiej strony ówcze
sna szlachta miała poczucie tradycji łą
czącej ją ze starożytnymi Sarmatami, 
stąd zapewne w legendzie o życiu po
bożnej niewiasty znalazły się wizerunki 
mężczyzn w strojach szlacheckich. 
A może to jedynie podpatrzona przez 
malarza codzienność? Ciekawe, że uka
zana szlachta reprezentuje przeciwni
ków wiary katolickiej. W malarskiej 
opowieści o św. Małgorzacie połączono 
elementy kultury Wschodu z bliską od
biorcy współczesnością, przywołaną 
przez typowe wizerunki szlachty. I jesz
cze jeden element dekoracji utrwalający 
ówczesny świat. Oto zwyczajna, co
dzienna scena zaobserwowana przez 
malarza: powitanie dwóch mężczyzn - 

podają sobie dłonie, a jeden z nich 
uchyla kapelusza w geście pozdrowie
nia. Na ścianach kościoła w Tarnowie 
stali się oni Józefem i Zachariaszem 
w scenie „Nawiedzenia” (północna 
ściana prezbiterium).

Dla ówczesnych ludzi wnętrze ko
ścioła było miejscem poznawania świa
ta, zarówno tego ziemskiego, jak i od
ległej sfery boskiego bytowania. Przed 
wchodzącym do świątyni roztaczała się 
wizja świata minionego - opowiadały 
o tym dzieje św. Mikołaja i św. Małgo
rzaty, a w prezbiterium historia życia 
Marii i Chrystusa. Zilustrowany był 
również przerażający czas, który miał 
dopiero nadejść. Na ścianie luku tęczo
wego znalazła się wizja „Sądu Osta
tecznego”, z dramaturgią piekła i mil
czącym zadowoleniem raju. Ponad gło
wami roztaczał się mistyczny strop, 
wymagający wiedzy i biegłości w teolo
gii, będący jednocześnie przejmującą, 
niedostępną emanacją boskiej światło
ści, obecnością Najwyższego w odległej 
niebiańskiej sferze. Bytowanie w raju 
będzie możliwe po Sądzie Ostatecz
nym, jego wizerunek jest w najbardziej 
widocznym miejscu świątyni, na łuku 
tęczowym, czyli na granicy miejsca dla 
wiernych - nawy i prezbiterium, gdzie 
dokonuje się sacrum Eucharystii. To 
połączenie czasu, który był, jest i bę
dzie, zamyka się w osobie Chrystusa, 
spoglądającego z góry ze stropu nawy 
i łuku tęczowego. Należy jeszcze pa
miętać, że na belce tęczowej umiesz
czony jest wizerunek Chrystusa ukrzy

żowanego, z sylwetowo wyciętymi po
lichromowanymi figurami Marii i św. 
Jana, przypomnienie o śmierci Zbawi
ciela i Odkupieniu.

Analiza ikonograficzna tarnowskich 
malowideł wskazuje na umiejętność 
traktowania wnętrza świątyni jako in
tegralnej przestrzeni o charakterze li
turgicznym z jednej strony i symbolicz
nym z drugiej. Nie bez znaczenia była 
również rola edukacyjna polichromii, 
będącej swoistą skarbnicą wiedzy 
o świecie dawnym i współczesnym.

W 2001 r. zakończone zostały kil
kuletnie prace konserwatorskie przy 
polichromii. Przywrócono jej kolory
stykę oraz w kilku wypadkach odtwo
rzono układ kompozycyjny, starając się 
czynić to jedynie w miejscach, gdzie 
uczytelnienie kompozycji konieczne 
było dla właściwego odbioru jej jako 
całości o wyjątkowym znaczeniu iko
nograficznym i artystycznym. Aby jak 
najpełniej zaprezentować walory ma
larskie polichromii ścian, usunięto lisi
ce, które utrudniały odbiór dekoracji. 
W aranżacji wnętrza starano się zacho
wać jego autentyzm, przywracając cha
rakter, jaki panował w świątyni w cza
sach, gdy powstała polichromia i wy
strój wnętrza, czyli w XVII w. Pamięta
no również o współczesnych użytkow
nikach - wiernych, dla których wnę
trze jest miejscem modlitwy, oraz od
biorcach pragnących podziwiać jego 
walory artystyczne.

Ewa Różalska

Spotkanie z książką
KOŚCIÓŁ JAKICH MAŁO

W serii Zabytki lekneńsko-wągrowieckiej pętli Szlaku Cysterskiego 
w Polsce ukazała się w 2003 r. publikacja autorstwa Andrzeja M. 
Wyrwy i Ewy Różalskiej Tarnowo Pałuckie. Drewniany kościół pw. św. 

Mikołaja. Książka składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy przybliża 
dzieje Tarnowa Pałuckiego - wsi w powiecie wągro- 
wieckim w województwie wielkopolskim. Poznajemy 
główne etapy rozwoju wsi, której dzieje wiążą się ści
śle z historią opactwa cysterskiego w Łeknie (850-le- 
cie fundacji klasztoru było okazją do powstania pu
blikacji). Kolejny rozdział - to historia stojącego we 
wsi kościoła św. Mikołaja, najstarszej na naszych zie
miach (pochodzi z XIII w.) zachowanej w podstawo
wej bryle świątyni. Kościół jest jednym z najcenniej
szych elementów tekneńskiego kompleksu osadni
czego. Przy okazji poznawania dziejów świątyni mo
żemy zaznajomić się z elementami jej wnętrza, jego 
stopniowym przeobrażeniom, w czym pomocą służą 
liczne ilustracje. W ostatniej części książki przedsta
wiona została ikonografia malarstwa wnętrza kościo
ła, tworząca niezwykłą opowieść o wielu wątkach. Jej 
również towarzyszą ciekawe zdjęcia, pobudzające 
wyobraźnię czytelnika, który zagłębiając się w lektu
rę książki, wędruje w przeszłość.

Autorzy publikacji barwnie i ze swadą prezentują kościółek św. 
Mikołaja. Warto o nim opowiedzieć; wpisany do rejestru zabytków 
w 1933 r., wydzielony jako jeden z obiektów w ramach obchodów 
„Europejskich dni dziedzictwa kulturowego" w Wielkopolsce w 1994 r, 

oczekuje dziś na włączenie do mającego powstać 
w Tarnowie Pałuckim rezerwatu drewnianej architek
tury sakralnej. Obszerny artykuł o kościele prezento
wany jest powyżej.

Należy podkreślić, że książka wydana została 
dzięki prywatnemu sponsorowi - p. Jackowi Twaro
gowi, właścicielowi Fabryki Mebli Twaróg Ludwik Styl 
w Rogoźnie Wielkopolskim, który od lat finansuje 
badania w lekneńskim kompleksie osadniczym. Za
mieszczona w książce bibliografia i słowniczek waż
niejszych tematów pomagają poszerzyć wiedzę czy
telnika. Jak zapowiadają autorzy książki, obszerne 
naukowe opracowanie interdyscyplinarnych badań 
nad kościołem św. Mikołaja opublikowane zostanie 
w oddzielnej monografii.

Publikację można zamawiać w Zakładzie Poli- 
graficzno-Wydawniczym „M-Druk”, Wągrowiec, ul. 
M. Konopnickiej 50, tel./fax (0-prefiks-67) 268-57-37. 
(ek)
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nowanie, a chociażby o utrzymanie czy
stości? Dowiedzieliśmy się, że instytu
cją, której podlega cmentarz, jest Biesz
czadzki Dom Kultury, jednak wygląda 
na to, że dotychczas nie wyznaczono 
chyba osoby lub grupy osób odpowie
dzialnych za opiekę nad tym zabytkiem.

Prace renowacyjne wymagają pew
nych nakładów finansowych, które 
trudno wygospodarować z napiętego 
budżetu, można jednak poszukać in
nych rozwiązań. W trakcie tegorocz
nych wakacji, w Otmuchowie (woj. 
opolskie) młodzi ludzie z Polski, 
Czech, Niemiec i Izraela, w ramach 
czterostronnej wymiany pod hasłem

1. Fragment 
leskiego kirkutu
2. Pochylona 
i omszała 
macewa
3. Niecodzienna 
płaskorzeźba: 
rogate stwory
o ludzkich 
twarzach

Zaniedbany kirkut
W

śród atrakcji turystycznych 
Leska przewodniki (tradycyj
ne i internetowe) wymieniają 
obronną synagogę z przełomu XVII 

i XVIII w. oraz kirkut, uznawany za je
den z najstarszych i największych w Pol
sce. Początki gminy żydowskiej w Lesku 
sięgają schyłku XV w. Wtedy to mieli 
przybyć na te ziemie rabini hiszpańscy,

Rzeczywiście pięknie rzeźbione tablice 
niszczeją, porastane przez mchy i żło
bione przez opady. Ponadto niektórzy 
mieszkańcy upodobali sobie cmentarz 
jako miejsce spotkań towarzyskich - 
napotkaliśmy tu m.in. ławkę szkolną, 
wokół której piętrzyły się rozmaite 
śmieci.

wygnani ze swego kraju przez inkwizy
cję. Najstarsze wzmianki pochodzą 
z 1542 r. Gmina funkcjonowała do dru
giej wojny światowej, uchodząc za naj
ważniejszą na ziemi sanockiej.

Obecnie synagoga nie pełni już 
funkcji modlitewnej - mieści się w niej 
biuro turystyczne oraz galeria wysta
wiająca dzieła miejscowych artystów. 
Można jednak obejrzeć jej zabytkowe 
wnętrze. Trudniejszą rzeczą jest prze
konanie się, iż na miejscowym kirkucie 
zachowało się od kilkuset do około 
dwóch tysięcy rzeźbionych macew, 
z których najstarsze mają pochodzić 
z 1548, 1583 i 1599 r.

Wejście na cmentarz nie jest nawet 
oznakowane. Jedyną wskazówką 
świadczącą, że trafiliśmy we właściwe 
miejsce, są wymodelowane w kracie 

(zdjęcia: Jacek 
Wojcieszak)

obdrapanej bramy dwie gwiazdy Dawi
da. Za bramą wznoszą się schody, wio
dące ku kępie drzew, gdzie znajduje się 
ów kirkut, opisywany z entuzjazmem 
przez przewodniki. Obecnie jednak 
trudno tu znaleźć powody do zachwy
tu. Cmentarz wygląda na pozbawiony 
jakiegokolwiek dozoru. Do jego po
szczególnych części można dotrzeć, 
przedzierając się przez wydeptane 
w chaszczach ścieżki. Między poprzew
racanymi oraz chylącymi się ku ziemi 
macewami plenią się chwasty i krzewy.

Leski kirkut uchodzi za legendarne 
miejsce spoczynku założycieli tutejszej 
gminy. Złożono tu również szczątki 
Żydów galicyjskich, zamordowanych 
w Bełżcu w 1942 r., o czym informuje 
trójjęzyczna tablica ustawiona przy 
schodach. Uważany jest za jeden z naj
starszych i największych tego typu 
obiektów na ziemiach polskich. Dlacze
go zatem, jak można najoczywiściej 
wnioskować z zastanego tu „porządku”, 
nie zadbano o jego właściwe wyekspo-

„Historia, kultura, religia, tolerancja - 
filarami Domu Europejskiego”, wzięli 
udział w renowacji lokalnego kirkutu. 
Dla wielu z nich była to swoista terapia 
(gościła tam młodzież zaliczana do tzw. 
trudnej), a jednocześnie uratowali to 
miejsce przed całkowitym zniszcze
niem. W wypadku leskiego cmentarza 
podobna inicjatywa jest ze wszech miar 
wskazana i konieczna.

Magdalena Roczek
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Tajemnica leskich Ormian
B

ieszczady mają swój lokalny odpo
wiednik Bursztynowej Komnaty. 
O królewieckiej wiadomo, że była 
i na tym realna wiedza się kończy. Tu na 

odwrót - brak pewności, czy temat kie
dykolwiek istniał. W Bieszczadach o in
ną kwestię chodzi, lecz równie nie
uchwytną. Chodzi mianowicie o leskich 
Ormian.

Skomplikowaną historię jednego 
z najstarszych chrześcijańskich kościo
łów narodowych — Kościoła Ormiań
skiego - w znacznej mierze kształtowały 
względy polityczne, zwłaszcza postawy 
dostosowania lub sprzeciwu wobec 
agresywnych sąsiadów Armenii. Wśród 
wielu fal emigracji wyróżnić należy wy
raźnie osadniczą akcję założenia w XIII 
w. kolonii kupieckiej we Lwowie, który 
wraz z Rusią Czerwoną od XIV w. zna
lazł się w granicach Korony. Osadnictwo 
ormiańskie było swoistą enklawą Orien
tu, a praktycznie jego tutejszym przed
stawicielstwem handlowym. Na zie
miach polskich kwestię obrządku or
miańskiego postrzegać należy w dwóch 
przedziałach czasowych, z progiem 
w połowie XVII w. Wcześniej: „Członko
wie tej grupy etnicznej uważali zawsze 
swój obrządek za główny składnik swojej 
odrębności. Jego osobna struktura orga
nizacyjna i swoista liturgia pochodziły 
Z dawnych czasów, którymi się Ormianie 
bardzo szczycili”. Później zaś: „Obrządek 
ormiański uchodził za «pos'redni» między 
greckokatolickim a łacińskim. Z tym 
pierwszym miał to wspólnego, że wywo
dził się również ze Wschodu. Natomiast 
z obrządkiem rzymskokatolickim miał 
wspólne liczne elementy, które przenik
nęły doń w toku procesu latynizacji. 
A zbliżając się do rzymskich katolików, 
czyli do Polaków, jego wierni polonizo
wali się”. Progiem tym było przyjęcie 
przez polskich Ormian unii z papie
stwem, oznaczające jednocześnie zerwa
nie z Apostolskim Kościołem Ormiań
skim, niezależnym zarówno od Rzymu, 
jak i Konstantynopola. Cytaty pochodzą 
z pracy Grzegorza Pełczyńskiego Ormia
nie polscy w XX wieku, opublikowanej 
w 1997 r. staraniem Koła Zaintereso
wań Kulturą Ormian, działającego pod 
auspicjami Polskiego Towarzystwa Lu
doznawczego. Warto - podsumowując 
wątek religijny - raz jeszcze sięgnąć do 
tej książki: „Odrębność' kulturowa [Or
mian] jest znikoma. Jej baza - obrządek 
ormiański - nie dzieli ich od katolików - 
Polaków. W społeczeństwie polskim są 
grupy jaskrawo wyróżniające się na kato-

1. Fronton kamienicy - domniemanej świątyni ormiańskiej

lickim tle swym odmiennym wyznaniem, 
czy religią, ale trudno wśród nich umie
ścić Polaków obrządku ormiańskiego. Ich 
specyfika religijna to tylko jeden z ele
mentów ubarwiających katolicyzm 
w Polsce”.

Przy starym rynku w Lesku, zwanym 
dziś pl. Konstytucji 3 Maja, pod nr. 11 
wtulona w długi szereg budynków tkwi 
kamienica, o której wieść niesie, że była 
ormiańską świątynią. Niestrudzony, 
a nieżyjący już badacz dziejów miasta Jó
zef Budziak w swej wydanej w 1992 r. 
pracy Zabytki sakralne Leska zastrzega 
na wstępie: „Ustna tradycja [...] mówi, 
Że w budynku [...] niegdyś znajdowała się 
świątynia ormiańska. W źródłach i opra
cowaniach nie znalazłem żadnej 
wzmianki na ten temat”. Niemniej jed
nak w dalszej części rozdziału poświęco
nego Ormianom pisze: „według relacji 
świadków [...] odnajdywane były różne 
stare przedmioty, a także starodruki. 
Między innymi znaleziono prawdopo
dobnie ormiański krzyż”. Tenże autor, 
będący jednocześnie kontynuatorem 
dzieła Adama Fastnachta Dzieje Leska do 
1772 r., pisząc kolejne tomy dokumen
tujące historię miasta w okresach 1772- 
-1918 i 1918-1939, przekopał się przez 
olbrzymią literaturę przedmiotu i do
stępne archiwalia, ale nie znalazł pod
staw do choćby najmniejszej o Ormia
nach wzmianki. Tomasz Marciniak 
w pracy Ormianie polscy - wczoraj i dziś 
(zamieszczonej w pokonferencyjnej pu
blikacji Mniejszości narodowe i religijne 
w Europie Środkowo-Wschodniej w świe

tle statystyk XIX i XX wieku, Lublin 
1995) wyraźnie stwierdza, iż do czasu 
wielkiej fali powojennych migracji naj
dalej wysuniętą na zachód enklawą pol
skich Ormian byl Zamość. O Lesku ani 
słowa.

