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Od redakcji

„Non omnis moriar" (Nie wszystek umrę) - chcialoby się zakrzyknąć za Hora

cym, parafrazując jego stynne powiedzenie odnoszące się do wiary poety w nie

śmiertelność jego poezji, by przeniósłszy je w bliski nam świat kultury, narodowe

go dziedzictwa, a w nim mniej lub bardziej zadbanych zabytków, podnieść na du

chu wszystkich tych, którzy nazbyt czarno widzą efekt dokonujących się na na

szych oczach przemian. „Mizeria - powiadają. - Umierają nasze zabytki. Muzea 

popadają w letarg”.

Nie umrą - jeśli je lepiej poznamy. W tym numerze m.in. o polskich realiza

cjach architektonicznych wzorujących się na włoskich willach Palladia (s. 4), 

o najstarszych naszych zabytkach archeologii prawnej (s. 9), ikonografii wybra

nych świętych (s. 14), krzyżackiej warowni w Kętrzynie (s. 16) i niemal nieznanym 

dziele Jana Szczepkowskiego (s. 22). Nie umrą - jeśli zastanowimy się także nad 

sensem pozostawienia w mieście i otoczenia tam opieką zwyczajnej chałupy 

(s. 19), prześledzimy niezwykle dzieje „wstydliwych pomników" (s. 25), poznamy 

sekrety jeszcze jednego poddanego gruntownej konserwacji drewnianego ołta

rza (s. 27), dumną twierdzę Osowiec (s. 34), stawiane na Spiszu polskie wotyw

ne kolumny Maryjne (s. 37), a nawet, znany już tylko z archiwaliów, zapomniany 

pomnik protoplasty rodu Krasińskich (s. 40).

Pewne zdziwienie, a nawet szok, może natomiast wywołać lektura tekstu 

o powstałym ledwie przed dziesięciu laty niewielkim muzeum w gnieźnieńskiej 

„Dziekance” (s. 36), co jednak w żadnym wypadku nie może potwierdzić tezy 

o powszechnym popadaniu w letarg pol

skich muzeów. Zresztą, pozytywnych 

przykładów muzealnej aktywności jest 

coraz więcej. 26 września ubiegłego ro

ku, podczas uroczystości 40-lecia Mu

zeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, 

zgromadzeni przy hangarze muzealnym na lotnisku Pakowice-Czyżyny goście 

nie dość, że mogli obserwować przygotowany specjalnie dla nich zapierający 

dech w piersiach pokaz akrobacji powietrznej na „Zlinach", w wykonaniu Repre
zentacyjnego Zespołu Akrobacji Aeroklubu Polskiego „Grupa Żelazny” (Seba

stian Chrząszcz i Marek Dubkiewicz z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej), to jeszcze do

wiedzieli się od dyrektora tegoż muzeum Krzysztofa Radwana, że z inicjatywy kil

ku zapaleńców nieczynne blisko czterdzieści lat lotnisko w Czyżynach powraca 

do życia. Przekonano się o tym naocznie, gdy na pobliskiej płycie zaczęty lądo

wać kolejno: „Wilga”, wyczynowe „Zliny”, „Mewa” i inne samoloty sportowe. 

W ciągu kilku minut świętujące jubileusz muzeum zmieniło formulę, stawiając 

swój pierwszy krok na drodze - od dotychczas funkcjonującej klasycznej placów

ki muzealnej do muzeum otwartego, określanego tajemniczo brzmiącym termi

nem „Lotniczy Park Kulturowy”. Na czym polega ten projekt mogli dowiedzieć się 

już uczestnicy konferencji „Kustosze i gospodarze. Nowe spojrzenie na gospo

darowanie obiektami kultury technicznej”, zorganizowanej w Krakowie, Rytrze 

i Nowym Sączu w dniach 27-28 listopada 2003 r. Do tematu i my wrócimy. Tym

czasem - tak trzymać!



nn przeglądy 
poglądy

Greckokatolickie cerkwie na po
graniczu między Polską i Ukrainą 
odzyskują dawny wygląd. Prowa
dzone są prace remontowe w cer
kwiach w: Siedliskach, Korczmi- 
nie, Liskach, Dtużniowie, Chtopia- 
tynie. Remonty w tych świątyniach 
nadzorują parafie greckokatolickie 
oraz rzymskokatolickie - w wielu 
dawnych cerkwiach są kościoły 
rzymskokatolickie. Główny ciężar 
ratowania cerkwi wzięty jednak na 
siebie parafie greckokatolickie, 
którym na początku lat dziewięć
dziesiątych XX w. umożliwiono od
zyskanie utraconych po wojnie 
obiektów sakralnych. Remont ma
lej, murowanej cerkiewki w Siedli
skach (zbudowana została 
w 1901 r. przez księcia Pawła Sa
piehę) rozpoczęła parafia grecko
katolicka prawie 5 lat temu. Po
wstał Komitet Ratowania Cerkwi. 
Cały budynek został pomalowany, 
kopułę pokryto nową blachą, uzu
pełniono część tynków i gzym
sów. Odnowiono też ściany we 
wnętrzu. Teraz czynione są stara
nia o fundusze na restaurację iko
nostasu. Trwają również prace 
w drewnianej cerkwi z XVI w. 
w Korczminie, która w 1990 r. zo
stała rozebrana i po wymianie 
zniszczonych elementów złożona 
na nowo.
Wszystkie prace remontowe 
w cerkwiach prowadzone są, nie
stety, z dużymi przerwami z powo
du braku odpowiednich funduszy.

Latem 2003 r. spłonęła zabytkowa 
cerkiew drewniana w Opace koto 
Lubaczowa. Świątynia ta, wybu
dowana w 1756 r., uznawana była 
za jeden z wartościowszych przy
kładów architektury cerkiewnej 
w Polsce. Po stracie tego cennego 
zabytku władze samorządowe, 
odpowiadając na apel Towarzy
stwa Miłośników Ziemi Lubaszew
skiej, podjęły decyzję w sprawie 
rekonstrukcji świątyni. Nad realiza
cją przedsięwzięcia czuwać bę
dzie Społeczny Komitet Odbudo
wy Cerkwi. Po przeprowadzeniu 
prac rekonstrukcyjnych cerkiew 
ma służyć jako Galeria Sztuki Arty
stów Ludowych lub kościół rzym
skokatolicki dla mieszkańców po
bliskiej wsi Dąbków.

Zabytkowy kościół drewniany 
z Łososiny Dolnej został przenie
siony do Sądeckiego Parku Etno
graficznego. Świątynia ta - typo
wy przykład osiemnastowieczne
go kościoła z Małopolski - od 
końca lat osiemdziesiątych ubie
głego wieku była nieużytkowana 

Brak jest wystarczających środ
ków na prace remontowe w kamie
nicach na Starym Mieście w Lubli
nie. W związku z tym Lubelska 
Fundacja Odnowy Zabytków czyni 
starania, aby wprowadzić zmiany 
w ustawie z 1985 r. dotyczącej re
waloryzacji zabytków Krakowa. 
Chodzi o objęcie Narodowym Fun
duszem Rewaloryzacji Krakowa 
także Lublina. Dzięki takim zmia
nom Lublin mógłby liczyć na dota
cje z budżetu państwa. Podobne 
pomysły zgłosiły również inne mia
sta - Gdańsk, Toruń, Zamość. Wy- 
daje się, że zamiast uszczuplania 
funduszy na rewaloryzację Krako
wa powinno zostać opracowane 
nowe systemowe rozwiązanie 
w sprawie pomocy innym zabytko
wym miastom.

dzą one z lat 1730-1750. Na tere
nie Dolnego Śląska niewiele prze
trwało budowli świeckich, które 
mogłyby poszczycić się takimi 
pięknymi freskami. Kierownictwo 
legnickiego teatru czyni starania 
o przeprowadzenie szczegóło
wych badań dotyczących odkry
tych malowideł.

i niszczała; obok zbudowany zo
stał nowy kościół, murowany. Aby 
zapobiec całkowitej zagładzie za
bytku, powstała koncepcja prze
niesienia go do skansenu. Dzie
więć lat trwały starania w tym kie
runku. Zrekonstruowany kościół 
w nowosądeckim skansenie ma 
nie tylko stanowić atrakcję tury
styczną, ale również służyć wier
nym jako świątynia, mają być tak
że organizowane w nim koncerty 
muzyki organowej.