Do tematu „Ormianie w Lesku” 
można się więc przymierzać równie do
brze na „tak”, jak i na „nie”. Na razie 
łatwiej o drugi z wariantów. Za pierw
szym przemawiają jedynie poszlaki. Naj
mocniejszą wydaje się odnaleziony przez 
współczesnego lokatora w latach sie
demdziesiątych XX w. na strychu jednej 
z okalających kamienicę przybudówek 
niewielki - dziś zaginiony - krzyż, które
go kształt rzekomo korespondował 
z formą krzyży spotykaną w ormiańskiej 
ornamentyce, stąd określenie Budziaka 
„krzyż ormiański”. Skoro dysponujemy 
wiedzą o wspaniałych fasadach ormiań
skich kamienic we Lwowie i Zamościu, 
to musimy przyznać, że na całym leskim 
rynku oryginalniejszej niż pod jedenast
ką nie znajdziemy. I tak krok po kroku 
można mnożyć poszlaki. Ale jedynie po
szlaki. Na marginesie ciekawostka, która 
już Ormian nie dotyczy, ale omawianej 
kamienicy smaku przydaje. Właśnie tu 
w balustradzie balkonu wytropić można 
balustradę bimy ze zdewastowanej pod
czas wojny synagogi. Historię tej poży
dowskiej pamiątki udokumentował 
w regionalnym roczniku „Bieszczad” 
(1995) działacz ustrzyckiego TOnZ An
drzej Szczerbicki.

Wyrazicielem jednoznacznego „tak” 
wobec obecności Ormian w Lesku jest
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miejscowy tropiciel historii Stanisław 
Maciela. Skrajny w swych badawczych 
pasjach indywidualista powoli, lecz sys
tematycznie uchyla rąbka tajemnicy. 
W czerwcu 1995 r. na łamach „Wiado
mości Leskich” stawia pytanie: „gdzie 
znajdują się naczynia liturgiczne z ołtarza 
ormiańskiego dawnego Leska?”. W listo
padzie 2001 r. na szpaltach „Echa Biesz
czadów” pyta: „kto też zajmie się spro
wadzeniem z Erewania pamiątek po le
skich Ormianach?”, a w grudniowym nu
merze z 2002 r. precyzuje program dzia
łań: „sprowadzenie z Erewania liturgicz
nych pamiątek po leskich Ormianach”. 
Wygląda więc na to, że zaczynamy obra
cać się w sferze konkretów.

Charakterystyczną kamienicę w hi
storycznym centrum miasta spowija aura 
tajemnicy. Tym większej, że ślady prze
szłości historia najnowsza pogrzebała 
wraz z księgami wieczystymi, zniszczo
nymi podczas ostatniej wojny. Tajemni
cza jest zarówno historia, jak i architek
tura obiektu, który w ubiegłym roku tra
fił na listę wojewódzkiego konserwatora 
zabytków w Przemyślu. W uzasadnieniu 
jego decyzji czytamy, iż murowany budy
nek wzniesiony najpewniej jeszcze 
w XVII w. „miał w/g tradycji pełnić funk
cje świątyni obrządku ormiańskiego. 
W wyniku wielokrotnych przebudów 
i modernizacji przetrwał do naszych cza
sów w postaci typowej kamienicy miesz
czańskiej, usytuowanej w zwartej zabu
dowie przyrynkowej [...]. W kategoriach 
zabudowy mieszczańskiej Leska, stanowi 
jeden z najważniejszych i najbardziej war
tościowych elementów zabytkowych. Wy
soka wartość historyczna budynku, połą
czona z wybitnymi walorami architekto- 
niczno-artystycznymi elewacji zewnętrz-

2. Detale architektoniczne elewacji 
frontowej
3. Elewacja zachodnia
z półokrągłymi oknami termalnymi 
na poddaszu; na pierwszym 
planie przeznaczone do rozbiórki 
przybudówki
4. Pomieszczenie na parterze
z pótkolumnami powtarzającymi 
porządek pólkolumn zdobiących 
fasadę budynku; na jednej 
ze ścian oraz suficie ukryte 
pod świeżą farbą freski
5. Kolebkowo sklepione piwnice

(zdjęcia: Grzegorz Demel)

nych, uzasadniają wpis w/w obiektu”. 
Służby konserwatorskie uznały, iż ochro
ną objąć należy zewnętrzną bryłę kamie
nicy, a także znajdujące się w mieszkaniu 
na parterze dwie półkolumny oraz ko
lebkowo sklepioną piwnicę.

Zarówno władzom miasta, będącego 
właścicielem budynku, jak i pracowni
kom służby ochrony zabytków zależało 
na umieszczeniu obiektu w rejestrze 
przed zbliżającą się nieuchronnie bu
dowlaną interwencją. „Zgodnie z wy
tycznymi inspekcji budowlanej, zobligo
wani jesteśmy do wyburzenia przyległych 
do kamienicy od strony podwórza, nara
stających od schyłku XIX stulecia kolej
nych przybudówek. Usunięcie tych bu
dynków, nieobjętych pieczą konserwato
ra, odsłoni zachodnią elewację kamieni
cy. Naszym marzeniem jest opracowanie 
szczegółowej dokumentacji historycznej 
i architektoniczno-archeologicznej obiek
tu” - mówi Renata Kalinowska, pasjo- 
natka leskiej historii, inspektor Referatu 
Budownictwa, Urbanistyki, Architektu
ry i Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miasta i Gminy Lesko.

Wewnętrzne rozwiązania architekto
niczne kamienicy są kolejnym, niezwy
kle frapującym tematem. Wskazana 
w konserwatorskim orzeczeniu piwnica

- to zapewne tylko niewielka część roz
budowanego systemu pomieszczeń 
w podpiwniczeniu budynku. Szukając 
analogii w pobliskich miastach, a także 
innych kamienicach w obrębie starej 
części Leska, przypuszczać można, iż 
rozliczne zaślepione łukowate otwory 
w jej ścianach stanowiły niegdyś przej
ście do kolejnych, niższych kondygnacji.

Temat leskich Ormian znany jest sto
sunkowo szeroko, jednak niezwykle 
płytko. Jest to wiedza wtórna, oparta na 
lekturze Zabytków sakralnych [...] Bu- 
dziaka, który, jak wiemy, powołuje się 
jedynie na ustną tradycję. Informacyjne 
koło się zamyka, ale sam temat staje się 
coraz bardziej intrygujący. W wielokul
turowych Bieszczadach wszelkie kwestie 
związane z tą wierną od stuleci Rzeczy
pospolitej polskojęzyczną mniejszością 
etniczno-wyznaniową nie budzą namięt
ności tej miary, co problematyka prze
szłych stosunków polsko-ukraińskich. 
W sprawie Ormian nic nas nie ponagla, 
nie pogania, nie ma w niej niczego, co 
wymagałoby przełamywania negatyw
nych stereotypów czy podporządkowa
nia doraźnym albo perspektywicznym 
celom politycznym.

Grzegorz Demel
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Z
arzecze było zakątkiem najbliż
szym sercu Magdaleny Morskiej. 
Odzwierciedliły się tu niezwykła 
osobowość, charakter i zamiłowania za

łożycielki rezydencji.
Magdalena Katarzyna z Dzieduszyc- 

kich, córka Tadeusza Dzieduszyckiego, 
cześnika wielkiego koronnego i Salomei 
z Trembińskich, urodziła się w 1762 r. 
Na dworze ojca otrzymała wszechstron
ne wykształcenie humanistyczne. 
W 1789 r. poślubiła Ignacego Morskie
go, szambelana dworu austriackiego, 
właściciela licznych dóbr ziemskich, 
m.in. Zarzecza koło Jarosławia w obwo
dzie przemyskim. Po separacji w 1800 r. 
Magdalena Morska otrzymała znaczną 
część majątku wraz z Zarzeczem, w któ
rym postanowiła założyć rezydencję 
i utworzyć wzorowe gospodarstwo - 
„une forme modelle”.

W latach 1815-1817 odbyła podróż 
po krajach Europy i po powrocie przystą
piła do projektowania założenia pałaco- 
wo-parkowego. Sprowadziła architekta 
Piotra Aignera oraz rysownika Józefa Ta- 
baczyńskiego, z którymi opracowywała 
projekty przyszłych budowli. W 1818 r. 
pałac był już gotowy. Oprócz pałacu 
z oficyną kuchenną wybudowane zostały 
dwie pomarańczarnie, budynek piętrowy 
przeznaczony na mieszkania i biura admi
nistracji - holendernia, tzw. berajternia, 
czyli budynek stajen i wozowni pałaco
wych, warsztaty narzędzi rolniczych, za

budowania folwarczne z budynkiem 
mieszkalnym dla zarządcy, dom zajezdny, 
budynki mieszkalne dla służby i robotni
ków folwarcznych. Równocześnie Mor
ska rozpoczęła zakładanie parku i ogro
dów, opierając się na wzorach zachodnio
europejskich. Doświadczenia zdobyte 
w trakcie zakładania rezydencji zarzeckiej 
przekazała w części teoretycznej albumu 
Zbiór rysunków wyobrażających celniejsze 
budynki wsi Zarzecza w Galicyi w obwo
dzie Przemyskiem leżącej, częścią z natury 
zdjętych lub uprojektowanych, z opisem 
budownictwa wiejskiego w sposobie holen
derskim i angielskim i ogólnemi myślami 
o przyozdobieniu siedlisk wiejskich przez 
A4[agdalenę] Mjorską] w Wiedniu 1836. 
Część ilustracyjną - zbiór rysunków pała
cu, jego wnętrz, kościoła i budynków 
dworskich wykonanych przez autorkę - 
udoskonalił Józef Tabaczyński i Franci
szek Biascheck, rytował Antoni Toepplar.

Pałac zarzecki, jedno z ciekawszych 
dzieł Piotra Aignera, usytuowany został 
na wzgórzu. Jest budowlą nieregularną, 
na planie prostokąta, składa się z trzech 
kondygnacji - piwnic, parteru i piętra. 
W narożniku południowo-zachodnim 
umieszczona została rotunda, otoczona 
kolumnadą o porządku doryckim. Budy
nek pałacowy połączony jest oranżerią 
i drewnianą secesyjną pergolą z piętrową 
oficyną. Morską łączyły przyjazne stosun
ki z Izabelą Czartoryską i w Puławach za
pewne zetknęła się z Aignerem oraz jego 

twórczością. Zarzecka rotunda i puławska 
świątynia Sybilli powstały pod wpływem 
zauroczenia Aignera starożytnymi świąty
niami Sybilli i Westy w Tivoli, które znała 
również Morska. Ponadto widziała klasy- 
cystyczne pałacyki angielskie z motywem 
rotundy w narożu. Znane jej były również 
pałacyki w Górze Puławskiej, Morysinku, 
Łańcucie, mające podobne rotundy. W ro
tundzie zarzeckiej widoczne są fragmenty 
wątków muru sugerujące ich wcześniejsze 
pochodzenie i włączenie w obecną bu
dowlę. Jest to wczesny przykład romanty
zmu w architekturze.

Autorem dekoracji wnętrz pałacu był 
Fryderyk Bauman przy udziale Magdaleny 
Morskiej. Do szczególnie pięknych należą: 
Salon Okrągły w rotundzie, pod nim Sala 
Balowa, Salon Wenecki, Pokój, w którym 
świeci słońce, Pokój, w którym pada 
deszcz. Wnętrza urządzone zostały mebla
mi empirowymi, m.in. wykonanymi we
dług projektu Morskiej oraz licznymi ob
razami, sztychami, rzeźbami i bibelotami, 
przywiezionymi z podróży zagranicznych. 
Prawie we wszystkich pomieszczeniach 
znajdują się piękne, wykonane z marmuru 
empirowe kominki. Obiekty stanowiące 
wyposażenie wnętrz oraz portrety Magda
leny Morskiej od 1945 r. przechowywane 
są w Muzeum w Jarosławiu.

Park i ogrody w Zarzeczu zajmują po
wierzchnię 23,5 ha. Park w typie ogrodu 
angielskiego założony został na terenie 
urozmaiconym. Centralnym punktem
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1. Alojzy Rejchan. Portret Magdaleny Morskiej, około 1840 r. (zb. Muzeum
w Jarosławiu)
2.3. Pałac w Zarzeczu: na obrazie Jana Nepomucena Głowackiego, około 1830 r. 
(zb. Lwowskiej Galerii Obrazów) (2) i obecnie (3)
4. Salon Okrągły w zarzeckim pałacu, Zbiór rysunków..., tabl. 9

(zdjęcia: 1 - Adam Wierzba, 3 - Olgierd Sołtys)

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

kompozycji jest wzgórze, na którym usy
tuowany jest pałac i oficyna. Na drugim 
wzniesieniu wybudowany został kościół. 
Od strony południowej założono staw 
z wyspą. Wśród urozmaiconego drzewo
stanu parku są stare kilkusetletnie dęby, 
sosny, klony, świerki, modrzewie, stary 
platan, tulipanowiec, drzewa korkowe. 
Kompozycję uzupełniają liczne ozdobne 
krzewy. Nad stawem znajdował się młyn 
z salonikiem wewnątrz, w którym odby
wały się spotkania towarzyskie i podwie
czorki na wzór podobnego w Hameau 
Marii Antoniny w Wersalu. Oprócz par
ku Magdalena Morska założyła ogrody 

kwiatowe, owocowe i warzywne. W ca
łość założenia wkomponowane zostały 
budynki dworskie, gospodarcze i dla ofi
cjalistów dworskich. Wybudowano je 
w latach 1817-1823, według projektu 
Morskiej, opartego na wzornikach holen
derskich. Pewien wpływ wywarła tu też 
Maria Wirtemberska, która w okolicach 
Pilicy niedaleko Warki urządziła wieś na 
wzór holenderskich farm.

Dzięki działalności Magdaleny Mor
skiej i opartym na wzorach zagranicz
nych metodom zastosowanym przy za
kładaniu rezydencji wiejskiej Zarzecze 
stało się nowoczesnym gospodarstwem 

i ośrodkiem życia kulturalnego Galicji 
w pierwszej połowie XIX w. Wprowa
dzone przemiany o charakterze społecz
nym wniosły trwały wkład w życie ów
czesnego społeczeństwa tych ziem.

Magdalena Morska umarła 11 maja 
1847 r., pochowana została w krypcie 
pod kościołem w Zarzeczu. Majątek 
a wraz z nim Zarzecze przejął brat Józef 
Dzieduszycki i w posiadaniu tej rodziny 
znajdowało się do 1944 r. Obecnie rezy
dencja Morskiej jest pod opieką Zespołu 
Szkół Rolniczych i Gminy w Zarzeczu.

Aldona Soitysówna

Spotkanie z książką
ŚLĄSKIE REZYDENCJE

W kolejnych rozdziałach autorka opisuje siedziby pańskie w czasie roz
drobnienia władzy książęcej, emancypacji rycerstwa (XIII-XV w.) i w trak
cie rozwoju miast oraz folwarku pańszczyźnianego (XV-XVI w.).

Drugą część książki stanowi opis programu architektonicznego i wy
stroju rezydencji. Chronologicznie przedstawiona tu została charakterysty
ka elementów wnętrz - ścian, otworów, stropów i sklepień. Poznajemy przy 

tym dawno już zapomniane pomieszczenia ówczesnych sie
dzib - aule, komnaty, „ciepłe” i „zielone” izby, komory, kuchnie. 

Końcowe rozdziały książki poświęcone są przeglądowi 
materiałów, technice budowlanej i warsztatom budowlanym 
na średniowiecznym Śląsku. Bogato ilustrowaną publikację 
wieńczy skorowidz wybranych miejscowości.

Książkę można nabyć we wrocławskich księgarniach: 
„Politechnika", ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wro
cław, bud. A-1 PWr. (tel. 0-prefiks-71 320-25-34), „Tech”, pl. 
Grunwaldzki 13, 50-377 Wroclaw, bud. D-1 PWr. (tel. 0-pre- 
fiks-71 320-32-52). Księgarnie prowadzą również sprzedaż 
wysyłkową, (ek)

Miłośnicy zabytków Śląska, badacze i konserwatorzy architektury, histo
rycy i historycy sztuki, archeolodzy i krajoznawcy - słowem wszyscy, 
których interesuje ten rejon Polski, a fascynuje odkrywanie śladów prze

szłości, mają okazję pogłębić swą wiedzę. Rezydencje średniowieczne na 
Śląsku, książka autorstwa Małgorzaty Chorowskiej wydana przez Oficynę 
Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej (Wrocław 2003) zawiera opisy śre
dniowiecznych śląskich siedzib. Podtytuł Zamki, palace, wieże 
mieszkalne uściśla tematykę publikacji, która jest dziełem pio
nierskim. Dotychczasowe opracowania dotyczące architektury 
obronnej nie koncentrowały się wyłącznie na obszarze Śląska.

Jak przystało na rozprawę naukową, książka zaczyna się 
szczegółowym rysem historycznym Śląska - od czasu wcze
snośredniowiecznej struktury osadniczej po wiek XIV. Po tym 
wstępie następuje analiza historyczna siedzib możnowlądców 
na szerszym tle dziejów Europy, a w tym kontekście na Śląsku. 
Poznajemy pałace książęce i biskupie, by za chwilę zagłębić 
się w genezę wieży mieszkalnej na Śląsku - tak jak w wypad
ku siedzib możnych też przedstawionej na tle historii Europy.

Rezydencje 
ŚREDNIOWIECZNE 

NA ŚLĄSKU
ZAMKI. PAŁACE WIEŻE MIESZKALNE i
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' Warszawska Politechnika
D

obrze się stało, że tocząca się 
w 1896 r. dyskusja na temat 
przeznaczenia terenów dzisiej
szej Politechniki zakończyła się zwycię

stwem zwolenników uczelni technicz
nej. Dawniej były to place wojskowe, 
podmokłe nieużytki, które osuszono 
w związku z II Wystawą Higieniczną. 
8 czerwca 1898 r. wydany został dekret 
o utworzeniu Warszawskiego Instytutu 
Politechnicznego im. cara Mikołaja II. 
Fakt ten zawdzięczamy działaczom Sek
cji Techniczno-Przemysłowej Warszaw
skiego Oddziału Ogólnorosyjskiego To
warzystwa Popierania Przemysłu i Han
dlu. W czasie wizyty w Warszawie 
(1897 r.) cara Mikołaja II ofiarowano 
mu do dyspozycji zebraną sumę miliona 
rubli z prośbą o zużytkowanie na cele 
społeczne, a jako najbardziej pilną po
trzebę wskazano utworzenie Instytutu 
Politechnicznego. Położenie i poświęce
nie kamienia węgielnego pod Gmach 
Główny odbyło się 8 września 1898 r. 
Oprócz tego gmachu postanowiono 
wtedy wznieść budynki: mechaniki, 
chemii, fizyko-elektrotechniczny i dwa 
mieszkalne dla profesorów. Wykonanie 
projektów powierzono architektom: 
Stefanowi Szyllerowi i Bronisławowi 
Brochwicz-Rogóyskiemu. Pierwszy 
czerpał z motywów włoskiego, drugi 
z niemieckiego renesansu. Obaj z trud
nego zadania wywiązali się doskonale. 
W ciągu dwóch lat zakończona została 
budowa gmachów, które do dnia dzi
siejszego swoją urodą zwracają po
wszechną uwagę.

Druga połowa XIX w. - to czasy, gdy 
sądzono, że w sferze oprawy artystycz
nej dzieł architektonicznych wszystko 
już powiedziano. Powstające wówczas 
budowle, odznaczające się często nowo
czesnymi rozwiązaniami konstrukcyjny
mi, okrywano szatą dekoracji o formach 
zaczerpniętych z epok minionych. Po
wstawały neogotyckie dworce kolejowe 
(np. we Wrocławiu czy Skierniewicach), 
więzienia o kształtach średniowiecznych 
i renesansowych zamków (np. więzienie 
w Kaliszu), mauretańskie pałace. Ten
dencja ta określana jest mianem history- 
zmu. Stefan Szyller, wybitny absolwent 
Akademii w Petersburgu, po dziewiętna
stowiecznym ogrodzie stylów poruszał 
się krokiem pewnym, co wyraźnie wi
dzimy oglądając jego warszawskie reali
zacje: neobarokowy gmach Towarzy
stwa Zachęty Sztuk Pięknych czy opra
wę architektoniczną Mostu Poniatow
skiego o formach nawiązujących do pol
skiego renesansu i manieryzmu rozpo
znawalnego po charakterystycznych at- 
tykach (ozdobnych zwieńczeniach 
gzymsów z wolutami, cokolikami, kula
mi). Ręka tego architekta dotknęła też 
innej uczelni stolicy - Uniwersytetu 
Warszawskiego, gdzie pozostawił wspa
niałą eklektyczną bramę, wiodącą na te
ren kampusu oraz klasycystyczno-rene- 
sansowy budynek Biblioteki.

Spośród obiektów zespołu Politech
niki Warszawskiej najpiękniejszy jest 
niewątpliwie Gmach Główny, zaprojek
towany przez S. Szyllera. Wzniesiony 
został z cegły, tynkowany, z dachem po

krytym blachą cynkową. Zastosowano 
w nim stropy żelbetowe typu Matraia. 
Wspaniała aula z pięknymi krużgankami 
i trójkolorowym świetlikiem o kształcie 
zbliżonym do kryształu górskiego jest 
jedną z najbardziej reprezentacyjnych 
sal w całej Warszawie. Mamy tu do czy
nienia z przewagą form renesansowych, 
przywodzących na myśl dziedzińce szes- 
nastowiecznych pałaców i zamków. 
Drugim budynkiem zaprojektowanym 
przez Szyllera jest Gmach Fizyki (daw
niej: Fizyki i Elektrotechniki). Projekt 
konstrukcyjny wykonał, podobnie jak 
w wypadku Gmachu Głównego, Karol 
A. Jaenike. Budynek postawiono wokół 
dziedzińca przykrytego szklanym da
chem, otoczonego w przyziemiu arka
dowymi krużgankami. Elewację we
wnętrzną i pierwszego piętra tworzy 
obiegająca go z trzech stron, rozdzielo
na wspartymi na cokołach filarami gale
ria. Pomiędzy cokołami galerii pierw
szego i drugiego piętra biegnie kuta 
z żelaza balustrada. Niezwykły efekt da- 
je kontrast przy przejściu z ciemnego 
korytarza na jasny dziedziniec przekryty 
szklanym dachem o barwach różowo- 
niebieskich. Na konstrukcji tego szkla
nego dachu znajduje się tabliczka z tek
stem w języku polskim i rosyjskim: 
„Konstrukcje żelazne wykonane przez fa
brykę Rohn, Zieliński i Sp. w Warszawie, 
podług szkiców arch. S. Szyllera projektu 
i obliczeń inż. K. A. Jaenike”. Na szczy
cie budynku znajduje się obserwatorium 
astronomiczne, a w nim luneta w obro
towej kopule, zbudowana na przełomie
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XIX i XX w. w Anglii; do dzisiaj urzą
dzenie to jest sprawne. Budynek Wy
działu Fizyki został mocno zniszczony 
w czasie drugiej wojny światowej. 
W efekcie odbudowy zmieniono układ 
pomieszczeń i usytuowanie klatki scho
dowej, a fasada otrzymała nowy, skrom
niejszy wygląd.

Siedzibę Wydziału Chemii zaprojek
tował B. Brochwicz-Rogóyski. Jest to 
okazały gmach o kształcie mocno zryza- 
litowanego czworoboku. Część partero
wa pokryta jest rustykalnym, pasowym 
boniowaniem. Pierwsze i drugie piętro 
zostało w ryzalitach spięte półkolumna- 
mi jońskimi na postumentach, a między 
ryzalitami - pilastrami toskańskimi. Pół- 
kolumny udekorowano maskami egip
skimi. W ryzalitach okna mają kształty 

łukowe, pozostałe są prostokątne. Dach 
obramowano attyką, składającą się ze 
słupków i tralek. W budynku znajduje 
się pokryta stropem kasetonowym klat
ka schodowa z wejściem od ul. No- 
akowskiego, prowadząca do podestu 
między drugą i trzecią kondygnacją. 
Stąd wchodzimy do audytorium im. Jó
zefa Zawadzkiego (wybitnego chemika 
i rektora Politechniki), w przeciwnym 
zaś kierunku odchodzą dwa biegi scho
dów na trzecią kondygnację.

Dziełem B. Brochwicza-Rogóyskie- 
go jest również Gmach Mechaniki. Ar
chitekt zaprojektował budynek złożony 
z trzech części. Środkowa mieściła sale 
dydaktyczne i pokoje profesorów, 
a boczne w formie pawilonów - wenty- 
latornie, hale kotłów, maszyn, warszta

ty, stacje elektryczne i stacje doświad
czalne. Dzisiejszy budynek Mechaniki - 
to dawna część środkowa o trzech kon
dygnacjach, z niewielkim westybulem, 
z którego prowadzą schody na piętro. 
Nad wejściem fasadę zdobią dwa kartu
sze z emblematem Wydziału Mecha
nicznego. Z wyjątkowym pietyzmem 
odrestaurowana została tzw. Stara Ko
tłownia. Składa się ona z dwóch kondy
gnacji. Dolna kondygnacja w części 
frontowej została pokryta boniowa
niem, a nad głównym wejściem znajdu
je się szeroki, półkoliście zamknięty 
otwór okienny. Jest on przedzielony 
dwoma ceglanymi słupkami, a po obu 
stronach znajdują się po trzy wąskie 
okna. Ściany boczne kotłowni zawdzię
czają swój urok otworom okiennym,
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które mają wysokość dwóch kondygna
cji i podzielone są na trzy części słupka
mi. Przy kotłowni znajduje się wolno 
stojący murowany komin o wysokości 
około 50 m. Pod ziemią biegnie sieć ko
rytarzy jednego z pierwszych w Europie 
i pierwszego w Polsce systemu ogrzewa
nia budynków Politechniki ciepłym po
wietrzem.

Nowa Kreślarnia została zaprojekto
wana w 1920 r. przez Tadeusza Zieliń
skiego (docenta Wydziału Architektury) 
jako obiekt trójskrzydłowy. Dwa skrzy
dła (u zbiegu ul. Koszykowej i Noakow- 
skiego) tworzyły kąt rozwarty, trzecie 
skrzydło nie zostało zrealizowane. Ten 
monumentalny gmach ma fasadę z trój
kątnym tympanonem, w którym znaj
duje się płaskorzeźba autorstwa Stani
sława Jakubowskiego, przedstawiająca 
rzymską kwadrygę. Nad oknem pierw
szego piętra widnieje orzeł w koronie, 
trzymający w szponach gałązki dębu 
i wawrzynu. Klatka schodowa przykry
ta została sferyczną kopułą z kasetona
mi i jest to najpiękniejszy element gma
chu. Kopuła ma rozpiętość ponad 
12 m i dzięki temu westybul można 
przyrównać do Panteonu.

Osobną grupę budynków stanowią 
gmachy z „szarej cegły”: Aerodynami
ki, Elektrotechniki, Technologii Che
micznej i Nowy Lotniczy. Wszystkie 
mają wspólne cechy: wielopłaszczyzno
we elewacje z szarej cegły i nieregular
ne plany. Budynek Aerodynamiki po

wstał w pracowni Franciszka Lilpopa 
i Karola Jankowskiego w 1925 r. Ma 
trójczłonową bryłę o skromnej fasa
dzie, od strony ul. Nowowiejskiej znaj
duje się neogotycka weranda. Gmach 
Elektrotechniki, zaprojektowany przez 
Czesława Przybylskiego, ma asyme
tryczny plan, a jego cechą charaktery
styczną są gładkie płaszczyzny ścian 
z prostokątnymi otworami okiennymi, 
podzielonymi ramiakami na cztery 
równe pola. W hali Wysokich Napięć 
zastosowano ramy żelbetowe, co na 
ówczesne czasy (1930 r.) było nowo
ścią. Gmach Technologii Chemicznej 
również jest dziełem Cz. Przybylskiego. 
Cechuje go symetria kompozycji planu 
i bryły. Budynek składa się z trzech czę
ści. W wyniesionej części środkowej 
znajduje się audytorium. Elewacje są 
skromne, bez ozdób. W 1977 r. do bu
dynku dobudowano pawilon według 
projektu Zbigniewa Pinińskiego - sta
lową konstrukcję z dużymi płaszczyzna
mi szklanymi ścian osłonowych.

W sąsiedztwie wybudowany został 
w 1955 r. Gmach Nowy Lotniczy, za
projektowany przez architektów: Józe
fa Korszyńskiego, Jana Klimaszewskie
go i Czesława Duchnowskiego. Cha
rakteryzuje się on bardzo skromną ele
wacją i wysokimi oknami na parterze. 
W końcu lat sześćdziesiątych XX w. 
postawiono jeszcze budynek Wydziału 
Inżynierii Środowiska, zaprojektowany 
przez Stefana Jaczewskiego i Jana Re

dę. Budynek ten pozbawiony jest od
niesień historycznych, składa się 
z dwóch prostych brył, połączonych 
łącznikiem. Ich monotonne płaszczy
zny ozdobiono mozaiką z ceramicz
nych płytek.

Planując zagospodarowanie terenu 
Politechniki, pomyślano o mieszkaniach 
dla pracowników uczelni. Bronisław 
Brochwicz-Rogóyski zaprojektował 
dwa budynki mieszkalne: przy ul. No
wowiejskiej i Koszykowej. Pierwszy, 
w formie litery „L”, składa się z dwóch 
skrzydeł połączonych oszkloną weran
dą. Ma on cztery kondygnacje - część 
parterowa jest boniowana, a okna 
umieszczono w arkadowych otworach. 
Drugi dom mieszkalny jest pięciokon
dygnacyjny i składa się z głównej bryły 
w formie prostopadłościanu oraz 
dwóch parterowych przybudówek. 
Okna parteru znajdują się w arkado
wych otworach, te na wyższych kondy
gnacjach nie mają już żadnych ozdób. 
Po wojnie projekt odbudowy obu do
mów opracował Józef Korszyński.

Wycieczka po gmachach Politechni
ki Warszawskiej daje doskonałą okazję, 
by bliżej poznać budownictwo końca 
XIX i XX w. Spotykają się tu rozmaite 
tendencje: historyzm, klasycyzm (m.in. 
gmach Kreślarni), funkcjonalizm. Archi
tektura ta narastała stopniowo, a jej ob
raz daje świadectwo kultury materialnej 
ostatnich stu lat.

Anna Pieniążek
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

cmentarz^

■

Cmentarze legnickich Żydów

Z
wiązki społeczności żydowskiej 
w Legnicy z historią tego miasta 
sięgają średniowiecza. Z tych 
odległych czasów przetrwało do dziś 

niewiele - głównie dokumenty, po
świadczające obecność żydowskich 
osadników, napływających tu razem 
z niemieckimi kolonistami od XIII w. 
W średniowieczu Żydzi utworzyli 
w Legnicy stosunkowo liczną gminę, 
a wyrazem jej trwałości było założenie 
dwóch cmentarzy. Pierwszy powstał 
w sąsiedztwie zamku 
i ul. Żydowskiej. 
W 1345 r. za sprawą 
księcia Wacława I, 
podczas wystąpień 
antyżydowskich, ne
kropolia została 
zniszczona, a nagrob
ki wykorzystano do 
wzmocnienia i budo
wy murów miejskich. 
Niebawem w okoli
cach dzisiejszej ul. Ba
giennej Żydzi założyli 
drugi cmentarz. Jego 
ślady podobno wi
doczne były aż do po
czątku XX w. W 1453 
r. starozakonni zosta
li ostatecznie wygna
ni z miasta i nie mogli 
się tu osiedlać - wyją
tek stanowili jedynie 
nieliczni, majętni Ży
dzi, posiadający od
rębne zezwolenia.
Sytuacja zmieniła się, gdy w 1812 r. 
król pruski Fryderyk Wilhelm ogłosił 
edykt emancypacyjny, znoszący ograni
czenia. W pierwszym roku obowiązy
wania edyktu zamieszkało w Legnicy 
ośmiu Żydów, a cztery lata później ich 
liczba wzrosła do 93. Pod koniec 1817 
r. stworzyli samodzielną gminę wyzna
niową.

Zanim powstała niezależna gmina, 
legniccy Żydzi w 1815 r. założyli 
cmentarz. Został usytuowany na pra
wym brzegu Kaczawy, w rozwidleniu 
dzisiejszych ulic Kamiennej i Nad
brzeżnej. Niskie położenie i brak za
bezpieczenia przed wzbierającymi wo
dami rzeki oraz częste wymywanie 
przez nią zwłok przyczyniły się do jego 
zamknięcia w 1837 r. Od tego czasu 
zmarli Żydzi byli grzebani w kwaterze 
żydowskiej, na dużej, wielowyznanio- 
wej nekropolii miejskiej przy ul. Wro

cławskiej. Grunt pod przyszły cmen
tarz żydowski zakupił i podarował 
gminie Raphael Prausnitzer, właściciel 
najstarszego domu bankowego w mie
ście. Uroczyste otwarcie nastąpiło 30 
listopada 1838 r.