Odrestaurowana została późno- 
gotycka elewacja Starego Ratu

sza w Olsztynie. Uwagę 
zwracają okna, ich asy
metria - typowa dla bu

dowli końca XV w. Unikato
we są także ośle grzbiety w tu

kach okiennych i otwory drzwio
we, które odtworzone zostały na 
podstawie oryginalnych wzorów 
średniowiecznych. W odnowio
nym budynku ratusza ma swoją 
siedzibę Biblioteka Miejska.

Do kościoła w Haczowie na Pod
karpaciu wróciły po renowacji za
bytkowy konfesjonał i prospekt or
ganowy. Kościół ten, powstały 
w XV w., należy do najstarszych 
świątyni drewnianych w Europie, 
w ubiegłym roku znalazł się wraz 
z pięcioma innymi drewnianymi 
kościołami na Liście Światowego

Dziedzictwa Kulturalnego i 
ralnego UNESCO. Niezależnie od 
samej budowli, cenne jest też wy
posażenie wnętrza świątyni, m.in. 
polichromowana figura gotycka 
Madonny z Dzieciątkiem, malowi
dła ścienne z 1494 r., ołtarze. 
Wkrótce ma być odrestaurowany 
drugi konfesjonał, gotycka 
chrzcielnica i piszczałki organów. 
Niezbędne jest też odnowienie 
drzwi w południowej części ko
ścioła oraz zaimpregnowanie gon
tu pokrywającego dach.

W Muzeum Mazowieckim w Płoc
ku w grudniu 2003 i styczniu 2004 
r. czynna była wystawa najcenniej
szego w Polsce wydania Kaprysów 
Francisca de Goi y Lucientes. 
Osiemdziesiąt grafik tego znako
mitego hiszpańskiego artysty 
znajduje się w zbiorach Biblioteki 
im. Zielińskich Towarzystwa Na
ukowego Płockiego. Wydane zo
stały podczas pierwszej edycji Ka
prysów w 1799 r., a do Płocka tra
fiły dzięki Józefowi i Feliksowi Zie

lińskim. Na wystawie wśród 
.4- eksponowanych prac moż-
|| na było obejrzeć słynną gra

fikę Goi „Sen rozumu płodzi 
potwory”. Mogliśmy także zapo
znać się z komentarzami autor
stwa artysty do wszystkich prac.

Natu-

W trakcie remontu jednego z po
mieszczeń Teatru im. H. Modrze
jewskiej w Legnicy spod usuwanej 
warstwy farby wyłoniły się stare 
malowidła ścienne. Po wstępnych 
oględzinach ustalono, że pocho

W dniach od 4 grudnia 2003 do 29 
lutego 2004 r. w Krakowie w Domu 
Jana Matejki czynna była wystawa 
„Stroje i kostiumy z kolekcji Jana 
Matejki”. Pokazano na niej dawne 
ubiory świeckie oraz piękne szaty 

liturgiczne, które artysta gromadził 
jako wzory do swoich prac. Intere
sującym przykładem ubioru litur
gicznego byt ornat z włoskiej tka
niny z początku XVI w. Wśród 
ubiorów świeckich znalazły się 
stroje z terenów Rosji, Turcji, Alba
nii, suknie, spódnice, mieszczań
skie jedwabne jubki i kamizelki. 
Niezwykle cennym eksponatem 
była suknia z 1815 r. w stylu empi
re, uszyta z granatowego jedwa
biu. Obok kompletnych strojów 
pokazano na wystawie również 
dodatki: pasy, koronki, sakiewki, 
rękawiczki. Kolekcja Jana Matejki 
może stanowić ważny materiał 
ikonograficzny i porównawczy dla 
kostiumologów. Organizatorem 
wystawy było krakowskie Muzeum 
Narodowe.

Zamek Habsburgów w Żywcu, je
den z cenniejszych zabytków na 
Podbeskidziu, ma szansę odzy
skać dawny wygląd. Od 1467 r. je
go właścicielami byli Komorowscy, 
później Wazowie, a w 1678 r. Wie
lopolscy. W połowie XIX w. zamek 
stał się własnością Habsburgów. 
Jego wnętrza 10 lat temu zostały 
odrestaurowane, ale elewacja wy
maga jak najszybszego remontu. 
Władze Żywca rozpoczęty starania 
o fundusze na przeprowadzenie 
prac, które przywróciłyby rezyden
cji wygląd renesansowy. Przygoto
wane już są wszystkie dokumenty, 
umożliwiające podjęcie remontu.

Muzeum Żup Krakowskich w Wie
liczce w dniach od 12 grudnia 
2003 do końca lutego 2004 r. zor
ganizowało wystawę „Od klepsy
dry do zegarka elektronicznego”. 
Pokazano na niej kolekcję zega
rów okrętowych, domowych zega
rów wiszących i stojących, zegar
ków kieszonkowych i naręcznych. 
Nie zabrakło także najnowszych 
chronometrów - zegarków elektro
nicznych i atomowego wzorca 
częstotliwości mierzenia czasu. 
Wśród szczególnie interesujących 
eksponatów byty: kieszonkowy ze
gar słoneczny z 1764 r., zegarek 
cesarza Napoleona I, zegarek po
darowany przez A. Towiańskiego 
w 1841 r. Adamowi Mickiewiczowi, 
okrętowy zegar sloneczno-mecha- 
niczny z XVII w.

W grudniu 2003 r. w warszawskich 
Łazienkach Królewskich otwarta 
została wystawa „Samochody Na
szych Dziadków”. Zgromadzono 
na niej piękne przykłady samocho
dów osobowych i ciężarowych 
z dawnych lat, znajdujące się 
w kolekcji Muzeum Motoryzacji 
i Techniki w Otrębusach koto War
szawy. Wystawa zapoczątkowała 
stalą ekspozycję tego muzeum na 
terenie Łazienek.
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U/Uf wiedzieć 
W W więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości siużyty oraz kie
dy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytel
nikom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, które 
mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich twórcy, 
lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie 
więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącznie dobre 
zdjęcia i rysunki) wyrobów nieznanych lub dzieł sztuki, co do 
których macie pewne niejasności. Jesteśmy gotowi odpowia
dać także na inne pytania związane z zabytkami. Redakcja 
w porozumieniu z ekspertami będzie starała się zdobyć jak 
najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

bieg męki Chrystusa. Z kolei bro
daci mężowie widoczni na pio
nowym ramieniu krzyża mogą 
być Ojcami Kościoła lub proro
kami zapowiadającymi mękę Je
zusa w Starym Testamencie. Sła
ba jakość zdjęcia i brak widocz
nych atrybutów nie pozwalają na 
ich jednoznaczne zidentyfikowa
nie. Poniżej dostrzegamy anioła 
z monogramem Chrystusa IHS, 
a na samym dole postać wyła
niającą się z płomieni. W ten 
sposób ukazywano w sztuce ba
roku dusze czyśćcowe w sce
nach ukrzyżowania. Wiele ta
kich przedstawień powstawało 
zwłaszcza w XVIII w. (przykładem

„Uprzejmie proszę o pomoc 
w identyfikacji przedstawionego 
na zdjęciach krzyża (ii. 1). Zaby
tek ma wymiary 20 x 12 cm i wy
konany jest z dość lekkiego sto
pu. Na odwrocie wybito markę 
z literami E i S oraz napisem 
SCHUTZMARKE (ii. 2). Bardzo 
ciekawa jest symbolika krzyża. 
Czy możliwe jest, by należał on 
do duchownego kościoła nieka
tolickiego? Czy jest możliwe wy
cenienie takiego przedmiotu? 
Gdzie znaleźć można informacje 
na temat symboliki przedmiotów 
o charakterze sakralnym?"

Małgorzata Cholodowska
Zlotów

Jakkolwiek nie udało się nam zi
dentyfikować widocznej na od
wrocie puncy z niemieckim napi
sem „Śchutzmarke", jednak jej 

forma, a także liternictwo świad
czą, iż obiekt produkowany był 
seryjnie (choć może w bardzo 
ograniczonej liczbie egzempla
rzy) w XIX w. Rzeczywiście, nie
zwykle ciekawy, a zarazem wyra
finowany, jak na ówczesną ofertę 
rzemiosła artystycznego o cha
rakterze dewocyjnym, jest przed
stawiony na krzyżu program iko
nograficzny. Szkoda tylko, że nie 
wszystkie szczegóły tego zabyt
kowego obiektu udało się dobrze 
sfotografować (choć doskonale 
wiemy, że przy tak rozbudowanej 
plastyce przedmiotu nie jest to 
zadanie łatwe). Nierozpoznanie 
jednak z tego względu kilku po
staci w reliefie nie ma większego 
znaczenia, gdyż ogólna koncep
cja i treści ideowe są tu całkowi
cie czytelne. Na skrzyżowaniu 
obu ramion krzyża, w centralnym 
punkcie kompozycji, umieszczo
no wyobrażenie kielicha z hostią. 
Powyżej widzimy postać Boga 
Ojca. Na poprzecznym ramieniu 

obraz Franciszka Smuglewicza
krzyża, z lewej strony, odnajduje
my cztery niewiasty. Trzy z nich to 
zapewne te, które odkryły pusty 
grób Chrystusa po Jego zmar-

w kościele Wniebowzięcia Matki 
Bożej w Kownie na Litwie). 
Pomimo, że część widocznych tu 

postaci wymyka się próbom
twychwstaniu, czwarta - klę
cząca i obejmująca chmu
rę, na której stoi kielich eu
charystyczny - może być 
Matką Bożą lub Marią Mag
daleną. Postać ta przywo
dzi bowiem na myśl zarów
no różne przedstawienia 
Matki Bożej, jak i Marię 
Magdalenę modlącą się

rozpoznania, ogólna 
myśl, jaką autor progra
mu ikonograficznego 
pragnął przekazać, nie 
nastręcza trudności in
terpretacyjnych. Głów
ny akcent położony zo
stał na ścisły związek 
pomiędzy męką Chry
stusa na krzyżu, ofiarą

eucharystyczną i odku
pieniem grzechów. 
Matka Boża klęczy 
przed kielichem z ho
stią jak pod krzyżem 
(a sam kielich znajduje 
się na skrzyżowaniu je
go dwóch belek, zastę
pując postać Jezusa). 
Wizerunek hostii (czyli 
ciała Chrystusa) zastę
puje wyobrażenie Zba
wiciela. Najświętszy Sa
krament nie stanowi je
dynie symbolu ciała Sy
na Bożego, lecz jest je
go rzeczywistym wcie
leniem. Ofiarę na krzyżu 
(przedstawioną pod 
postacią Eucharystii) 
przyjmuje Bóg Ojciec 
ukazany powyżej. Sen
sem i celem męki, 
śmierci i Zmartwych
wstania (trzy niewiasty!) 
Jezusa jest odpuszcze- 

pod krzyżem. Przed kieli
chem klęczy jednak Matka 
Jezusa, gdyż Marię Magda
lenę przedstawiono z pra
wej strony belki poprzecz
nej. Wizerunek długowłosej 
kobiety z czaszką bez
sprzecznie zidentyfikować 
możemy jako Marię Mag
dalenę w scenie pokuty. Po 
prawej stronie kielicha wi
dzimy także trzy inne posta
ci. Zwykle u stóp krzyża 
obok Matki Bożej spotyka
my Jana Ewangelistę. Tu 
ukazany brodaty mężczy
zna z laską (czy może kwia
tem lilii?) nie przypomina 
jednak ulubionego ucznia 
Jezusa, przedstawianego 
zgodnie z tradycją pod po
stacią młodzieńca pozba
wionego zarostu. Pomiędzy 
kielichem a pokutującą Ma
rią Magdaleną widzimy 
jeszcze dwóch mężczyzn
zapisujących coś w księgach 
i głowę kolejnego. Możliwe, że 
wszyscy czterej to ewangeliści, 
z których opisów znamy prze-

nie grzechów ludzkości, reprezen
towanej przez grzeszników 
w czyśćcu. Koniecznym warun
kiem oczyszczenia i wybaczenia

jest szczera skrucha i pokuta, 
o której przypomina wyobrażenie 
Marii Magdaleny.
Obiekt o takich treściach powstać 
mógł wyłącznie w kręgu kultury 
katolickiej, nie tylko ze względu na 
fakt, że ukazano tu Matkę Bożą, 
świętych ewangelistów (?), Marię 
Magdalenę. Wiemy, że kościół 
ewangelicko-augsburski dopusz
cza ich wizerunki w scenach nar
racyjnych, stanowiących ilustrację 
Ewangelii i tez religijnych. Jednak 
w czyściec wierzą wyłącznie kato
licy i jedynie w sztuce katolickiej 
spotykane są przedstawienia 
dusz czyśćcowych wśród płomie
ni. Również fakt, iż silnie zaakcen
towana została tu potrzeba poku
ty za grzechy (Maria Magdalena) 
każę wiązać przedmiot ze środo
wiskiem katolickim. Protestanci 
silnie przywiązani są do teologicz
nej nauki o predestynacji i nie
chętnie patrzą na podkreślaną 
przez kościół rzymski rolę uczyn
ków w drodze do zbawienia.
Odczytywanie treści ikonogra
ficznych zawartych w dziełach 
sztuki ma w sobie czasem coś 
z pracy detektywa. Mówimy: cza
sem, gdyż większość przedsta
wień religijnych, jakie odnaleźć 
można w polskich kościołach, 
klasztorach, zakrystiach, do
mach prywatnych jest bardzo 
skonwencjonalizowana i wystar
czy pewna praktyka, opatrzenie 
i nawet pobieżna znajomość Pi
sma Świętego, by ich przestanie 

odczytywać z dużym powodze
niem. Z godnej polecenia literatu
ry wskazać wypada dwie pozycje 
- w języku polskim Świat symbo

liki chrześcijańskiej Dorothei 
Forstner (Warszawa 1990) oraz 

niezastąpiony niemieckojęzyczny 
Lexikon der christlichen Ikonogra- 
phie (t. 1-8, Monachium 1974, II 
wyd. 1994). Niewątpliwą (choć je
dyną) wadą tej drugiej publikacji 
jest jej trudna dostępność - jedy
nie w wielkich bibliotekach pu
blicznych, naukowych i specjali
stycznych.
Ze względu na specyfikę przed
miotu trudno oszacować jego 
wartość. Zapewne nie przekracza 
ona jednak kilkuset złotych.
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Określenie „palladianizm” wywodzi się od włoskiego teoretyka 
sztuki i architekta Andrea di Pietro della Gondoli (1508-1580), 

znanego jako Palladio, który sięgając do antyku pragnął odnaleźć w nim 
natchnienie dla tworzonych przez siebie projektów podmiejskich rezydencji.