Cmentarz miejski w Legnicy - to 
geometryczne założenie parkowe, 
a część żydowska wpisuje się w ten 
układ. Jej przestrzeń organizuje aleja 
główna, przy której znajdują się groby 
znamienitych legniczan wyznania moj

żeszowego, m.in. kupca i radnego 
Meyera Caro, handlarza Hirscha Krie- 
ga, który przekazał gminie bogaty księ
gozbiór, oraz kupca, radnego, wpływo
wego członka zarządu gminy żydow
skiej Marcusa Levina. Na cmentarzu 
żydowskim spoczywają także legniccy 
kupcy - Louis Danziger, Wolff Krim- 
mer, Georg Doctor, destylator Philipp 
Neisser, przedstawiciele legnickiej inte
ligencji - doktor filozofii Julius Jo- 
sephy, radca prawny Max Fronzig, ase
sor Gerhard Breit-Fronzig, doktor Wil
helm Weichmann. Zostali tu pogrzeba
ni również dwaj legniccy rabini - Mo
ritz Landsberg (zm. 1882) i Moritz Pe- 
ritz (zm. 1930). Pierwszy z nich pocho
dził z Rawicza. Urząd rabina w Legnicy 
objął w 1854 r. Studiował w Berlinie, 
stolicy żydowskiego oświecenia, gdzie 
otrzymał tytuł doktora filozofii. Był or
ganizatorem i wykładowcą tutejszej 

szkoły talmudycznej. Jego następca, ra
bin Moritz Peritz, został zaangażowany 
przez gminę w 1883 r.

Cmentarz w Legnicy wyróżnia się 
na tle innych żydowskich nekropolii 
Dolnego Śląska - stanowi interesujący, 
dobrze zachowany zespól rzeźby sepul
kralnej z XIX i XX w., o cechach wska
zujących na daleko posuniętą asymila
cję Żydów. W Niemczech było to zja
wiskiem typowym, stymulowanym 
przez władze. Brak tu kwater zachowu

jących tradycyjny po
dział na groby męż
czyzn i kobiet; częste 
są grobowce rodzinne. 
Macewy ustawione są 
w kwaterach na osi 
wschód-zachód. Wy
konano je przede 
wszystkim z piaskow
ca, granitu i marmuru. 
Najstarsze mają nie
wielkie rozmiary 
i proste kształty, za
wierają epitafia he
brajskie. Najliczniejsze 
nagrobki pochodzą 
z drugiej połowy XIX 
w. Mają zróżnicowane 
formy i ornamentykę 
oraz dwujęzyczne, he- 
brajsko-niemieckie in
skrypcje. Dwudziesto
wieczne nagrobki 
rzadko mają cechy tra
dycyjnych macew, 
a ich epitafia są niemal 

wyłącznie niemieckie. Na przełomie 
XIX i XX w. na cmentarzu powstało 
też kilkanaście okazałych grobowców 
rodzinnych, co stanowiło naruszenie 
rygorystycznych zasad judaizmu.

Stylistyka rzeźby nagrobnej na le
gnickim cmentarzu jest bardzo zróżni
cowana i odwzorowuje zjawiska zacho
dzące w sztuce od połowy XIX do lat 
trzydziestych XX w. Dominują tu ma
cewy z ostatnich dziesięcioleci XIX w., 
o kształcie wydłużonego prostokąta, 
z wyodrębnionym cokołem, zwieńczo
ne profilowanym gzymsem, wspartym 
niekiedy na małych konsolach. Deko
racje, zaczerpnięte ze sztuki europej
skiej, odwołują się przede wszystkim 
do form architektonicznych i roślin
nych, na ogół respektują zakaz przed
stawień figuralnych. Początkowo 
skromnie dekorowane macewy o tra
dycyjnych kształtach z czasem stają się 

1. Cmentarz żydowski w Legnicy - część południowo-zachodnia
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coraz bardziej ozdobne, aż wreszcie 
ustępują innym formom kamieniar
skim - obeliskom i grobowcom. Ich 
zdobienia powstają pod wpływem sty
lów historyzujących, czerpiących z re
pertuaru gotyku, renesansu i klasycy
zmu, niejednokrotnie wzbogaconych 
elementami orientalizującymi i secesyj
nymi. Po pierwszej wojnie światowej 
pojawiają się nagrobki modernistyczne. 
Większość nagrobków na cmentarzu 
żydowskim została wykonana w warsz
tatach kamieniarskich w Legnicy, 
świadczą o tym sygnatury: Wagner, 
Merkel, Born, Lówe. 

racyjne (wici roślinne, a nawet putto), 
które można często spotkać w zdobnic
twie tego okresu na cmentarzach 
chrześcijańskich. Gwiazda Dawida - 
znak identyfikacji narodowej, upo
wszechnił się na przełomie XIX i XX 
w., wraz z rozwijającym się syjoni
zmem. Na niektórych nagrobkach wy
kuto Oko Boże, symbol zaczerpnięty 
przez niemieckich Żydów z protestan
tyzmu.

1 października 1877 r. na cmenta
rzu został otwarty neorenesansowo- 
-orientalizujący dom przedpogrzebo- 
wy. Budowla o zróżnicowanych elewa- 

pięknym, metalowym ogrodzeniem 
z ozdobną bramą. Wtedy dotychczaso
wy cmentarz zyskał miano starego.

Naziści podczas pogromu w listopa
dzie 1938 r. (tzw. kryształowa noc) 
zbezcześcili cmentarze żydowskie. 
W czasie wojny obiekty były pod zarzą
dem marionetkowego Stowarzyszenia 
Żydów w Niemczech (Reichsvereini- 
gung der Juden in Deutschland), do cza
su zajęcia jego mienia w czerwcu 1943 r. 
przez gestapo. Dom przedpogrzebowy 
na starym cmentarzu użytkowała pocz
ta. Obydwa cmentarze po sprzedaży 
przewidziano do likwidacji. Na starym

2.3. Symbolika nagrobków - uskrzydlona 
klepsydra (2) i Oko Boże (3)
4. Dom przedpogrzebowy

(zdjęcia: Piotr Piluk)

Symbolika cmentarzy Żydów nie
mieckich nie dorównuje bogactwem 
symbolom nagrobnym w Europie 
Wschodniej. Obok tradycyjnych sym
boli o pochodzeniu biblijnym (błogo
sławiące dłonie, dzban, korona, palma, 
księga, świecznik) występują znaki sta
nowiące powszechnie używane w XIX 
w. metafory śmierci (uskrzydlona klep
sydra, zgaszona pochodnia, złamana 
róża) oraz ornamenty wyłącznie deko- 

cjach, których podziały odzwierciedla
ły układ wnętrz, powstała na planie 
prostokąta. Oszczędne detale wzmac
niały wyraz architektoniczny. Obiekt 
wieńczył wydatny gzyms i niewysoka 
attyka z profilowanymi sterczynami 
w narożach. We wnętrzu mieściła się 
obszerna sala modlitw, nakryta drew
nianym stropem kasetonowym, za
mkniętą absydą, skierowaną na za
chód. Ściany i strop pokrywały barw
ne polichromie, a w smukłych, półko
liście zamkniętych oknach umieszczo
no witraże. Obok sali modlitw znajdo
wało się mniejsze pomieszczenie prze
znaczone do przechowywania zwłok 
i przygotowania ich do ceremonii po
grzebowej. Do obu sal prowadziły od
dzielne wejścia. Na piętrze usytuowa
no pomieszczenia administracyjne. 
Dom przedpogrzebowy wzniesiono 
dzięki staraniom rabina Landsberga, 
chcącego w ten sposób nadać pochów
kom zmarłych członków licznej spo
łeczności żydowskiej bardziej podnio
sły charakter.

W 1879 r. cmentarz został upo
rządkowany, a w latach 1891 i 1923 
nieznacznie powiększony. W 1925 r. 
w obrębie nekropolii miejskiej powsta
ła nowa kwatera żydowska, otoczona 

znajdowało się około 1000 nagrobków 
i około 500 mogił, a na nowym 20 na
grobków i 80 mogił. W 1944 r. stary 
cmentarz został sprzedany miastu, nato
miast nowy nieodpłatnie przekazany le
gnickiemu garnizonowi.

Do naszych czasów dotrwał jedynie 
stary cmentarz, jest nadal czynny i po- 
zostaje pod opieką legnickiej Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej. Otacza go 
kunsztowne, żeliwne ogrodzenie, od 
ulicy prowadzi brama, wzniesiona już 
po wojnie, funkcjonuje także dom 
przedpogrzebowy. Nagrobki z ostat
nich lat mieszczą się w nurcie stylistyki 
charakterystycznej dla cmentarzy ko
munalnych, a na wielu z nich umiesz
czono wizerunek zmarłego.

Cmentarz jest formą pamięci - jej 
wyrazem w konwencjonalnym języku 
rzeźby sepulkralnej. Pamięć wykuta zo
stała w kamieniu. Hebrajskie wyraże
nie „dom wieczności” (oznaczające 
cmentarz) określa dążenie do tego, aby 
ci, którzy odeszli, stale mieszkali wśród 
żywych, aby ich obecność została na 
wieczność wyryta w pamięci. Opiera 
się ona przemijaniu dzięki trwałości 
kamienia, ale jednocześnie świadczy 
przewrotnie o śmierci.

Piotr Piluk
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Miejscowość: Jarosław, gm. Jarosław, pow. jarosławski, woj. 
podkarpackie.
Bliższa lokalizacja: w centrum miasta, kamienica przy ul. Kra
szewskiego 6.
Rodzaj i nazwa obiektu: malowidła ścienne z końca XIX w. 
Użytkownik: najemcy.
Stan obiektu: zły; liczne ubytki tynku, znaczne partie polichro
mii zniszczone; malowidłom grozi zamalowanie.
Inne informacje: ściany oraz sufit sieni i klatki schodowej w tej 
kamienicy pokryte są malowidłami z końca XIX w. (w sieni - mo
tywy kwiatowe i pejzaże, na klatce schodowej - stylizowane or
namenty geometryczno-roślinne); kie
dyś podobne malowidła znajdowały się 
także w mieszkaniach, ale dawno zo
stały zamalowane przez lokatorów; los 
zachowanych malowideł jest niepewny; 
jesienią 2002 r. wymieniano w budynku 
instalację gazową, przy czym prace te 
wykonano bez poszanowania zabytko
wych malowideł (częściowo zostały one 
przesłonięte przewodami, w wielu miej
scach wiercono w nich dziury, ściany
1 pilastry w sieni do wysokości ok.
2 m zostały już zamalowane); kamieni
ca wraz z pobliskimi budynkami wpisa
na jest do rejestru zabytków; jak w takiej 
sytuacji ratować resztę malowideł, po
zostałość dawnego ducha Jarosławia?

Marianna Oklejak
Warszawa

1-4. Malowidła w sieni (1-3) i na klatce 
schodowej (4) w kamienicy 

przy ul. Kraszewskiego 6 w Jarosławiu

Od redakcji: Na informacje o zagrożonych malowidłach z Jaro
sławia i na zdjęcia malowideł - wyjątkowo - przeznaczyliśmy 
nieco więcej miejsca, niż zwykle. Trudno jednak przewidzieć, 
czy już samo to wystarczy dla zwrócenia na nie uwagi właści

wych służb w mieście i czy zabytek ten zo
stanie uratowany. Szczególnie, że - jak 
wiemy z doniesień prasowych - niedawno 
rozpoczął się w Jarosławiu „remont jedne
go z cenniejszych zabytkowych obiektów 
nadsańskiego grodu, XVI-wiecznej Kamie
nicy Orsettich. Remont obiektu - obecnie 
siedziby miejscowego muzeum, stał się 
możliwy dzięki finansowemu wsparciu Mi
nisterstwa Kultury [...]. [Zaś] tempo i ter
min zakończenia prac uzależnione są od 
zasobów finansowych, na nadmiar których 
placówka się nie uskarża’’ [„Nasz Dzien
nik", nr 210, 9 września 2003], Co z kolei 
świadczy o tym, że miasto nie jest bogate. 
Wygląda więc na to, że malowidła w sieni 
i na klatce schodowej w kamienicy przy ul. 
Kraszewskiego 6 w Jarosławiu może ura
tować już tylko podobna akcja do tej, jaką 
w analogicznej sprawie przeprowadzono 

.ra w Poznaniu (o czym w artykule Aleksandra 
Stokowskiego na s. 36).
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Generalska pompa
P

ompa jest żeliwna i dość stara, po
wstała w drugiej połowie XIX w. 
Stoi w samym sercu tętniącego ży
ciem Królewskiego Traktu w Warsza

wie, ale jest niemal niewidoczna dla 
przechodniów, ukryta wstydliwie tuż za 
bramą wejściową na dziedziniec pałacu 
Czapskich (później Krasińskich) przy 
Krakowskim Przedmieściu 5 (obecnie 
siedziba Akademii Sztuk Pięknych). Jest 
częściowo zniszczona. Brakuje jej nie
których elementów korpusu i fragmen
tów ozdobnej koronki wieńczącej 
ośmiograniastą neogotycką kolumnę. 
Dźwignia, zakończona imponującą kulą 
i kilkoma drobniejszymi elementami 
zdobniczymi, od lat przywiązana jest 
do trzonu zabytku drutem. Także ubyt
ki w efektownym wylewie, formowa
nym na kształt głowy kaczki, wskazują 
na nieubłaganie płynący czas i pilną po
trzebę interwencji ze strony konserwa
torów metali. Przydałoby się też zlikwi
dować liczne spękania betonowej ob- 
murówki wokół wystającej ponad po
ziom dziedzińca pierwszej cembrowiny 
studni i uporządkować teren w pobliżu 
zabytkowej pompy.

Powstaje pytanie: czy opisany 
obiekt na to zasługuje?

Zabytku nie wpisano ani do reje
stru prowadzonego przez Dział Doku
mentacji Wojewódzkiego Oddziału 
Służby Ochrony Zabytków w Warsza
wie, ani do kartoteki Krajowego 
Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabyt
ków. Nie znaczy to jednak, że leciwa 
pompa nie jest zabytkiem. Z mocy pra
wa należy się jej ochrona i dbałość 
o odpowiedni wygląd, jest bowiem ele
mentem ruchomego wyposażenia pała
cu Czapskich. Jarosław Zieliński 
w Atlasie dawnej architektury ulic i pla
ców Warszawy o warszawskiej pompie 
napisał rozstrzelonym drukiem, że 
„należy ona do nielicznych 
i najefektowniejszych 
XI X-wiecznych tego typu 
urządzeń w Warszawie”.

Jak dotąd, niewiele jednak było 
o niej wiadomo. Z całą pewnością 
ustawiono ją na jednej z szesnastu 
funkcjonujących już w 1775 r. studni 
w Warszawie, które - za Przewodni
kiem warszawskim, czyli nowym kalen
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darzem Warszawy na rok 1775 (druk 
Michała Grólla) - wylicza w „Kurierze 
Warszawskim” (nr 1 15, 1896) Julian 
Heppen: „oprócz zdroju przy ulicy 
Zdrojnej, dwie studnie na rynku Starej 
Warszawy, jedna na Kanonji, jedna na 
Dunaju, wreszcie w rynku Nowej War
szawy, pod Bramą Krakowską, na Pod
walu, na Marjensztadzie, na Kra ko w - 
skiem Przedmieściu pod pałacem Mała
chowskiego (N° 410, dzisiejszy pałac 
hrabiów Krasińskich) i druga, nieco da
lej położona, jedna na Nowym Swiecie, 
dwie studnie na Długiej, jedna na Kapi
tulnej i dwie na Tamce”.

Dziś ozdoba wylewu jednym przy
pomina głowę kaczki, innym - głowę 
smoka. Przy odrobinie wyobraźni moż
na by też podsunąć miłośnikom starej 
Warszawy (kto wie, czy nie najwłaściw
sze?) skojarzenie wystroju zabytkowej 
pompy z... legendą o Złotej Kaczce. 
Mamy wszak tu i głowę zaklętej 
w kaczkę księżniczki i jej koronkę. Co 
więcej, czysta, źródlana woda najlepiej 
kojarzy się ze „zdrojem” (tak kiedyś 
mówiono na pompę), a najrozsądniej 
byłoby jej szukać w podziemiach pobli
skiego pałacu Ostrogskich przy Tamce, 
gdzie „w przepięknej komnacie złotem 
wysadzanej jest stugłębna, srebrem 
lśniąca sadzawka, a na niej majesta
tycznie kołysze się Złota Kaczka z ma
leńką koronką na głowie”...