Palladianizm w Polsce
WITOLD P. GLINKOWSKI

I schyłku XVIII w. na ziemiach polskich pojawi! się
I i upowszechnił nowy typ siedziby wiejskiej, mający 
godzić kanony klasycyzmu z programem użytko

wym oszczędniejszym od panującego dotychczas w archi
tekturze rezydencjonalnej. Powstające wówczas obiekty, 
inspirowane wzorcem późnorenesansowych willi, miały 
nawiązywać do antycznych idei symetrii i doskonałej pro
porcji. Ich geneza odsyła do szesnastowiecznej Italii, gdzie 
działał i zdobył popularność Andrea Palladio. W ciągu 
dwóch stuleci stanęło w północnych Włoszech około 
sześćdziesięciu „palladiańskich” willi. Sam Palladio przy
czynił się do powstania kilkunastu z nich w okolicach Vi- 
cenzy. Elewacja każdej ozdobiona była portykiem - oczy
wiście w wielkim porządku, a ich kształt, formowany na 
podobieństwo fasad świątyń antycznych (jak np. rzymski 
Panteon), przydawać miał budowlom majestatu. Inspiracje 
w zakresie wymogów symetrii, osiowości, doskonałych 
proporcji odnajdywał Palladio zarówno w dawnych (Wi- 
truwiusz), jak i nowych (Alberti) traktatach, a także w re
liktach starożytnych budowli. Nawiązywanie do wzorców 
antycznych zaznacza się nie tylko w fasadach projektowa
nych przez Palladia budynków, ale jest też dostrzegalne 
w obrębie kształtowania ich wnętrz i relacji przestrzen
nych, w układach arkad, kolumnad czy schodów, w for
mach nadawanych otworom okiennym i drzwiowym oraz 
w wielu pomniejszych detalach architektonicznych. Ów 
wybitny przedstawiciel włoskiego cinquecenta nie tylko 
pragnął zasymilować i utrwalić w rodzimej tradycji najlep
sze wzorce antyku, ale także dążył do ich modyfikacji 
przez wprowadzenie nowych rozwiązań formalnych. Jego 
wpływ na architekturę był tak znaczny, iż pojęcie „palla- 
dianizmu” na stałe zadomowiło się w słowniku historyków 
sztuki, a z dorobku mistrza zarówno w sferze teorii, jak 
i praktyki architektonicznej korzystano w Europie chętnie 
aż po wiek XIX.

Do spopularyzowania w polskiej architekturze kon
wencji klasycznych - w kształcie, jaki nadano im w dobie 
późnego renesansu - przyczynił się, poza Palladiem, rów
nież inny żyjący w tym samym czasie wioski architekt - 
Giacomo Barozzi da Vignola. Jego traktat O pięciu porząd
kach w architekturze (1562) doczekał się wielu przekładów 
- na język polski w 1791 r., a zatem w czasie, gdy w Pol
sce moda na palladianizm wchodziła w szczytową fazę. 
Trzeba wszak przyznać, że osiemnastowieczni naśladowcy

1.2. Pałac w Lubostroniu - elewacja frontowa o kształcie zbliżonym 
do palladiańskich willi spod Vicenzy (1) i elewacja ogrodowa (2) 
3. Elewacja frontowa pałacu w Siernikach
4.5. Pałac w Lewkowie - elewacja frontowa (4) i ogrodowa z wydatnie 
wysuniętym ryzalitem (5)
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Palladia - pośrednio nawiązujący do je
go poprzedników (Giovanniego Marii 
Falconetta, Michaela Sanmicheliego, 
Sebastiana Serlia) i twórców później
szych (Vincenza Scamozziego) - czerpa
li również z dorobku innych przedsta
wicieli północnowłoskiej odmiany póź
nego renesansu i klasycyzującego ma- 
nieryzmu.

Największą popularność na ziemiach 
polskich kanony palladiańskiej estetyki 
zyskały począwszy od lat osiemdziesią
tych XVIII w. oraz w pierwszych dwóch 
dekadach XIX w. - stały się atrakcyjne 
za sprawą czołowych ówczesnych archi
tektów. Można oczywiście doszukiwać 
się wcześniejszych recepcji palladiani- 
zmu w Polsce - nawet w pierwszej 
ćwierci XVII w. - a przykładem jest tzw. 
palladianizm lubelski (pałac biskupi 
w Czemiernikach sprzed 1622 r.). I cho
ciaż są to naśladownictwa dość powierz
chowne, to jednak trzeba przyznać, że 
idee słynnych traktatów architektonicz
nych: Serlia (wyd. 1537-1575), Palladia 
(1570) czy Scamozziego (1615) nie były 
polskim budowniczym obce. O intencji 
poważnego traktowania sformułowanej 
ongiś przez Witruwiusza maksymy {„ar
chitektura est scientia") niech świadczą 
rodzime traktaty. Pierwsze, jak np. pi
sma Jakuba Haura lub Bartłomieja Wą- 
sowskiego, pojawiły się już w XVII w. 
Dowodem nieobojętności rodzimych ar
chitektów wobec palladianizmu jest 
m.in. Krótka nauka budoumicza... 
(1659), niegdyś przypisywana Łukaszo
wi Opalińskiemu. Jej autor, obeznany 
z osiągnięciami „umiejętnych architek
tów” - głównie Palladia i Scamozziego - 
pragnął przystosować je do „nieba i oby
czaju polskiego”. Na swój polski triumf 
będzie jednak musiał palladianizm za
czekać aż do schyłku XVIII w.

Jednym z pierwszych spośród pol
skich „klasycystów” przenoszących na 
grunt rodzimy rozwiązania palladiań- 
skie, podpatrzone podczas podróży do Włoch, Francji 
i Anglii w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XVIII w., był Jan Chrystian Kamsetzer. W Italii poznał bu
dowle wzniesione według projektów Palladia oraz Tomas- 
sa Temanzy. Niewątpliwie ważną dla rozwoju artysty (po
dobnie jak dla jego starszego kolegi, Szymona Bogumiła 
Zuga, autora pałacu w Kocku) była też lektura prac 
osiemnastowiecznego piewcy uroków architektury staro
żytnego Rzymu - Giovanniego Battisty Piranesiego - któ
ra przyczyniła się do wykrystalizowania własnych wizji ar
chitekta, owocujących takimi realizacjami, jak pałace 
w Siernikach czy w Siedlcu. Wyraźny wpływ palladiani
zmu zaznaczył się w Kamsetzerowskich projektach teore
tycznych tzw. willi centralnej z lat osiemdziesiątych (któ
re dawniej przypisywano Merliniemu). Zarówno fasada, 
jak i plan uwidoczniają ścisłe podporządkowanie projektu

zasadom symetrii. Uzasadnienia dla centralnego usytu
owania reprezentacyjnej sieni budynku dostarczyły arty
ście traktaty Palladia i Scamozziego. Cztery jońskie porty
ki wgłębne wielkiego porządku Kamsetzer wpisał central
nie w elewacje budowli, zaś oknom parteru, umieszczo
nym po obu stronach portyków, nadał typowy dla twór
czości Palladia motyw serlian - występujący np. w bazyli
ce w Vicenzy czy w pierzejach dziedzińca klasztornego 
w Tomarze. Akcentami palladiańskimi są tu również: 
wielka półokrągła arkada centralnie przerywająca belko
wanie, motyw łuku oraz pasy boniowania.