Są jednak i inne, bardziej rzeczowe 
informacje o pompie. Z umieszczone

go na jej korpusie firmowego napisu: 
„FABRYKA MASZYN / TRÓTZER & 
EMMEL / W WARSZAWIE” wynika, 
że pompa wykonana została w war
szawskiej wytwórni Wilhelma Trótze- 
ra, z pochodzenia Czecha, prowadzą
cego działalność w Warszawie przy ul. 
Waliców 14. W 1858 r. Trótzer był 
właścicielem „Fabryki Wyrobów Ko
tlarskich i Metalowych”. Cztery lata 
później, po wejściu w spółkę z braćmi 
Adolfem i Wojciechem Scholtze, jego 
wytwórnia zmieniła nazwę, a na opusz
czających pawilony fabryczne przy Wa
liców (róg Chłodnej) wyrobach 
umieszczano plakietę z napisem: „W. 
Troetzer i Scholtze - Fabryka Wyro
bów Miedzianych, Metalowych i Ma
szyn w Warszawie”. W 1866 r. z kolei 
właścicielami tej wytwórni byli już bra
cia Scholtze i Hantke, a synowie Wil
helma, Jan i Adolf Trótzer, utworzyli 
przy Chłodnej 8 nowy zakład, działają
cy pod firmą „Bracia Troetzer - Fabry
ka Wyrobów Miedzianych”. W końcu 
i ta spółka zakończyła działalność. 
Przejęli ją, używający już w 1874 r. tej 
samej nazwy i adresu, Maurycy Bor
man i Aleksander Szwede, natomiast 
Adolf Trótzer, już samodzielnie, pro
wadzi! w latach siedemdziesiątych przy 
Chłodnej 27 nowy zakład pod nazwą 
„Fabryka Maszyn, Narzędzi ognio
wych, Pomp i Studzien artezyjskich”. 
Prawdopodobnie więc nieznany z imie
nia wspólnik Wilhelma Trótzera, Em-

0 Wilhelmie Trótzerze i jego „Fabryce Wyrobów Kotlarskich i Metalowych” czytamy 
w „Gazecie Warszawskiej” 1858 [nr 330, 13 XII, s. 1]: „Dzisiejszy właściciel zakładu, P 
Trótzer, Czech rodem, odbywszy nauki szkolne, wziął się do ciężkiego rzemiosła kotlar
skiego w rozleglejszym znaczeniu. Wyrobiwszy się mechanicznie w kraju rodzinnym, pra
cował następnie po najpierwszych fabrykach niemieckich i francuskich, jako prowadzą
cy część warsztatów, jako rysownik, aparatów, i tak przechodził kolejno wszystkie odnogi 
swego fachu. Po tej dopiero długoletniej praktyce udał się do Cesarstwa, i tam przez lat 
kilka prowadził w Guberni Grodzieńskiej, na własną już rękę, fabrykę wyrobów miedzia
nych, a potrafił sobie zyskać wziętość taką, że imię i roboty jego znano w kilku sąsied
nich guberniach. Przeniósł się następnie do Warszawy i tu osiadł. Niewielkie mając zaso
by, niewielką też założył fabrykę, ale imię zdolnego i sumiennego fabrykanta już go tu po
przedziło i byt mu zapewniało. Jakoż zakład jego ciągle wzrastał i dotąd się rozwija, a wy
roby z niego wychodzące celują artystycznym prawie wykończeniem, odpowiadając za
razem najściślej warunkom przeznaczenia swojego. Na wystawach przemysłowych 
w Moskwie i Warszawie, wyroby kotlarskie Trótzera, już to pod jego kierunkiem dokona
ne, już z jego własnej fabryki pochodzące, odznaczały się świetnie i medalami nagradza
ne byty. Teraz fabryka jego, mieszcząca się przy ulicy Waliców, znaczną przestrzeń zaj
muje, a piękne piętrowe zabudowania fabryczne, z całą bacznością na wyrób aparatów 
wielkiego rozmiaru i wygodę pracujących, wymurowane zostały [...]".



1. Żeliwna pompa z ok. 1852 r. na dziedzińcu patacu Czapskich (Krasińskich) w Warszawie
2-4. Zwieńczenie (2), wylew (3) i podstawa (4) zabytkowej pompy

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Henryk Marconi (1792-1863) urodził się w Rzymie 
w rodzinie, w której zawód architekta, rzeźbiarza 
lub malarza dziedziczono wraz z nazwiskiem. 
Kształcił się w Bolonii, gdzie studiował na tamtej
szym uniwersytecie oraz w Akademii Sztuk Pięk
nych. W 1822 r. generał Ludwik Pac sprowadził 
Marconiego do Polski i powierzył mu zadanie ukoń
czenia pałacu w Dowspudzie koło Suwałk, a na
stępnie przebudowy na swą siedzibę dawnego pa
tacu Radziwiłłów przy ul. Miodowej w Warszawie 
(1824-1828). Rzymianin, podobnie jak jego liczni 
rodacy, szybko zadomowił się w kraju nad Wisłą, 
stając się rychło jednym z najwybitniejszych archi
tektów polskich XIX w., a zarazem człowiekiem ży
wo zainteresowanym życiem społecznym, umysło
wym i artystycznym swej drugiej ojczyzny; byt m.in. 
radcą budowlanym Królestwa Polskiego, człon
kiem Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Ra
dy Wychowania Publicznego. W swej twórczości, 
stanowiącej znakomity przykład dziewiętnasto
wiecznego historyzmu, najchętniej odwoływał się 
do form włoskiego renesansu, rzadziej gotyku an
gielskiego, poznanego dobrze dzięki podróżom do 
Wielkiej Brytanii. Związany był z Warszawą, gdzie 
pozostawił większość swych najwybitniejszych re
alizacji, m.in. kościoły Św. Karola Boromeusza na 
Chłodnej (1841-1849) i Wszystkich Świętych (od 
1859), gmachy Hotelu Europejskiego (wznoszony 
etapami od 1855 r.), Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego (1856-1858), pałac Branickich (ok. 
1851) przy Nowym Świecie, przebudował pałac Pu- 
stowskiego (1849), neogotycki grobowiec Aleksan
dry z Lubomirskich i Stanisława Kostki Potockiego 
w Wilanowie (1836). Niektóre z jego budowli nie 
przetrwały do naszych dni - dworzec Kolei War- 
szawsko-Wiedeńskiej w Alejach Jerozolimskich 
(1846),. gmach więzienia Pawiak na Dzielnej 
(1830-1835), Instytut Wód Mineralnych w Ogrodzie 
Śaskim (1847). Z Polską związany byt także brat 
Henryka, Ferrante, rzeźbiarz-sztukator, czynny 
m.in. w patacu w Natolinie pod Warszawą. Synami 
Marconiego byli: malarz i rysownik Karol, architekt 
Leandro, przemysłowiec Henryk oraz architekt 
i konserwator zabytków Władysław.

mel (być może ten sam Emmel, który 
w 1848 r. byl właścicielem posesji przy 
Orlej 6 w Warszawie) miał swój udział 
w firmie w pierwszych latach działal
ności w Polsce czeskiego przemysłow
ca. Można przypuścić, że było to mniej 
więcej w latach 1850-1852.

W tym samym czasie rozpoczyna się 
w Warszawie boom na stawianie zdro
jów ulicznych, fontann i pomp hydrau
licznych. Rusza też budowa pierwszego 
w Warszawie żeliwnego wodociągu. Jak 
podaje „Kurier Warszawski” z 23 paź
dziernika 1852 r.: „Liczba wodotry
sków (dotąd siedm) w Willanowie, przez 
inżyniera Schramke urządzonych, ma 
być jeszcze pomnożoną dla zupełnego 
przyozdobienia tej wspanialej rezyden
cji”. W kolejnych wydaniach „Kurie
rek” informuje czytelników o rozpoczę

ciu robót przy „urządzanym w Warsza
wie wodociągu”, wmurowaniu kamie
nia węgielnego pod tą „jedną z najważ
niejszych i najpamiętniejszych, a w cią
gu roku bieżącego rozpoczętych prac” 
i ukończeniu pierwszych robót przy 
„wodotrysku w alei głównej ogrodu Sa
skiego [...], które wiosną roku przyszłego 
zostaną wznowione”. Większości z tych 
niezwykle obiecujących działań nie by
łoby bez zaangażowania w nie inżynie
ra i architekta, z pochodzenia Włocha, 
Henryka Marconiego, który był nie tyl
ko projektantem żeliwnego wodociągu, 
ale także wielu związanych z nim urzą
dzeń.

Tymczasem na posesji przy Kra
kowskim Przedmieściu 410 (obecnie 
Krakowskie Przedmieście 5) w Warsza
wie trwa rozbudowa późnobarokowe- 

go pałacu generała Wincentego Krasiń
skiego, według projektu i pod nadzo
rem tego samego zasłużonego dla mia
sta architekta, inżyniera Henryka Mar
coniego. Wreszcie w listopadzie 1852 
r. prace dobiegają końca. Donosi 
o tym, jak zwykle dobrze poinformo
wany „Kurier Warszawski”: „W tych 
dniach odsłonięte zostały, nowo zbudo
wane dwupiętrowe pawilony, przytyka
jące do korpusu głównego gmachu JW. 
Hr. Wincentego Krasińskiego na Kra
kowskim Przedmies'ciu. Kształt budowy, 
ozdoby architektoniczne, etc., wszystko 
zastosowane zostało do stylu gmachu 
głównego, tak, że te pawilony, z nim 
zgodną całość stanowią”. Roboty trwa
ły długo, ale ich zakończenie musiało 
być terminowe, a otoczenie pałacu i ca
ły znajdujący się na jego terenie doby-
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5.6. Pompa generała Wincentego Krasińskiego (5)
i pałac Krasińskich w Opinogórze (6)

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

tek oraz wyposażenie uporząd
kowane. Dwa tygodnie później 
hrabia zamierzał bowiem wydać 
w swojej rezydencji uroczysty 
obiad z okazji ślubu syna Na
miestnika Królestwa Polskiego, 
Fiodora (Teodora) Iwanowicza 
Paskiewicza, na który zaprosił 
„same znakomite Osoby”.

Przyjrzyjmy się raz jeszcze 
zapomnianej pompie. Czyż nie 
przypomina ona wysmukłej, 
także ośmiograniastej, z charak
terystyczną koronką w górze 
wieży neogotyckiego pałacu 
(„zameczku”) w Opinogórze - 
posiadłości, którą w 1843 r. 
otrzymali w prezencie ślubnym 
od generała Zygmunt i Eliza 
Krasińscy? Czy kolumna pompy 
nie wydaje się wprost jej minia
turką lub co najmniej echem 
tamtej, budowanej latami rezy
dencji? Wszak koronka (jakże łatwo ko
jarzona z koroną hrabiowską) - to ulu
biony element zdobniczy hrabiego Win
centego, pojawiający się na wielu zwią
zanych z jego osobą budowlach i przed
miotach.

1944 r. Jednak wśród archi
tektów wymienianych jako 
potencjalni twórcy opinogór- 
skiego „zameczku” często po
jawia się nazwisko znanego 
nam już inżyniera Henryka 
Marconiego. Może więc jest 
on także projektantem żeliw
nej pompy stojącej tuż za bra
mą pałacu Czapskich, na dzi
siejszym dziedzińcu warszaw
skiej ASP, umieszczonej tam 
niemal dokładnie przed 150 
laty, na krótko przed wydanym 
przez generała Wincentego 
Krasińskiego wystawnym obia
dem i „festynem dla 50 osób, 
z iluminacjami i wszystkim co 
można sobie wyobrazić”?

Tak czy inaczej - mając 
w niedługiej perspektywie ob
chody stulecia Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie (15 paź

dziernika 2004 r.) - warto byłoby pompę 
odrestaurować, a następnie, umieściwszy jej 
opis w przewodnikach, zachęcić zwiedzają
cych Warszawę do jej zobaczenia.

Wojciech Przybyszewski

(zdjęcia: Wojciech Przybyszewski)

Niestety, nie znamy projektanta pała
cu w Opinogórze, a materiały dotyczące 
tej budowy, umieszczone w Bibliotece 
Krasińskich przy ul. Okólnik w Warsza
wie, spłonęły wraz z kolekcjami z innych 
bibliotek warszawskich 19 października 
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

1. Typ rozety 
naściennej 
stosowany 
w latach 
1908-1939
2. Rozeta 
produkowana 
pomiędzy 
1935 i 1939 r.

a pięć lat obchodzić będziemy 
setną rocznicę elektryfikacji 
tramwajów warszawskich. Na 

przełomie XIX i XX w. tramwaj elek
tryczny byl jednym z symboli nowo
czesności. Nieprzerwanie modernizo
wany jest dziś zarówno zmodyfikowa
nym, wygodnym środkiem transportu 
miejskiego, jak i pojazdem kojarzą
cym się z muzealną patyną oraz prze
jażdżkami w stylu retro. Pomimo 

zniszczeń wojennych i wielokrotnych 
modernizacji, w przestrzeni miejskiej 
Warszawy zachowały się relikty elek
trycznej trakcji tramwajowej sprzed 
1939 r. Niektóre nadal pełnią pier
wotną funkcję, stanowiąc integralną 
część eksploatowanej sieci trakcyjnej.

W artykule Piękno konstrukcji 
(„Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 
1995) pisałem o zabytkowych słupach 
trakcyjnych i ozdobnych, secesyjnych 

wysięgnikach Siemensa, podtrzymują
cych tramwajowe przewody jezdne. 
Słupy z wysięgnikami znajdowały za
stosowanie tylko w określonych rejo
nach miasta: głównie na szerokich uli
cach z luźną lub jednostronną zabu
dową albo na peryferiach. Na ulicach 
o zwartej, obustronnej zabudowie 
czynszowej słupy zastępowane były 
często przez haki odciągowe, wmuro
wane w fasady domów. Haki o prze
kroju 2,2 cm przystosowane były do 
zaczepiania odizolowanych drutów 
poprzecznych, podtrzymujących prze
wody jezdne. Musiały wytrzymać ob
ciążenie, dochodzące do 500 kg. 
Zgodnie z ówczesnymi wymogami es
tetycznymi haki odciągowe uzyskały 
dekoracyjną oprawę: ozdobne rozety 
naścienne, wykonane z żeliwa. Śred
nica rozety wynosiła 16,2 cm. Zakła
dano ją na hak, a następnie mocowa
no za pomocą pierścienia blokowane
go śrubą. Rozetę zdobił uproszczony 
ornament palmetowy okalający hak 
oraz perełkowanie, biegnące wzdłuż 
jej krawędzi.

Opisaną rozetę stosowano w War
szawie w latach 1908-1939. W okresie 
elektryfikacji tramwajów rozety mogły 
być odlewane w zakładach Rosyjsko-

RENESANSOWA REKLAMA

Wykorzystywanie dziel sztuki do celów reklamowych nie jest, 
wbrew pozorom, wynalazkiem ostatnich lat (por. artykuł S, 
Grzelachowskiego i T Urzykowskiego Spór o reklamy - „Spotkania 

z Zabytkami”, nr 7, 2003). Wioski rzeźbiarz Hieronim Canavesi (ok. 
1525-1582), działający od 1562 r. w Polsce w służbie króla Zygmun
ta Augusta miał warsztat w Krakowie, ale jego dzielą spotykamy rów
nież w innych miastach. Dwa dzielą Canavesiego znajdują się w po
znańskiej katedrze - nagrobek rodziny Górków w kaplicy św. Krzyża 
i biskupa Adama Konarskiego w kaplicy św. Trójcy. Oba dzielą są sy
gnowane przez mistrza. Ale jak sygnowane! Nie jest to żaden 
umieszczony gdzieś w narożniku gmerk czy inna dyskretna sygnatu

ra. W obu wypadkach na samym froncie nagrobków i przez prawie 
całą ich szerokość, na gzymsach wieńczących cokoły (zatem mniej 
więcej na poziomie oczu patrzącego) ciągnie się inskrypcja: „OPVS 
IERONIMI CANEVEXI QVI MANET CRACOVIAE IN PLATEA SANCTI 
FLORIANI" [dzieło Hieronima Canavesiego, który przebywa w Krako
wie przy ulicy świętego Floriana]. To się nazywa marketing!

Aleksander Stukowski

1.2. Nagrobek biskupa Adama Konarskiego (1) i detal nagrobka z „reklamową” 
inskrypcją (2) (zdjęcia: Aleksander Stukowski)
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-Belgijskiego Towarzystwa Wyrobów 
Metalowych przy ul. Przemysłowej 32, 
w odlewni „WŁ. AMBROŻEWICZ”, 
zakładach „KONRAD, JARNUSZKIE
WICZ i S-KA” lub w Białogonie. Roze
ta z ornamentem palmetowym była 
najbardziej rozpowszechniona. Nadal 
można oglądać liczne egzemplarze te
go reliktu na fasadach stołecznych ka
mienic i gmachów.

Drugi typ rozety, której 
nadano formę stylizowane
go kwiatu akantu (średnica 
16,7 cm), wytwarzany był 
pomiędzy 1935 i 1939 r. 
Rozety takie występują dość 
rzadko; kilka dobrze zacho
wanych reliktów przetrwało 
m.in. na elewacjach „Domu 
bez kantów” przy Krakow
skim Przedmieściu 11.

Konstrukcja sieci trakcyj
nej wymagała niekiedy za
czepienia w jednym punkcie 
elewacji dwóch lub trzech 
drutów poprzecznych. Na 
fasadach budynków przykrę
cane były wtedy mechani
zmy odciągowe, przystoso
wane do znacznych obciążeń. Mecha
nizm odciągowy składał się z ozdobnej 
żeliwnej tarczy o wysokości 28,8 i sze
rokości 23,8 cm, obrotowego bębna 
umocowanego na wysięgnikach tarczy 
i oddzielonego od nich gumowymi 
pierścieniami oraz wkręconych w bę
ben uchwytów, służących do zaczepie
nia poprzecznych drutów nośnych.