Do architektury „willi centralnej” nawiązuje w swych 
pracach także inny spolonizowany twórca - Dominik Mer- 
lini. I choć Merlini, starszy od Kamsetzera, opuścił północ
ną Italię około 1750 r., to niewykluczone, że zdążył się 
wcześniej zapoznać z teoretycznymi i praktycznymi doko
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naniami neopalladianistów (jak Arnaldi czy Temanza); 
w 1786 r. słynny neopalladianista Ottavio Bertotti-Sca- 
mozzi wydał publikację Fabriche di Palladio, poświęconą 
twórczości Palladia. W każdym razie motywy palladiańskie 
uzewnętrzniły się w takich dziełach Merliniego, jak war
szawski Pałac na Wyspie oraz Królikarnia. Później pojawią 
się też u ucznia Merliniego i stypendysty Stanisława Augu
sta - Jakuba Kubickiego. Włoskie studia tego ostatniego 
artysty, przez jakiś czas współpracującego z Zugiem, były 
nie bez znaczenia dla form architektonicznych, jakie nadał 
swym licznym projektom, by wymienić: Bejsce, Białaczów, 
Młochów, Pławowice czy Witkowice.

Nawiązujący do tradycji palladiańskiej polski pałac-willa, 
pojawiwszy się u progu XIX w., stanowił rodzaj pomostu 
między reprezentacyjną architekturą baroku a kameralnymi 
upodobaniami romantyzmu. Ucieleśniał on jedną z dwóch 
rywalizujących ze sobą koncepcji: pierwsza - o dyspozycjach 
przestrzennych ewidentnie ignorujących wymogi praktycznej 
użyteczności, będąc ściśle podporządkowaną wymogom 
osiowości, odwoływała się do planu kwadratu, z centralnym 
okrągłym salonem-rotundą, doświetlonym oknami umiesz
czonymi w wysokim tamburze kopuły; druga - poprzestawa
ła na ugruntowanym w rodzimej tradycji prostokątnym ob
rysie budynku - z jednym portykiem w fasadzie oraz półko
listym ryzalitem środkowym w elewacji ogrodowej. Nieza
leżnie od usytuowania rotundy, osobnym zagadnieniem jest 
występowanie bocznych galerii czy kolumnad, oskrzydlają
cych główny korpus i wiodących do bocznych pawilonów. 
Rozwiązanie uwzględniające takie galerie - stosowane na zie
miach polskich już w realizacjach późnobarokowych (Łabu
nie, Wolbórz, Szczekociny, Rogalin, pałac Prymasowski 
w Warszawie) - upowszechniło się na ziemiach polskich 
głównie za sprawą Hilarego Szpilowskiego, autora projek
tów pałaców w Walewicach (1783), Słubicach (przed 1789), 
Studzieńcu (ok. 1790) czy w Rudnie koło Kołbieli (ok. 
1800). Wymienić tu też trzeba słynny pałac Stanisława Szczę
snego Potockiego w Tulczynie, wzniesiony w latach osiem
dziesiątych XVIII w., gdzie zastosowano zarówno ćwierćko- 
liste galerie, jak i ogromny jedenastoosiowy wgłębny portyk. 
Później obiekty te znalazły liczne naśladownictwa (Białaczów, 
Śmiełów, Szczawin). Stosowane tam galerie przydawały zało
żeniu cech reprezentacyjnych, ale istotne były też względy 
praktyczne, jak choćby łatwy dostęp do kuchni, usytuowanej 
w osobnym budynku. Bywało też, że zamiast charaktery
stycznych dla Palladia galerii (czy loggii, jak sam je określał), 
stawiano skrzydła o charakterze mieszkalnym, a czasem po
przestawano na ich namiastce w postaci ćwierćkolistych 
murków mających optycznie zamykać przestrzeń dziedzińca. 
W wypadku niektórych pałaców boczne galerie czy łączniki 
nie były zaokrąglone, lecz proste (pałace: w Walewicach, 
Snowiu koło Nieświeża czy w Szczawinie), które to rozwią
zanie nie było zresztą odstępstwem w stosunku do zasad 
kompozycyjnych lansowanych przez Palladia.

Zastosowanie motywów Palladia na ziemiach polskich 
zilustrują w tym artykule głównie przykłady z terenu Wiel
kopolski. Za interesujący pod tym względem uznać wypa
da pałac w Lubostroniu. Powstał on około 1800 r. - prze
szło trzy wieki po pierwszej, włoskiej edycji traktatu Czte
rech ksiąg o architekturze Palladia, w którym autor m.in. 
zaprezentował zrealizowane już wcześniej projekty wiej
skich willi. I gdyby poszukać palladiańskich koneksji pała
cu z Lubostronia, to jego architekturze bliskie okażą się ta
kie realizacje wielkiego Włocha, jak willa referendarza pa-

6.7.8. Pałac w Gostkowie - elewacja frontowa (6), portyk, którym 
ozdobiono tylko elewację frontową (inaczej niż w Lubostroniu), nie jest 
w odróżnieniu od większości willi Palladia heksastylowy, lecz jedynie 
czterokolumnowy (7) oraz pejzaż wenecki, malowidło ścienne 
w gabinecie na pierwszym piętrze (8) , ....................... „ „................y (zdjęcia: Witold P Ghnkowski)

pieskiego Paola Almerica bądź słynna Villa Rotonda nale
żąca do Giulia Capry (budowana od wczesnych lat pięć
dziesiątych, ale ukończona dopiero przez Vincenza Sca- 
mozziego w 1582 r.), czy wreszcie willa Francesca i Lodo- 
vica de Trissinich - dwie pierwsze zlokalizowane w Vicen- 
zy, a trzecia w pobliskim Meledo.

Pałac z Lubostronia jest przeszło dwa wieki młodszy od 
swych dalekich italskich antenatów. Zbudowano go na zle
cenie Fryderyka Skórzewskiego w latach 1795-1800, co 
było konsekwencją podjętej dużo wcześniej, bo około 
1787 r., decyzji o przeniesieniu głównej siedziby Skórzew- 
skich z dotychczasowych dóbr margońskich do wyróżnia
jącej się malowniczością krajobrazu majętności łabiszyń- 
skiej. Wtedy też wprowadzona została nowa nazwa - Lu- 
bostroń, mająca zastąpić dawne „Piłatowo”. Usytuowanie
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gmachu na wzniesieniu pozwoliło na rozplanowanie parku 
krajobrazowego na zboczu, łagodnie opadającym aż po 
nadnoteckie łąki. Budowniczym był Stanisław Zawadzki, 
kierujący w tym samym czasie inwestycjami w Śmiełowie 
i Dobrzycy. Prace nad dekoracją wnętrz trwały do 1806 r., 
a związane są z nazwiskami tak znanych artystów, jak ma
larz Antoni Smuglewicz czy sztukator Michał Ceptowicz.