Mechanizm przykręcany był do fasad 
budynków czterema śrubami o prze
kroju 1,8 cm, przechodzącymi przez 
otwory rozmieszczone na tarczy. Me
chanizmy odciągowe zachowały się 
m.in. na elewacjach „Domu bez kan
tów” i na fasadzie Teatru Wielkiego.

Projekty rozpinania drutów mię
dzy fasadami kamienic bywały niekie
dy udaremniane. Protestowali właści

ciele posesji, obawiający się naruszenia 
konstrukcji budynków lub groźby po
rażenia lokatorów wskutek przebicia 
prądu elektrycznego. Autorzy Zarysu 
historycznego i opisu technicznego 
tramwajów miejskich i autobusów 
m.st. Warszawy (Warszawa 1933) 
mocno jednak przesadzili, sugerując, 
że „wobec utrudnień stawianych przez 

właścicieli nieruchomości, haki ścienne 
dały się zastosować tylko w gmachach 
miejskich i rządowych”. Stwierdzeniu 
temu przeczy znaczna liczba haków 
i mechanizmów odciągowych, umoco
wanych na kamienicach Starej Ochoty, 
Śródmieścia, Pragi i Mokotowa. Na 
ogół nie są już wykorzystywane, lecz 
nie usuwa się ich podczas remontów 
elewacji i coraz częściej uznaje za re

likt, stanowiący cząstkę historii za
bytkowej budowli. Ostatnio po
stąpiono tak podczas rewaloryza
cji fasady neogotyckiej kamienicy 
przy ul. Marszałkowskiej 72.

W każdym mieście, posiadają
cym komunikację tramwajową 
z tradycjami, na fasadach kamie
nic odnajdziemy rozety naścien- 
ne, charakteryzujące się zindywi
dualizowanym wzorem. Brak ro
zet świadczy o rezygnacji daw
nych projektantów sieci trakcyj
nej ze stosowania pojedynczych 
haków. Przykładem takiego roz
wiązania może być Wiedeń, gdzie 
montowano wyłącznie mechani
zmy odciągowe podobne do war
szawskich, choć wyróżniające się 

bardziej ozdobną tarczą.
W maju 2003 r. mechanizm odcią

gowy oraz dwa typy warszawskiej ro
zety naściennej, zdemontowane z ele
wacji kamienic przy ul. Filtrowej 65 
i Nowowiejskiej 28, przekazane zosta
ły do zbiorów Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy.

Janusz Sujecki

3. Warszawski mechanizm odciągowy sprzed 1939 r.
4. Mechanizm odciągowy na fasadzie gmachu 
przy Am Heumarkt 13 w Wiedniu

(zdjęcia: Janusz Sujecki)

Spotkanie z książką
POCZET PRYMASÓW POLSKI

Wydawnictwo Orlęta opublikowało w 2003 r. album dedykowa
ny papieżowi Janowi Pawiowi II z okazji 25-lecia pontyfikatu. 

Poczet arcybiskupów gnieźnieńskich prymasów Polski z tekstem 
autorstwa Przemysława Mrozowskiego ilustrują zdjęcia Macieja 
Bronarskiego (autora koncepcji albumu), rozpoczy
na wstęp prymasa Józefa Glempa, a kończy posło
wie arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. Pierwsza 
część albumu zatytułowana Prymasi na stolicy 
gnieźnieńskiej - to część historyczna, poświęcona 
genezie prymasowskiej stolicy. Jest tu opis jej funk
cjonowania przed zaborami, w ich trakcie i po odzy
skaniu niepodległości oraz analiza roli prymasów 
i Kościoła w dziejach kraju. Następna część noszą
ca tytuł O podobiznach arcybiskupów gnieźnień
skich, prymasów Polski rozpoczyna się od przedsta
wienia tradycji ikonograficznej, do której nawiązuje 
album, bo jest on swego rodzaju pocztem portreto
wym, zestawieniem wizerunków biskupów gnieź
nieńskich w porządku chronologicznym. Początko

wo były to wizerunki na pieczęciach, od połowy XV w. wizerunki de- 
wocyjne, nagrobki, podobizny drzeworytnicze, portrety. Wreszcie 
następuje główny rozdział książki: przedstawienia 77 postaci bisku- 
pów-prymasów; począwszy od Radzima Gaudentego (999-ok. 

1010) po Józefa Glempa. Postacie ukazane są we
dług schematu: najpierw podane zostały lata pano
wania, potem krótki rys biograficzny, przedstawienie 
ilustracyjne i opis ikonograficzny.

Książka stanowi bogaty materiał źródłowy i hi
storyczny, ilustruje, jak wielką rolę odegrali prymasi 
w historii. Stanowi podsumowanie tysiącletniej hi
storii arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i powiązania 
z nim Urzędu Prymasa Polski. Podkreślenie tej hi
storii jest szczególnie ważne teraz, gdy wchodząc 
do Unii Europejskiej będziemy pielęgnować naszą 
tradycję.

Żainteresowani nabyciem pozycji mogą kontak
tować się z Wydawnictwem Orlęta - 00-277 Warsza
wa, pl. Zamkowy 4, e-mail: orleta@list.pl. (ek)
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W
 nieodległej przeszłości Po
znań, dzięki niestrudzonej 
działalności dra Franciszka 
Chłapowskiego (1846-1923), szczycił 

się wspaniałym muzeum mineralogicz- 
no-geologiczno-paleontologicznym.  
W pałacu Mielżyńskich w siedzibie Po
znańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk można było podziwiać ekspona
ty z zakresu paleontologii, geologii 
i mineralogii. W rezultacie zniszczeń 
drugiej wojny światowej to wspaniałe 
muzeum, jedno z bardziej cenionych 
w tej części Europy, uległo rozprosze
niu i wkrótce poszło w zapomnienie. 
Nieliczne resztki tej wspanialej kolekcji 
zwiedzano w budynku PAN na terenie 
starego ZOO przy ul. Bukowskiej. Nie
stety, w 1971 r. także to niewielkie 
miejsce ekspozycji okazów geologicz
nych zostało zlikwidowane.

W Poznaniu bardzo dotkliwie od
czuwany jest brak muzeum geologicz- 
no-mineralogicznego, obejmującego 
szeroko rozumiane zagadnienia ochro
ny z jednej strony i ekspozycji z dru
giej, abiotycznych elementów naszego 
środowiska, czyli skał i minerałów, 
a w wielkopolskim środowisku np. gła
zów narzutowych, bogactw mineral
nych, takich jak ropa naftowa, węgle 
brunatne, darniowe rudy żelaza, gliny, 
pstre iły poznańskie, gytie, martwice 
wapienne oraz te wszystkie elementy 
skalne i mineralne, dzięki którym

1. Lapidarium przed 
gmachem Instytutu Geologii
2. Głaz narzutowy z Konina
3. Kula z klesowitu (granitu)

mieszkańcy ziemi wielkopolskiej żyją 
i funkcjonują od wielu tysięcy lat. Nie
dosyt zainteresowania przyrodą nie
ożywioną skłonił nieliczne grono pra
cowników Instytutu Geologii Uniwer

sytetu im. Adama Mickiewicza w Po
znaniu, a także właściciela zakładu ka
mieniarskiego mgra Henryka Walen- 
dowskiego do próby urządzenia lapi
darium o charakterze dydaktyczno- 
-oświatowym. Sprzyjającą okoliczno
ścią było przeniesienie jesienią 1991 r. 

siedziby Instytutu Geologii UAM z ul. 
Romka Strzałkowskiego na dalekie, 
północne obrzeża Poznania u zbiegu 
ulic Maków Polnych i Dzięgielowej. 
Przystosowany dla potrzeb dydaktyki 
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dawny hotel stał się siedzibą Instytutu 
Geologii i zaczął funkcjonować jako 
Collegium Geologicum. Ten samo
dzielny budynek otoczony był przed 
dziesięcioma laty rozległą, zdewasto
waną i niezagospodarowaną działką. 
Wspólny, najczęściej społeczny, wysiłek 
pracowników Instytutu Geologii do
prowadził do częściowego uporządko
wania terenu oraz wydzielenia miejsca 
na stworzenie lapidarium. Przy dużej 
pomocy H. Walendowskiego od maja 
1993 r. zaczęto gromadzić różnego ro
dzaju kamienne eksponaty, których 
zdecydowana większość - to wyjątko
we przykłady dawnej, rzemieślniczej 
sztuki kamieniarskiej, a nawet rzeźbiar
skiej. Uroczyste otwarcie lapidarium 
odbyło się w maju 1994 r. i wpisało 
w obchody 75-lecia Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza.

W lapidarium wydzielić można 
cztery podstawowe działy: kamień 
w przyrodzie, kamień w architekturze 
i rzeźbie, kamień w budownictwie dro
gowym oraz kamień użytkowy. Zwie
dzając lapidarium od strony ul. Dzięgie
lowej i przystanku autobusowego nr 
87, rozpoczynamy od poznania skupi
ska głazów narzutowych, z których naj
większy o wadze 19,4 tony został wy
dobyty z głębokości 15 m w odkrywce 
węgla brunatnego „Jóźwin” w Koninie. 
Decyzją wojewódzkiego konserwatora 
przyrody z 1995 r. głaz ten został uzna
ny za pomnik przyrody nieożywionej. 
W jego otoczeniu znajduje się wiele 
mniejszych głazów narzutowych, tzw. 
eratyków. Są to głównie gnejsy, migma- 
tyt, kwarcyty jotnickie.

Osobne miejsce w tej części lapida
rium zajmują cztery naturalne słupy ba
zaltowe, przywiezione na teren Instytu
tu Geologii UAM aż z Janowej Doliny 
(obecnie Bazaltowoje) na Ukrainie. Był 
to dar poznańskiego kamieniarza Jana 
Krygiera (1961-1998). W chwili obec
nej bazalty na tym terenie eksploato
wane są przez polskie firmy z Chełma 
Lubelskiego. Natomiast w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego by
ły one głównym źródłem zaopatrywa
nia przemysłu drogowego w bazaltowy 
tłuczeń drogowy. Zresztą historia wy
korzystywania bazaltów wołyńskich 
sięga już czasów neolitycznych.

W dziale „kamień w architekturze” 
szczególne wrażenie robi kamienna ku
la o średnicy 86 cm i wadze około

900 kg, wykonana w okresie między
wojennym z klesowitu, czyli regional
nej odmiany granitu wołyńskiego, 
w znanym zakładzie kamieniarskim M. 
Gawiaka, w woj. wołyńskim. Według 
niepotwierdzonych informacji kula ta 
była eksponowana na Powszechnej 
Wystawie Krajowej w Poznaniu 
w 1929 r. Istnieją sugestie, że była jed
ną z czterech kul zdobiących cokół po
piersia Józefa Piłsudskiego. W 1930 r. 
popiersie to ustawiono przed budyn
kiem koszarowym 7. Batalionu Radio
telegraficznego na poznańskiej cytade
li. W lapidarium kula postawiona jest 
na specjalnie przygotowanym postu
mencie z granitu strzegomskiego. Po
czesne miejsce w lapidarium zajmuje 
potężny, prawie trzytonowy bęben ko
lumny, wykonany z trawertynu, z gma
chu poznańskiej poczty głównej, znisz
czony w lutym 1945 r. w czasie działań 
wojennych. Z kolei nieco na uboczu 
wspaniale prezentuje się duży, pęknię

ty, granitowy znicz, usunięty w czasie 
renowacji pomnika Powstańców Wiel
kopolskich. Urozmaiceniem terenu la
pidarium są kolumny i słupy kamienne 
z różnego rodzaju zabudowań, głównie 
gospodarczych, z okolic Strzelina. Nie
zwykle cenne z historycznego punktu 
widzenia są różne elementy architekto
niczne dostarczone z katedry poznań
skiej, które zostały usunięte w latach 
1947-1955 podczas prac konserwator- 
sko-archeologicznych nad regotyzacją 
świątyni.

Oryginalnym eksponatem są także 
lupki dachówkowe z okolic Głuchołaz. 
W latach 1870-1930 łupki te były po
wszechnie użytkowane na pokrycia da
chów pałaców, kościołów, zamożniej
szych willi i kamienic. Jeszcze dzisiaj 
naturalne łupki dachówkowe pokry
wają kościół Wszystkich Świętych przy 
ul. Grobla oraz dzwonnicę przy koście
le św. Marcina; takim samym materia
łem pokryty był także dach kościoła
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4. Trzytonowy fragment bębna kolumny
z trawertynu
5. Łupki dachówkowe z Głuchołaz
6. Koryto kamienne, marmurowa misa 
podrynnowa; w głębi kota młyńskie
7. Ścieżka złożona ze zdemontowanych płyt 

chodnikowych

(zdjęcia: Janusz Skoczylas)

św. Marcina. Więcej zabytkowych 
obiektów architektonicznych pokry
tych łupkiem dachówkowym zachowa
ło się na obszarze środkowego Pomo
rza (Słupsk, Ustka, Białogard, Koło
brzeg). Także pod Poznaniem, np. 
w Krośnie, poewangelicki kościół 
szczyci się łupkowym dachem.

Na uwagę zasługują również mar
murowe (Carrara) balaski, granitowy 
cokół z ogrodzenia byłego zamku ce
sarskiego w Poznaniu, granitowy od
bojnik z bramy wjazdowej, a także cha

rakterystyczne posadzkowe płyty wa
pienne, spotykane w kościołach i klasz
torach Polski Północnej i Środkowej. 
Te zupełnie niedoceniane do niedaw
na, ordowickie wapienie płytowe z bał
tyckiej wyspy Olandia bogate są w licz
ne skamieniałości głowonogów, głów
nie ortocerasów. Ułożone z wapieni 
olandzkich posadzki znane są jako po
sadzki wazowskie lub szwedzkie. Moż
na je spotkać w wielu zabytkowych bu
dowlach Poznania. Największe po
wierzchnie zajmują posadzki szwedzkie 
w kościele farnym - około 1 000 m2 
oraz w kościele Bożego Ciała - około 
900 m2.

Dużą różnorodnością eksponatów 
cechuje się fragment lapidarium grupu
jący różne przejawy działalności wy
twórczej człowieka pod wspólnym ha
słem „kamień użytkowy”. Są tu kamie
nie młyńskie, o średnicy 124 cm i gru
bości 33 cm, wykonane z francuskich 
krzemieni prawdopodobnie w okresie 
międzywojennym przez firmę K. 
Ritsch & Co w Gorzowie Wielkopol
skim. Obok eksponowane są piaskow
cowe koła młyńskie o średnicy 140 cm, 
grubości 30 cm i wadze około 900 kg, 
przywiezione z Obrzycka. Godne uwa
gi są także koła szlifierskie z piaskow
ca, toczaki, żarna (neolityczne?), kory
to kamienne, półotwarte z permskiego 
piaskowca z okolic Nowej Rudy, żłób 
granitowy ze stacji w Burgrabicach ko
ło Nysy, marmurowa misa podrynno
wa wykonana z szarego marmuru sław- 
niowickiego około 100 lat temu, stary 
stół sterowniczy wykonany z marmuru 
„Morawica”, pochodzący z hali uzdat
niania wody z Zakładów Wodociągo
wych w Poznaniu.

Przez teren lapidarium poprowa
dzono ścieżkę dydaktyczną, ułożoną 
z granitowych płyt chodnikowych, 
zdemontowanych przez Zarząd Dróg 
Miejskich z ulic śródmieścia Poznania. 
Umożliwia ona dokładne przyjrzenie 
się eksponatom oraz ich opisom, a tak
że zwiedzenie lapidarium zgodnie z za
mysłem jego twórców.

W dziale „kamień w budownictwie 
drogowym” ciekawe są kamienie gra
niczne działów leśnych. Są to gnejsowe 
głazy narzutowe. Z kolei ośmioboczny 
słup z granitu strzegomskiego pocho
dzi z przebudowy skrzyżowania ul. 28 
czerwca z ul. Fiołkową w Poznaniu. 
Ponadto eksponowane są płyty chodni
kowe, kamienne pokrywy kanału, ka
mienie brukowe - kostki brukowe rzę
dowe, pięciokątne, krawężniki, tłuczeń 
drogowy itd.

O niemal każdym eksponacie lapi
darium można by długo opowiadać, 
każdy ma swoją historię, obfitującą 
w wiele ciekawych i niezwykłych ele
mentów. Zwiedzając lapidarium nie 
tylko uczymy się rozpoznawania ro
dzajów skał, ale poznajemy także róż
norodne zastosowania kamienia 
w gospodarstwie wiejskim, domo
wym, w pałacach, kościołach i zam
kach, a także w drogownictwie oraz 
wielu innych dziedzinach życia, nauki 
i sztuki.

W dobie niedoinwestowania kultu
ry i sztuki tworzenie wspólnych przy- 
rodniczo-architektoniczno-archeolo- 
giczno-etnograficznych miejsc ekspo
zycji pozwoli, miejmy nadzieję, prze
trwać kryzys i stworzyć nowe formy 
wystawiennicze.

Janusz Skoczylas

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
organizuje w dniach 14-16.10.2004 r. sesję naukową pt.

„Muzea-rezydencje w Polsce”
Bliższych informacji udziela Anna Szczepaniak,

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 21-132 Kamionka, tel. (0-81) 85 28 305, 
e-mail: muzeum@niuzeumzamoyskich.lublin.pl

Informacje są też zamieszczone na stronie internetowej Muzeum:
www.muzeumkozlowka.lublin.pl
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Odnowiona papuga
Minęło kilkanaście lat od 

opublikowania artykutu 
o ściennych malowidłach 

w sieniach starych poznań
skich kamienic (S. Aniota, A. 
Stokowski, Malowidła w sie
niach poznańskich kamienic, 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 3, 
1990). Wiele się przez te lata 
w kraju zmienito, różne też by
ty losy kamienic - zmieniały 
właścicieli, niszczały lub, 
wręcz przeciwnie, byty odna
wiane. Czy znalazło to też od
bicie w stanie malowideł? 
Wówczas opisaliśmy m.in. 
znajdujący się na klatce scho
dowej domu przy ul. Jackow
skiego 38 dość podniszczony 
obraz przedstawiający siedzą
cą na gałęzi papugę. W ubie
głym roku w budynku przepro
wadzono remont, klatkę odno
wiono, a wraz z nią malowidła. 
Nowy właściciel budynku pod
jął prace remontowe i przy tej 
okazji odnowił nie tylko obraz 
z papugą, ale i pozostały za
bytkowy wystrój malarski klatki 
schodowej. Bezpośrednim 
wykonawcą renowacji malowi
deł byt artysta plastyk Tomasz 
Perlicjan. Zdaniem konserwa
torów zabytków, w odnowio
nym dziele widać rękę artysty. 
Nie zrekonstruował on z bene
dyktyńską starannością orygi
nałów, lecz nieco poniosła go 
fantazja. Ale i tak dobrze się 
stało - wnętrze jest ładne 

i w niczym nie przypomina po
przedniej ruiny.

Odkrycie odnowionej pa
pugi dało asumpt do odwie
dzenia pozostałych opisanych 
w 1990 r. budynków. Okazuje 
się, że stan większości malo
wideł nie zmienił się - jak trzy
naście lat temu byty mniej lub 
bardziej podniszczone, tak są 
i teraz. Na szczęście, żadne 
nie doznało uszkodzeń w wy
niku np. remontu instalacji 
elektrycznej. Niestety, w stanie 
coraz gorszym, wręcz kata
strofalnym, są cztery malowi
dła o tematyce górskiej w bra
mie przy ul. Ostrówek 10/11 
(jedyne odnotowane w katalo
gu zabytków).

Z kolei w sieni budynku przy 
ul. Kilińskiego 11 wypełniające 
oryginalne secesyjne ramy 
„landszafty”, namalowane 
współcześnie przez nieudolne
go „artystę”, zastąpione zostały 
fototapetą. Nie wiem, czy to do
brze, czy źle, w każdym razie 
wygląda lepiej niż było.

Podczas ostatnich wędró
wek po poznańskich bramach 
znalazłem zupełnie nowe ma
lowidła w budynku przy ul. Ma
tejki 1. Okazało się, że nie tyle 
nowe, co zrekonstruowane. 
Budynek wzniesiono w 1902 r. 
według projektu Paula Pitta - 
autora licznych projektów ka
mienic w poznańskich dzielni
cach Jeżyce i Grunwald (tu

1.2.3. Malowidła 
na klatce schodowej 
domu przy
ul. Jackowskiego 38
4. Malowidła w sieni 
budynku przy ul. Matejki 1
5. Jedno z malowideł 
w sieni budynku przy
ul. Szamarzewskiego 26

(zdjęcia: Aleksander 
Stukowski)

właśnie jest ul. Matejki). Budy
nek jest narożny - od ul. Ma
tejki ma wejście do klatki 
schodowej, od ul. Grunwaldz
kiej prowadzi do niego brama 
przejazdowa. Wynajęcie czę
ści budynku bogatemu ban
kowi pozwoliło na uzyskanie 
funduszy na remont, podczas 
którego odkryto w sieni od ul. 
Matejki secesyjne malowidła 
z motywami roślinnymi. Zosta
ły one z pietyzmem zrekon
struowane przez fachowca 
- konserwatora Tadeusza Ba
dowskiego. Od olejnych 
(prawdopodobnie) oryginałów 
różnią się jedynie techniką - 

wykonano je w akrylu. Malowi
dła na ścianie bramy przejaz
dowej są nowe, gdyż żadnych 
starych tu nie odkryto. Są to 
własne kompozycje T. Badow
skiego, jedynie fryz w dolnej 
części został skopiowany ze 
ściany od ul. Matejki.

W publikacji z 1990 r. po
minęliśmy sień budynku przy 
ul. Szamarzewskiego 26, 
gdzie znajdują się cztery duże 
(1,8x1,8 m) malowidła, znane 
jako „Cztery pory roku”. Poka
zuję teraz ich fragment - my
ślę, że są tego warte.

Aleksander Stukowski
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Błękitne Niderlandy w Gardzienicach
W numerze 9, 2003 „Spo

tkań z Zabytkami” Jolanta 
Sozańska zamieściła interesu
jący artykuł pt. Błękitne Nider
landy. Przedstawiła w nim opis 
jednej z sal domu Beyersdorfo- 
wej we Wrocławiu. Ściany tej 
sali zdobią ceramiczne płytki ni
derlandzkie (flizy). Autorka 
wspomniała też, że w dzisiej
szej Polsce zachowały się po
dobne zespoły w pałacach 
w Wilanowie, Nieborowie i Ła
zienkach w Warszawie oraz 
w kilku sieniach kamienic gdań
skich i w obydwu tamtejszych 
ratuszach.

Poszukując materiałów do 
kaplic ariańskich w pałacach 
i dworach Lubelszczyzny, do
tarłam do ważnej i oryginal
nej, ale niestety pozostającej 
w maszynopisie, pracy magi
sterskiej Urszuli Dębskiej Del-

1. Oficyna zamkowa (dawniej kaplica ariańska) 
w Gardzienicach, stan z 1982 r.
2-4. Flizy niderlandzkie z motywami wiatraków (2,3) i studni (4)

(zdjęcia: 1 - Jan Górak, 2-4 - Urszula Dębska)

fty z Gardzienic [Uniwersytet 
Marii Curie-Sklodowskiej w Lu
blinie, Lublin 1982], Dębska 
opisuje w niej wystrój ścian by
łej kaplicy ariańskiej w oficynie 
dawnego zamku w Gardzieni
cach koto Lublina, wyłożonych 
pierwotnie w całości „delfta
mi”, z których w 1982 r. zacho
wały się według niej już tylko 
834 płytki na czterech ścia
nach sali. Wszystkie płytki ma
lowane są błękitną farbą na 
białym niegdyś tle. Przygląda
jąc się im, warto zauważyć za
dziwiającą wprost świeżość 
błękitu rysunku, odcinającego 
się na nieco już zmienionym 
tle o jasnokremowej bieli. Au

torka przeprowadziła wnikliwą 
analizę tematyki rysunków - 
przeważnie motywów architek
tonicznych (wiatraki) i mor
skich (okręty), sporadycznie 
postaci ludzkich i zamków. 
Wszystkie płytki zdobione są 
dodatkowo w rogach orna
mentami w postaci stylizowa
nych kwiatów lub owadów.

Szukając genezy obiektu, 
Urszula Dębska wykorzystała 
dostępne jej archiwalia oraz li
czącą wiele pozycji literaturę. 
Wydaje się, że gardzienickie 
„delfty” fundowała ariańska ro
dzina Orzechowskich, właści
cieli Gardzienic na przełomie 
XVI i XVII w. Z tego bowiem cza

su pochodzi oficyna, podczas 
gdy sam zamek gardzienicki, 
być może wzniesiony przez 
kasztelana bractawskiego Wa
cława Hulewicza, jest od niej 
późniejszy i pochodzi z potowy 
XVII w. Obecnym użytkowni
kiem oficyny jest Stowarzysze
nie Teatralne „Gardzienice”. I to 
pod jego opieką znajdują się 
opisane flizy. W rzeczywistości 
jest ich 847, co ustalono pod

czas niedawno zakończonej 
konserwacji zabytku.

Można domniemywać, że 
podobnych obiektów w Polsce 
jest jeszcze co najmniej kilka. Ich 
odkrycie - być może - byłoby 
możliwe, gdyby zainteresowali 
się nimi czytelnicy „Spotkań z Za
bytkami”, znający przecież do
brze swoje okolice i ich zabytki.

Janina Petera-Górak
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ROZMAITOŚCI

Jubileusz „Spotkań z Zabytkami”
3-8. Spotkanie i koncert w Pałacu na 
Wyspie w Łazienkach Królewskich 
w Warszawie - prof. Marek 
Kwiatkowski oraz dr Marian Sołtysiak 
witają zaproszonych gości (3); 
dr Marian Sołtysiak przedstawia 
wyróżnione do odznaczenia: 
sekretarza redakcji Ewę Kamińską 
i zastępcę redaktora naczelnego 
Lidię Bruszewską (4); wystąpienie 
redaktora naczelnego Wojciecha 
Przybyszewskiego (5); sekretarz 
generalny ZG Stowarzyszenia 
Konserwatorów Zabytków arch. Maria 
Sarnik-Konieczna przekazuje list 
gratulacyjny od ZG SKZ (6); zastępca 
redaktora naczelnego Lidia 
Bruszewską i sekretarz redakcji 
Ewa Kamińska w rozmowie z Jerzym 
Żurawskim, byłym wieloletnim 
dyrektorem muzeum w Kazimierzu 
Dolnym (7); zespół Kleine 
Cammer-Musique (8)

(zdjęcia: Stanislaw Grzelachowski)

1.2. Wystawa „“Spotkania
z Zabytkami” x 200”; jedna z plansz (1) 
oraz członkowie redakcji: 
od prawej - redaktor naczelny 
Wojciech Przybyszewski, 
redaktor Jarosław Komorowski oraz 
prezes drukarni „Ararat” 
Tomasz Dukielski (2)

Ukazanie się dwusetnego nu
meru „Spotkań z Zabytkami" 
(październik 2003) było okazją do 

przypomnienia ponad 25-letnich 
działań popularyzatorskich pisma 
na rzecz ochrony polskich zabyt
ków. Odbyła się okolicznościowa 
wystawa „“Spotkania z Zabytka
mi” x 200” (warszawskie Łazienki, 
Ermitaż, 1-8 października 2003) 
oraz uroczyste spotkanie i kon
cert (Pałac na Wyspie, 23 paź
dziernika 2003), którego organi
zatorem było Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami (wydawca mie
sięcznika), redakcja oraz Dyrek
cja Łazienek Królewskich w War
szawie. Otwarcia spotkania, na 
które zaproszeni zostali znakomi
ci przedstawiciele świata kultury 
i sztuki, miłośnicy zabytków oraz 
czytelnicy „Spotkań z Zabytkami", 

dokonał prof. Marek Kwiatkowski, 
dyrektor Łazienek Królewskich 
w Warszawie, a uroczystość pro
wadził dr Marian Sołtysiak, prezes 
Towarzystwa Opieki nad Zabytka
mi. Ważnym punktem programu 
było odczytanie listu Prezydenta 
RP Aleksandra Kwaśniewskiego 
oraz przekazanie przez General
nego Konserwatora Zabytków, wi
ceministra kultury Ryszarda Mi- 
klińskiego honorowych odzna
czeń - Lidia Bruszewską, zastęp
ca redaktora naczelnego „Spo
tkań z Zabytkami”, otrzymała 
Srebrny Krzyż Zasługi oraz Ewa 
Kamińska, sekretarz redakcji 
„Spotkań z Zabytkami”, Złotą Od
znakę za Opiekę nad Zabytkami. 
Wypowiedź na temat planów pi
sma na najbliższą przyszłość wy
głosił redaktor naczelny „Spotkań 

z Zabytkami" Wojciech Przyby
szewski. W zakończeniu części 
oficjalnej odczytane zostały listy 
gratulacyjne od Polskiego Komi
tetu Narodowego ICOMOS oraz 
Stowarzyszenia Konserwatorów 
Zabytków. Wśród innych listów, 
które napłynęły z okazji jubile
uszu, byt m.in. list z Narodowego 
Centrum Kultury, od byłego wielo
letniego redaktora naczelnego 
„Spotkań z Zabytkami” Krzysztofa 
Nowińskiego oraz wielu Czytelni
ków i przyjaciół pisma.

Uroczystość zakończył kon
cert zespołu instrumentalnego 
pod kierownictwem Jerzego Ża
ka Kleine Cammer-Musique; 
wykonane zostały utwory Anto
nia Vivaldiego, Johanna Seba
stiana Bacha i Silviusa Leopolda 
Weissa.
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„Spotkania z Zabytkami’ 
Redakcja

[...] W tekście „Spór o reklamy" 
[„Spotkania z Zabytkami", nr 7, 2003] 
podano m.in. przykład upadku rusztowa
nia z plandeką reklamową podczas silnej 
wichury, co spowodowało uszkodzenie 
attyki krakowskich Sukiennic. Autorzy 
konkludują, że aby w przyszłości zapo
biec podobnym wypadkom, „cały ustrój 
rusztowania łącznie z plandeką reklamo
wą powinien być zabezpieczony pod 
względem technicznym na wszelkiego 
rodzaju niespodziewane zdarzenia". 
Oczywiście mają rację, ale ponieważ 
z tekstu wynika, że zdaniem władz Krako
wa wypadek ten jest argumentem prze
ciwko wieszaniu reklam na rusztowa
niach, chciatbym coś wyjaśnić. Otóż 
w myśl obowiązujących przepisów bu
dowlanych istnieje obowiązek zabezpie
czania rusztowań siatkami ochronnymi. 
Niektóre firmy stosują zamiast siatek 
szczelne plandeki, jako lepiej zabezpie
czające otoczenie remontowanego 
obiektu przed pyłem, zachlapaniem za
prawą, upadkiem przedmiotów, a także 
w pewnym stopniu przed hałasem. Trze
ba sobie zdawać sprawę, że w wypadku 
silnego wiatru plandeka taka działa jak 
żagiel i może doprowadzić do utraty sta
bilności rusztowania (co właśnie miało 
miejsce w Krakowie, a rok wcześniej 
w Poznaniu podczas renowacji elewacji 
ratusza). I nie ma tu najmniejszego zna
czenia, czy plandeka miała charakter re
klamowy, czy nie. Opisana w tekście re
akcja wfadz Krakowa (nakaz usunięcia 
reklam z budynków w centrum) była za
tem irracjonalna. A co należało zrobić? 
Przede wszystkim wznieść rusztowanie 
zgodnie ze sztuką budowlaną, tj. odpo
wiednio mocno je zakotwiczyć. A plan
dekę zamocować raczej słabo; służą do 
tego celu specjalne klipsy (w Poznaniu 
niestety przymocowano ją drutem). Nie 
znam wyników badania przyczyn wypad
ku krakowskiego, ale wiem, że w dniu 
zdarzenia wiatr byt tak silny, że typowe 
zabezpieczenia mogły okazać się niewy
starczające. Jeśli natomiast byty niewła
ściwe, to jest to wina wykonawcy. Tylko 
co to ma wspólnego z reklamą?

Załączam pozdrowienia

Aleksander Stokowski 
Poznań

DWORY
I PALACE WIEJSKIE 
W WIELKOPOLSCE

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

Józef Furdyna z Krakowa - Jolanta Sozańska, Porcelana z wytwórni europejskich, [w:] „Katalogi Zbiorów 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu", Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2002
Wiesław Starba z Londynu, Wielka Brytania - Marcin Libicki, Piotr Libicki, Dwory i patace wiejskie 
w Wielkopolsce, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2003
Ewa Lewandowska z Warszawy - zestaw książek o tematyce konserwatorskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zespól Szkól nr 4 z Wrocławia - Dwór Polski, Wydawnictwo TOnZ, Warszawa 2003 (płyta CD)
Jadwiga Ziętek z Lublina - Benedetta Gallizia de Vergano, Emilio Strada, Zegary, ARKADY, Warszawa 2000

KLUB
PRENUMERATORÓW

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI
Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 

miesięcznika są oczywiste:

• wygoda
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma

• zniżka dla wszystkich, którzy jednorazowo opłacą prenumeratę roczną
(w 2004 r. - 66 zł zamiast 70,5 zł)

• rabat w wysokości 10% na wszystkie wydawnictwa książkowe Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami (na podstawie numeru Karty Prenumeratora, którą 

przesyłamy Prenumeratorom z pierwszym zamówionym numerem miesięcznika) 
• dla szkół i bibliotek gratisowe roczniki 2001 i 2002 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

Kolejna atrakcja: dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami 
i muzeami każdego miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym 

Prenumeratorom książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI".