Pozioma kompozycja przestrzenna pałacu oparta jest, 
jak u Palladia, na dwóch koncentrycznych kwadratach. 
W mniejszy, środkowy, wpisano salę rotundy, wyznaczają
cą środek budynku. Większy kwadrat, o boku 25 m, zakre
śla zewnętrzny obrys elewacji. Fasada poprzedzona jest ko
losalnym wgłębnym portykiem z obszerną loggią i dwoma 
rzędami jońskich kolumn; wiodą doń reprezentacyjne 
schody. Pozostałe elewacje zdobią portyki pozorne, rów
nież wielkiego porządku, utworzone z jońskich półko- 
lumn. Ponad głównym wejściem na płycie czarnego mar
muru widnieje złoty napis z Georgik Wergiliusza: HIC SE- 
CURA QUIES ET NESCIA FALLERE VITA. Kondygnację 
reprezentacyjną posadowiono na wysokim cokole - po
dobnie jak w wypadku Siernik, Lewkowa czy Pakosławia, 
gdzie bel e'tage stanowił wysoko podpiwniczony parter. Ta
kie rozwiązanie, przeznaczające najniższą kondygnację bu
dynku (posadowioną nieco poniżej terenu) na cele gospo
darcze, zalecał Palladio, wskazując na płynące stąd korzy
ści praktyczne oraz na okoliczność, że „dzięki podwyższe
niu dom wygląda piękniej i ma piękniejszy widok z okien” 
[Cztery księgi o architekturze, przeł. M. Rzepińska, Warsza
wa 1955, ks. II, rozdz. II, s. 76].

Do wnętrz pałacu wiedzie przestronny westybul, w któ
rym umieszczono marmurowe popiersia zasłużonych Pola
ków, będące zapewne replikami posągów z Sali Rycerskiej 
zamku królewskiego. Na ścianach sali jadalnej znalazła 
miejsce specjalnie przygotowana przez Bogumiła Plerscha 
kolekcja, złożona z 44 portretów królów, książąt i hetma
nów, stanowiąca swoistą lekcję historii Polski. Pomieszcze
niem reprezentacyjnym jest centralnie usytuowana sala ro
tundowa, przewyższająca o jedną kondygnację korpus bu
dynku i przykryta kopułą dachu, ponad którą góruje posąg 
Atlasa, wysoko unoszącego kulę wyobrażającą glob ziemski. 
Ściany rotundy przyozdobiono płaskorzeźbami, inspirowa
nymi rysunkami Smuglewicza, a upamiętniającymi ważne 
wydarzenia historyczne rozgrywające się w okolicach Lubo- 
stronia. Niewykluczone, że autorem tych płaskorzeźb był 

nieznany z nazwiska „marmu- 
larz”, wcześniej zaangażowany 
przy realizacji wystroju wnętrz 
pałacowych w Pakosławiu. 
Kompozycja sali rotundowej 
nawiązuje do rozwiązań z willi 
de Trissinich w Meledo, gdzie 
pomiędzy przyścienne filary, 
sięgające gzymsu wyższej kon
dygnacji, wprowadzono we
wnętrzne balkoniki wychodzą
ce wprost z pomieszczeń dru
giego piętra. Monumentalna 
architektura tej sali stawia ją 
w rzędzie najwspanialszych 
wnętrz pałacowych w Wielko- 
polsce (obok np. sali kolumno
wej w Pawłowicach). Z kolei 
układ wnętrz pałacu nieco od

biega od willi włoskich, a bliższy jest wzorcom angielskim 
(pałac z podlondyńskiego Chiswick) albo projektom willi 
centralnej Kamsetzera, gdzie westybul powiększony został 
do szerokości wnęki portykowej, a salon - będący jego od
powiednikiem po przeciwległej stronie rotundy - zajmuje 
całą szerokość traktu środkowego. Pomieszczenie pod ro
tundą stanowiło skarbiec rodzinny, kryjący obok zbioru sre
ber stołowych wiele unikatowych pamiątek. I jeszcze 
w okresie międzywojennym wnętrza pałacowe przyozdo
bione były wieloma płótnami słynnych mistrzów, m.in. Bal
tazara Peruzziego, Marcella Bacciarellego, Kamila J. Coro- 
ta. Skórzewski zgromadził w pałacu cenny księgozbiór. Sam 
gmach pałacu - przez swój pomnikowo-symboliczny cha
rakter - miał nie tylko nawiązywać do dziejów Polski, ale 
także wskazywać na żywe uczestnictwo w najświetniejszych 
wartościach zachowanych jako europejskie dziedzictwo.

Przyznać trzeba, że jakkolwiek Stanisław Zawadzki popi
sał się w Lubostroniu niekwestionowanym kunsztem, to jed
nak nie stworzył dzieła w pełni oryginalnego. Wzorował się 
na pałacu z podwarszawskiej Królikarni, wzniesionym prze
szło dziesięć lat wcześniej (1786-1789) przez Dominika 
Merliniego na zamówienie dyrektora królewskiego teatru - 
Karola de Thomatis. Nie tylko układ wnętrz, ale także wy
strój fasad i detale architektoniczne obu budowli - podob
nie jak choćby w wypadku Siernik i Lewkowa - poza nie
wielkimi różnicami wykazują uderzające podobieństwo.

Obok Lubostronia modelowy typ nowoczesnego polskie
go pałacu-willi stanowią Sierniki. O ile jednak w Lubostroniu 
dyspozycje wnętrz były podporządkowane wymogom teore- 
tyczno-architektonicznym (ucieleśnionym w projektach i re
alizacjach tzw. willi centralnej), o tyle w Siernikach prymat 
wiodą względy utylitarne - praktyczne potrzeby mieszkalne. 
Sala rotundowa została tu przesunięta do traktu ogrodowe
go, wysuwając się zeń w formie ryzalitu. Trzeba zauważyć, iż 
motyw ryzalitu ogrodowego był raczej obcy palladianizmowi 
włoskiemu (co nie wyklucza wyjątków, np. Andrea del 
Aqua), wykorzystali go natomiast architekci francuscy i za ich 
to głównie pośrednictwem, poprzez prace Tyłmana z Game- 
ren i Jakuba Fontany, stopniowo trafił on do Polski. Rotun
da siernicka pozbawiona jest również kolumn przyściennych 
- zastosowanych jeszcze w Królikarni czy Lubostroniu i mo
gących być odczytane jako reminiscencja starożytnego 
atrium. Zresztą zauważalne są „oszczędności” w zakresie od
woływania się do jakichkolwiek form kolumnad - brak jest 
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nie tylko galerii, jakie oskrzydlały włoskie wille, ale też zre
zygnowano z portyków, które jeszcze w Lubostroniu zdobiły 
wszystkie elewacje budynku (choć trzy z nich były portykami 
pozornymi). Jak się zatem wkrótce okaże, w rywalizacji mię
dzy dwiema powyższymi propozycjami - wierniejszą palla- 
dianizmowi, a tą, której patronowały względy praktyczno- 
-mieszkalne - zdecydowany sukces odniesie ta ostatnia. Sier- 
niki staną się wzorcem - bezpośrednio lub pośrednio - dla 
blisko stu budowli pojawiających aż po lata czterdzieste 
XIX w. w różnych zakątkach ziem polskich, gdzie ożywienie 
ruchu budowlanego związane było z aktywnością artystów 
wcześniej działających głównie na dworze królewskim. Sier- 
niki pozbawione były wprawdzie bocznych ćwierćkolistych 
galerii - oskrzydlających je na wzór willi spod Vicenzy - ale 
dzięki tej oszczędności programu przestrzennego siedziba 
stawała się bardziej kameralna.