PRENUMERATA

prowadzona jest przez: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 War
szawa, ul. Agrykoli 1, BPH PBK SA Warszawa nr 02 1060 0076 0000 4210 
2000 2418. Wpłat prosimy dokonywać na blankietach przekazów pocztowych 
i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym miesiącu. Wpłaty 
na minimum trzy numery przyjmowane są na co najmniej I miesiąc przed roz
poczęciem dostaw; cena numerów od 1 do 3 - 5,50 zł za 1 egz., cena numerów 
od 4 do 12 - 6 zł za 1 egz., cena prenumeraty opłaconej jednorazowo na 
cały 2004 r. -66 zł. Dla prenumeratorów zamawiających minimum po 10 eg
zemplarzy każdego numeru - 25% rabatu. Prenumerata zagraniczna jest 
o 150% droższa. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 629-62-26, 
621-62-41 w. 252 (e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach poczto
wych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie 
dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe 
dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmu
ją przedpłaty w tenninach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia następnego ro
ku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, 
do 31 sierpnia na okres od 1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania prenu
meratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia 
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych 
opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane 
egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub je
go siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem 
stron internetowych (www.poczta.lublin.pl/gazety).
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na II kwartał 2004 r. przyj
mowane są do 5 marca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w War
szawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakow
skie Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Cen
trum Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, „Księgarni DiG” 
w Bibliotece Narodowej (Al. Niepodległości 213), w Towarzystwie 
Opieki nad Zabytkami (ul. Agrykoli 1), w kioskach muzealnych oraz kio
skach Ruchu na terenie całego kraju.
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Zabytki utracone

Spalony obraz

Każdy, kto dobrze zna war
szawskie zabytki, wie, że 
w ottarzu głównym kościoła Św. 

Krzyża znajduje się obraz przed
stawiający „Ukrzyżowanie”. Te
mat ten związany jest ściśle 
z wezwaniem świątyni. Płótno 
oglądane każdego dnia przez 
rzesze wiernych, modlących się 
w jednym z największych ko
ściołów stolicy, nie jest jednak 
tym, które wisiało tam przez nie
mal dwa i pół wieku. Żadna to 
niespodzianka dla czytelnika 
mającego świadomość, jak wie
le ta świątynia przeszła podczas 
ostatniej wojny - zarówno 
w 1939 r., jak i w czasie powsta
nia warszawskiego, gdy stano
wiła miejsce zaciekłych walk.

Autentyczne barokowe 
„Ukrzyżowanie” z ołtarza głów
nego, pamiętane przez star
szych warszawiaków, przypisuje 
się zwykle malarzowi nadworne
mu Jana III Sobieskiego - Jerze
mu Eleuterowi Szymonowiczo- 
wi-Siemiginowskiemu (ok. 1660- 
-ok. 1711) i datuje na około 1700 r. 
Byt to jeden z nielicznych arty
stów polskich mających za sobą 
studia nie tylko we Francji, ale 
i w słynnej Akademii św. Łuka
sza w Rzymie, dokąd został wy
słany przez monarchę jako sty
pendysta przyszłego pogromcy 
Turków. Dla króla pracował 
zresztą również jego ojciec, 
lwowski malarz posługujący się 
mieszczańskim nazwiskiem 
Szymonowicz. W Rzymie spo
tkały młodego artystę liczne za
szczyty - przyjęto go w poczet 
członków najbardziej prestiżo
wej akademii na świecie, a pa
pież nadal mu order Złotej 
Ostrogi, do którego przywiązane 
byty tytuły hrabiego Laterańskie
go i „Eques Auratus”. Do Polski 
powróci) z przydomkiem Eleuter, 
co po grecku znaczy „wolny”, 
od Jana III otrzymał nadanie 
ziemskie i polski tytuł szlachec
ki, z czasem wystara! się o adop
cję za pieniądze przez szlachec
ką rodzinę Siemiginowskich. Ty
tuły i godności zdobyt Jerzy 
Eleuter nie szablą, lecz pędzlem 
- bez wątpienia zaliczyć go wy
pada do grona najwybitniej
szych artystów polskich doby 
baroku. Jego prace oglądać 
można głównie w pałacu w Wila
nowie, gdzie wykona) m.in. ma
lowidła w gabinecie al Fresco 
i cztery plafony przedstawiające 
alegorie pór roku. Spośród kilku 
znanych badaczom dziel religij
nych Szymonowicza do na

szych dni dotrwał niestety tylko 
obraz „Św. Anna Samotrzeć” 
w ołtarzu głównym kościoła św. 
Anny w Krakowie. W kościele 
Św. Krzyża w Warszawie wisiaty 
przed drugą wojną światową 
płótna „Św. Roch" i „Św. Seba
stian” (spalone w 1944 r.). Infor
mację, że Eleuter byt autorem 
„Ukrzyżowania" po raz pierwszy 
zanotował ksiądz M. Symono- 
wicz w Opisie historycznym Ko
ścioła Parafialnego S. Krzyża XX 
Missyionarzy, opublikowanym 
w „Rozmaitościach Warszaw
skich" w 1825 r. Skrupulatny mo- 
nografista nie pominął szczegó
łu, iż za wykonane dzieło Siemi- 
ginowski otrzymał zawrotną, jak 
na ówczesne stosunki, sumę 
2 560 zł.

Od czasu, gdy ukontento
wany malarz chował zapłatę do 
sakiewki, a w ottarzu z niemałym 
wysiłkiem wieszano nowy obraz 
(płótno o wymiarach około 
6 x 3,3 m!) do momentu, gdy 
ksiądz Symonowicz oddawał do 
druku swą publikację, minęło 
ponad sto dwadzieścia lat, za
tem przekazane przez historyka 
w sutannie wiadomości nie ma
ją wagi dokumentu archiwalne
go. Z drugiej strony tekst wyda- 
je się wiarygodny, choćby ze 
względu na fakt, że znajdujemy 
w nim takie szczegóły, jak owe 
2 560 zł, które autor znal z doku
mentów niezachowanych do na
szych czasów. W sprawie atry- 
bucji „Ukrzyżowania" nikt nie 
miałby nigdy wątpliwości, gdyby 
nie inne świadectwo, całkowicie 
sprzeczne z tym, co czytamy 
u Symonowicza. W 1816 r. Kró
lewskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk zamówiło u malarza Kon
stantego Smuglewicza życiorys 
wybitnego artysty z XVIII w., Szy
mona Czechowicza. W rękopi
sie przechowywanym w Archi
wum Akt Dawnych w Warszawie 
czytamy: „Działo się to za pano
wania ii-go Augusta Króla Pol
skiego Elektora Saskiego, który 
miał nadwornego swego mala
rza Mocka, rodem Sasa. Zaleco
ny wprawdzie przez panów zo
stał [Czechowicz] Dworowi, ale 
gdy do S-go Krzyża w Wielkim 
Ołtarzu P. Jezusa ukrzyżowane
go Obraz dano malować tymże 
dwom, dla doświadczenia do
skonałości, w którymby się wię
cej znajdowało, panowie dla 
przypodobania się Dworowi 
i sklonniejsi zawsze cudzoziem
ca uwielbić, więcej pochwały 
dali Mockowi niż Czechowiczo

wi, a ta sztuka gdzie się jego ob
róciła niewiadomo, gdyż Mocka 
po dziś dzień w ottarzu zostaje". 
Rewelacje Smuglewicza poważ
nie zafrapowaty najwybitniejsze
go znawcę malarstwa polskiego 
Zygmunta Batowskiego, który 
w 1938 r. poświęcił tej kwestii 
odrębny artykuł [Z. Batowski, 
Kto jest autorem obrazu „Chry
stus na Krzyżu” w kościele Św. 
Krzyża w Warszawie, „Dawna 
Sztuka”, I 1938], Konstanty 
Smuglewicz jest, podobnie jak 
ksiądz Symonowicz, autorem 
wiarygodnym - opracowany 
przez niego życiorys Czechowi
cza zawierał wprawdzie błędy, 
ale też informacje rzetelne, po
chodzące niemal z pierwszej rę
ki - matka Konstantego była sio
strzenicą Czechowicza, ojciec 
Łukasz malarzem i bliskim 
współpracownikiem głównego 
bohatera rękopisu. Malarstwem 
trudnili się także jego bracia: An
toni, Lucjan oraz najsłynniejszy 
z całej rodziny - Franciszek. 
Można sądzić, że zagadnienia 

sztuki znano u Konstantego 
w domu dobrze. Dziwne byłoby, 
gdyby, tak bardzo się mylił 
w sprawie autorstwa monumen
talnego obrazu w największym 
wówczas kościele Warszawy, 
zwłaszcza że w całą historię za
mieszany miał być rzekomo jego 
krewny, Szymon Czechowicz. 
W opowieści pobrzmiewa nuta 
pielęgnowanego w rodzinie żalu, 
że prestiżowe zlecenie otrzymał 
Jan Samuel Mock, a nie Czecho
wicz. Ten ostatni (1689-1775) od 
około 1711 r. bawił w Rzymie, 
a do Warszawy przybył w 1731 r., 
zatem opisane współzawodnic
two z Saksończykiem musiatoby 
mieć miejsce po tej dacie 
(i przed 1733 r. - śmierć Augusta 
II Sasa). Znaczyłoby to, że płót
no powstało przeszło 30 lat póź
niej niż się zwykle przyjmuje. Ko
ściół wznoszono w latach 1679- 
-1696, a ołtarz główny konsekro
wano prawdopodobnie w 1696 r. 
- logiczne, że w podobnym cza
sie powstało przeznaczone do 
niego malowidło.
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Czy możliwe, by ptótno o ta
kich formach malowano w XVIII, 
a nie końcu XVII w.? W kompo
zycji „Ukrzyżowania" wykorzy
stano motywy stosowane w ma
larstwie nowożytnym obiegowo 
- poza Chrystusa nawiązuje do 
schematu stworzonego przez 
Guido Reniego. Sięganie po 
wzory malarskie klasycyzujące- 
go nurtu baroku włoskiego, któ
rego przedstawicielem byi Reni, 
odpowiada sposobowi postę
powania Siemiginowskiego, od
wołującego się w krakowskim 
obrazie „Św. Anna Samotrzeć" 
m.in. do układów kompozycyj
nych zaczerpniętych z twórczo

go cieszyła się ogromną popu
larnością jeszcze w XIX stuleciu. 
Scena Ukrzyżowania - to z kolei 
jeden z tych tematów, które wy
jątkowo rzadko ulegają wyraź
nym przemianom w sposobie 
ich redakcji. Czy Jan Samuel 
Mock (ok. 1687-1737) rzeczywi
ście mógł być autorem obrazu 
z ołtarza głównego kościoła Św. 
Krzyża? Byt to malarz sprawny, 
zatrudniany od około 1709 r. 
przez dwór elektorów saskich 
w Dreźnie, a około 1723 r. poja
wił się w Warszawie, gdzie stał 
się stawny jako malarz dworski - 
w jego dorobku przeważają pra
ce tworzone z myślą o salonach, 

1.2. Obraz „Ukrzyżowanie” w ołtarzu głównym kościoła Św. Krzyża 
w Warszawie: zniszczony w 1939 r. (1) i wersja obecna (2)
3. Fragment ołtarza bocznego w kościele franciszkanów w Warszawie

(zdjęcia: 1 -wg Z. Batowski, „Kto jest autorem obrazu 
"Chrystus na Krzyżu* w kościele Św. Krzyża w Warszawie", 

„Dawna Sztuka", 1938; 2,3- Zbigniew Michalczyk)

ści innego barokowego klasycy- 
sty z drugiej strony Alp - Carla 
Maratty. Nawiązania do dzieł 
włoskich byty powszechne rów
nież przez cały wiek XVIII, a spu
ścizna artystyczna Guido Renie- 

buduarach, często ukazujące 
popularne wówczas tematy eg
zotyczne, jak np. picie kawy 
w haremie. Największym roz
miarami dziełem Mocka jest pla
fon „Rozkwit sztuki, nauki i rol

nictwa za panowania Augusta II” 
w Gabinecie Holenderskim 
w pałacu w Wilanowie (przypisy
wany niegdyś L. de Silve- 
stre’owi). Nie znamy jego obra
zów religijnych i nie wiemy na
wet, czy wychodziły z jego pra
cowni. Krótko mówiąc, trudno 
wyobrazić go sobie jako twórcę 
płótna w kościele Św. Krzyża. 
Problem Eleuter czy Mock Zyg
munt Batowski pozostawił otwar
ty, biorąc pod uwagę jeszcze 
rozwiązanie kompromisowe - 
obraz Siemiginowskiego zastą
piono na początku lat trzydzie
stych XVIII w. dziełem Sasa. Na 
poparcie tej tezy przytoczył no
tatkę konserwatora „Ukrzyżowa
nia”, Jacentego Śachowicza 
z 1870 r., zapewniającego, iż ob
raz bez wątpienia wyszedł spod 
ręki Szymonowicza i dementują
cego plotki tych, którzy „mieli go 
za kopię a oryginał za uroniony". 
Skoro byty takie pogłoski, to mo
że nie bez przyczyny...

W następnym roku po uka
zaniu się artykułu Batowskiego 
płótno z wielkiego ołtarza ko
ścioła Św. Krzyża przestało ist
nieć - 24 IX 1939 r. zniszczył je 
podmuch eksplodującej bomby. 
„Ukrzyżowanie" wiszące w tym 
miejscu obecnie stanowi luźne 
nawiązanie kompozycyjne do 
spalonego malowidła. Dzieło 
wykonał w latach 1968-1970 
Stanisław Korczak-Komorowski 
przy współpracy M. Sloniow- 
skiej-Ciechomskiej. Można jed
nak powiedzieć, że po nieza- 
chowanym obrazie pozostał 
w Warszawie jeszcze jeden 
ślad: bardzo podobny jak na 
zniszczonym płótnie układ po
staci pod krzyżem prezentuje 
grupa rzeźbiarska z lewego ołta
rza bocznego w kościele fran
ciszkanów na Nowym Mieście. 
Figury opuściły warsztat snyce
rza Bartłomieja Bernatowicza 
w 1724 r. i zostały dostawione 
do wcześniejszego krucyfiksu 
z końca XVII w., przypisywanego 

Andrzejowi Schluterowi. Bliska 
jest nie tylko ogólna koncepcja 
dzieła - z niezwykle rzadkim mo
tywem omdlewającej Madonny, 
ale i gesty oraz pozy postaci, 
zwłaszcza Matki Bożej i podtrzy
mującej ją Marii Magdaleny. 
Możliwe, że obie prace miały 
wspólny, nieznany dziś, pierwo
wzór graficzny. Najbliższą analo
gią, jaką potrafimy wskazać, jest 
obraz Annibale Caracciego, 
można tu jednak mówić jedynie 
o ogólnej inspiracji włoskim ar
cydziełem. Podobnie patrzeć 
należy na kompozycję francu
skiego malarza Simona Voueta. 
Być może także „Ukrzyżowanie" 
od Św. Krzyża posłużyło za wzór 
osiemnastowiecznym snyce
rzom zatrudnionym przez fran
ciszkanów. Przemawiałoby to za 
informacją Symonowicza, wedle 
której autorem płótna był Jerzy 
Eleuter Szymonowicz-Śiemigi- 
nowski w 1700 r. Temu ostatnie
mu spalony obraz przypisuje się 
dziś powszechnie. Pełniej umie
my obecnie ocenić jego twór
czość, a wiadomości pierwsze
go monografisty świątyni wydają 
się nader przekonujące. Skąd 
jednak wzięła się opowieść Kon
stantego Smuglewicza? Pomył
ka to, konfabulacja, próba prze
kazaniu światu rodzinnej legen
dy? A może jest w niej ziarnko 
prawdy...

Zygmunt Batowski, mono- 
grafista obrazu świętokrzyskie
go, przeżył niemal całą okupa
cję. Miał nadzieję, że po wojnie 
opublikuje historię malarstwa 
polskiego, do której materiały 
gromadził przez wiele lat. Tekst 
miał przy sobie podczas ewa
kuacji Warszawy po klęsce po
wstania. Niemiecki żołnierz za
bił go uderzeniem kolby karabi
nu w głowę, gdy Batowski pod
nosił z ziemi wyrwany maszy
nopis...

Zbigniew Michalczyk



\Z:

Malowidła
w Tarnowie Pałuckim

(zdjęcia: Ewa Różalska)

1. Fragment sceny „Nawiedzenie” w prezbiterium kościoła św. Mikołaja
2. Scena „Pokłon Trzech Króli”, prezbiterium
3. Medalion z wizerunkiem Trójcy Świętej ujęty symbolami 

czterech ewangelistów na stropie nawy
4. Fragment bordiury ze św. Janem Kantym na ścianie nawy
5. Scena z życia św. Małgorzaty na ścianie nawy

(artykuł na s. 13)