Już w trzy lata po Siernikach niemal identyczny pałac 
wzniesiony został dla Lipskich w Lewkowie. Do jego wyko
nania posłużono się rysunkami Kamsetzera lub ich kopia
mi. Różnice - w stosunku do pierwowzoru - sprowadzają 
się do większego udziału tradycji baroku, zaznaczającej się 
w ornamentyce elewacji budynku z Lewkowa, a także dają 
się zauważyć w układzie całego założenia pałacowego. Do 
różnic należy też mniej rygorystyczne przestrzeganie pro
porcji oraz stosunków przestrzennych pomiędzy poszcze
gólnymi elementami bryły pałacu w Lewkowie. Jego dach 
uległ nieznacznemu podwyższeniu, a mury elewacji obniże
niu, co pozbawiło budowlę charakterystycznej dla Siernik 
lekkości. Na uwagę zasługuje natomiast bogactwo form 
użytych do opracowania elewacji. Składają się na nie deko
racje sztukatorskie, malarskie, rzeźby rozmieszczone ponad 
portykiem i attyką ryzalitu ogrodowego (półkolistego, a nie 
trójbocznego, jak w Siernikach), a także dalekie od klasycz
nej powściągliwości gzymsy, fryzy, pod- i nadokienniki, me
daliony, kartusze herbowe czy sceny mitologiczne, jak rów
nież panoplia, szczelnie wypełniające prostokątne płyciny 
między oknami. Z pierwotnych wnętrz pałacowych szcze
gólną okazałością wyróżniały się salony Złoty i Egipski. Za
stosowana tu bogata ornamentyka zdecydowanie wykracza 
poza prostotę i przejrzystość, którym doskonały wyraz 
nadał Kamsetzer w Siernikach. Jakkolwiek więc rozkład 
wnętrz i elementy służące kształtowaniu wewnętrznej prze
strzeni budynku świadczyć będą o żywotności dawnych 
włoskich wzorców, to kamieniarka i opracowanie sztuka
torskie ścian zdecydowanie odbiegają od nastroju chłodnej 
surowości i mocy, właściwego estetyce palladiańskiej.

Palladiański motyw pałacu-willi, zasymilowany w osiem
nastowiecznej architekturze angielskiej, a częściowo też 
francuskiej, stanowił inspirację dla wielu twórców działają
cych na ziemiach polskich pod koniec XVIII i na początku 
XIX w. Należał do nich poza wspomnianymi Kamsetzerem, 
Kubickim i Zawadzkim również Fryderyk Albert Lessel (Pę- 
cice 1808-1809), a także nieznani projektanci pałaców 
w Objezierzu (1786-1788), Pakosławiu (po 1791) czy Gost- 
kowie (1802). Nie sposób też pominąć wczesnej twórczości 
Piotra Aignera (Igołomia, 1800), jakkolwiek jego późniejsze 
prace (projekt pałacu w Zarzeczu, 1817-1819, w którym ro
tundę usytuowano w narożu budynku), oznaczają przekre
ślenie palladiańskich kanonów na rzecz postulatów „malow- 
niczości” i spontanicznej korelacji z krajobrazem, w czym 
wyraźnie doszły do głosu idee nadchodzącego romantyzmu.

Witold P. Glinkowski

Warszawa. Pałac Kultury i Nauki.

NAJWIĘKSZE TARGI KSIĄŻKI EDUKACYJNEJ
Podręczniki szkolne-książki akademickie-publikacje pedagogiczne 
-lektury-literatura piękna-słowniki-encyklopedie-poradniki z różnych 
dziedzin życia-multimedia-mapy itp.
Konsultacje metodyczne-spotkania z autorami-seminaria-wystawy itp. 
Możliwość tańszych zakupów.
Wstęp bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!
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W artykule Zdzisława Skroka Stupy graniczne
(„Spotkania z Zabytkami”, nr 11,2003) czytamy, że najstarsze takie 
zabytki w Polsce „pochodzą z późnego średniowiecza, jak np. stup 

graniczny z Biskupic Radtowskich [kolo Tarnowa], datowany na okoto 
1450 r, wytyczający zasięg dóbr kardynata Oleśnickiego".

Jeszcze starsze są stupy wyznaczające granice dawnego biskupstwa 
wrocławskiego. Ich dotychczasowe datowanie - okoto 1282 r.

- należy jednak przesunąć o kilkanaście lat do przodu.

Słupy graniczne
biskupstwa wrocławskiego

ZBIGNIEW BERESZYŃSKI

■ o najciekawszych zabytków archeologii praw-
■ nej w Polsce należy unikatowy zespół sześciu 

słupów granicznych, za pomocą których ozna-
l^.^^^kowano w średniowieczu północno-zachodnią 
granicę ówczesnych posiadłości biskupstwa wrocławskiego 
na obszarze ziemi nysko-otmuchowskiej. Słupy te, wykute 
z odpornego na erozję szarego granitu dolnośląskiego, 
wpisały się na trwałe w historyczno-kulturowy krajobraz 
Śląska i jeszcze dziś, po upływie ponad siedmiuset lat od 
czasu ich wystawienia, pełnią nieformalnie swoją pierwot
ną funkcję znaków granicznych, aczkolwiek w całkowicie 
odmienionym kontekście polityczno-administracyjnym. 
Pięć z nich stoi na obecnej granicy województw opolskie
go i dolnośląskiego, a jeden słup (pomiędzy Chróściną Ny
ską a Czarnolasem) rozgranicza jedynie obszary admini
stracyjne dwóch sąsiadujących ze sobą wiosek. Jego „de
gradacja” dokonała się jednak już w 1344 r., gdy posiadło
ści biskupstwa wrocławskiego powiększyły się przez dołą
czenie sąsiedniego okręgu grodkowskiego, w związku 
z czym słup znalazł się w głębi rozszerzonego terytorium 
biskupiego, w dalszym ciągu przebiegała jednak tędy grani
ca pomiędzy suwerennym księstwem nyskim biskupów 
wrocławskich a formalnie odrębnym od niego księstwem 
grodkowskim, stanowiącym lenno Korony Czeskiej.

Wszystkie słupy mają podobną, czworograniastą formę 
z analogicznym zespołem wyobrażeń informacyjno-symbo- 
licznych. Na ich ścianie frontalnej widnieje, ujęta w trzech 
wierszach, łacińska inskrypcja // TMI // SCI U IOHIS //, sta
nowiąca skrót formuły Termini Sancti Iohannis, tłumaczącej 
się na język polski jako „granice świętego Jana”. Inskrypcja 
ta informuje, że znajdujemy się na rubieżach posiadłości bi
skupstwa wrocławskiego, którego patronem jest św. Jan 
Chrzciciel (takie wezwanie nosi katedra wrocławska, a wi

zerunek owego świętego widnieje również w herbie miej
skim Wrocławia). Na lewym boku każdego słupa znajduje 
się symbol godności biskupiej, pastorał, a na prawym - uko
śny krzyż, interpretowany przez Teresę Dunin-Wąsowicz 
(T. Dunin-Wąsowicz, „Lapides terminates” na Śląsku ivXIII 
w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XVIII, 
nr 1, 1970, s. 3-25) jako znak książęcy. Pomiędzy poszcze
gólnymi slupami występuje jednak znamienna różnica 
w kroju liter, przejawiająca się bardzo wyraźnie w górnym 
wierszu inskrypcji, gdzie znajduje się skrót TMI. Pismo na 
wszystkich sześciu słupach można określić jako kapitałę 
z przymieszką elementów uncjalnych. W wypadku trzech 
słupów przymieszka kroju uncjalnego jest bardzo duża, 
podczas gdy w pozostałych wypadkach jest ona nieznaczna. 
Różnica ta jest tym bardziej zastanawiająca, że słupy z in
skrypcją o wybitnej przymieszce kroju uncjalnego oraz słu
py z inskrypcją o przymieszce nieznacznej tworzą w terenie 
układ naprzemienny. Fakt ów, niebędący z pewnością dzie
łem przypadku, sugeruje nie tylko, że słupy mogą pocho
dzić z dwóch różnych warsztatów kamieniarskich, ale że by
ły stawiane w dwóch etapach, przy czym w drugim etapie 
doszło zarówno do przedłużenia, jak i zagęszczenia pier
wotnego ciągu znaków granicznych.

Zachowane źródła historyczne nie zawierają niestety 
żadnych informacji na temat czasu i okoliczności, w jakich 
doszło do powstania opisanych powyżej zabytków. Na 
wiążące się z tym pytania próbowała w swoim czasie odpo
wiedzieć Teresa Dunin-Wąsowicz, autorka wymienionego 
wyżej, obszernego i bardzo wartościowego poznawczo stu
dium na temat formy, znaczenia i genezy średniowiecznych 
słupów granicznych terytorium nysko-otmuchowskiego. 
Wedle przedstawionej przez nią hipotezy, genezę słupów 
należałoby łączyć z rozgrywającym się w ostatnim ćwierć
wieczu XIII w. wielkim konfliktem między biskupem To
maszem II a księciem wrocławskim Henrykiem IV Probusem.
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Spotkanie z książką
BROŃ KOMBINOWANA I ZBYTKOWNA

Książka Zygmunta Krzysztofa Jagodzińskiego, ze wstępem Romana Matu
szewskiego, Broń kombinowana i zbytkowna XVI-XIX wieku - to trzeci już wolu
min z serii Broń piękna i fascynująca warszawskiej Oficyny Wydawniczej RYTM. 

Każdy z tych tomów łączy w sobie formę atrakcyjnego graficznie albumu z rzetel
nym, niemalże katalogowym opisem zabytków, uzupełnionym krótką rozprawą na 
temat historii rozwoju danego rodzaju broni, bardzo pomocnymi w lekturze słow
nikami, indeksami i bibliografią.

Tematem książki jest „broń kombinowana” i „broń zbytkowna" - rzadko spotyka
ne odmiany czy rodzaje oręża, dla których autor musial wypracować oryginalne i no
watorskie w polskiej literaturze bronioznawczej definicje. Według de
finicji Jagodzińskiego „broń kombinowana” - to taka, której kon
strukcja pozwala na wykorzystanie bojowe dwóch różnych lub wię
cej rodzajów broni połączonych w jedno, a „broń zbytkowna” - to ta
ka, w której forma i zdobnictwo przerosły i zdominowały treść, tzn. 
ograniczyły lub zniwelowały pierwotnie założone jej funkcje bojowe.

Źródłem inspiracji i bazą materiałową dla albumu-katalogu są 
zabytki ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Wni
kliwa obserwacja autora i sumienne analizy pozwoliły wyodrębnić 
sporą grupę zabytków odpowiadających powyższym definicjom. 
Najoryginalniejszą konstatacją autora jest zaliczenie legendarnej 
polskiej husarii (z jej późniejszego okresu) do kategorii zbiorowe
go oręża zbytkownego (zbytkownej formacji zbrojnej), co może 
wzbudzić odruch sprzeciwu i wiele polemik wśród entuzjastów hu
sarii i husarszczyzny. Nowatorską i cenną dla bronioznawstwa pro
pozycją jest przedstawienie w książce problematyki szabel kostiu
mowych z XIX w. oraz wprowadzenie do terminologii określenia

„neokarabela” dla szabel wytwarzanych w epoce neostylów. Zaskoczeniem dla wie
lu będzie zapewne zaliczenie do oręża zbytkownego broni pojedynkowej. W celu 
uzasadnienia tego zabiegu autor stworzył obszerny esej poświęcony wielu aspek
tom rozpowszechnionego i potępianego obyczaju pojedynkowego. Umieszczenie 
w kategorii broni zbytkownej wielkogabarytowych dziel ludwisarstwa - armat Radzi- 
willowskich z Nieświeża odlanych na kształt kolumn antycznych, a także ceremonial
nej złocistej zbroi czy miniatur strzelb, może również zaskoczyć, ale zgodne jest 
z przyjętymi przez autora definicyjnymi kryteriami. Być może zadziwi też oszczep czy 
halabarda z pistoletami kołowymi, rapier ze strzelbą, buzdygan ze sztyletem, nóż 

z pistoletem skałkowym oraz garlacz ze sprężynowym bagnetem - 
efekt pracy utalentowanych majstrów-konstruktorów i artystów wy
korzystujących najnowsze osiągnięcia ludzkiego intelektu.

Na szczególną uwagę w tej książce zasługuje pierwszy w pol
skiej literaturze bronioznawczej esej poświęcony skałce krzemien
nej i jej roli w rozwoju broni palnej, a także, będący wykładnią po
glądów autora, obszerny tekst poświęcony obyczajowi pojedyn
kowemu. Osobno trzeba pochwalić znakomicie prezentującą się 
stronę edytorską woluminu - wspólne dzieło autora pracy, foto
grafów Mirosława i Macieja Ciunowiczów oraz wydawcy. Stawia 
ona to dzieło w rzędzie najlepiej w ostatnim dziesięcioleciu wyda
nych w kraju książek z tej dziedziny.

Książkę Zygmunta Krzysztofa Jagodzińskiego Broń kombino
wana i zbytkowna XV/-X/X wieku najlepiej zamawiać bezpośrednio 
w wydawnictwie, które przy sprzedaży wysyłkowej udziela 25% ra
batu: Oficyna Wydawnicza RYTM, ul. Górczewska 8, 01-180 War
szawa, tel./fax: (0-22) 631-77-92.
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Do wystawienia słupów miałoby dojść w 1282 r., gdy roz
strzygnięcia sporu między księciem a biskupem podjął się 
przebywający w tym czasie na Śląsku legat papieski, biskup 
Filip z Fermo. Slupy miano ustawić na mocy decyzji lega
ta, opatrując je pastorałem i krzyżem ukośnym na znak te
go, że granica została ustalona przez przedstawicieli bisku
pa i księcia. Hipotezę T. Dunin-Wąsowicz na temat wysta
wienia słupów w 1282 r. z udziałem legata Filipa podtrzy
muje Witold Maisel w syntezie Archeologia prawna Polski 
[Warszawa-Poznań 1982, s. 264], Należy przy tym dodać, 
że w czasie, gdy powstawało studium T. Dunin-Wąsowicz, 
jeden z sześciu słupów, a mianowicie słup w rejonie Szklar, 
Wilemowic i Wigancic, uważano za nieistniejący (rzekomo 
zniszczony w XIX w.), w związku z czym autorka nie zaję
ła się bliżej jego charakterystyką.

Łącząc genezę słupów granicznych z próbą polubow
nego zażegnania konfliktu między księciem a biskupem, T. 
Dunin-Wąsowicz podążyła zasadniczo dobrym tropem, ale 
ostatecznie, jak sądzę, nie udało jej się znaleźć przekonu
jącej odpowiedzi na pytanie o czas i okoliczności wysta
wienia słupów. W szczególności nie udało jej się rozwiązać 
intrygującej zagadki odmiennego kroju pisma na poszcze
gólnych słupach, sugerującej, że stawiano je w dwóch ko
lejnych fazach. Co więcej, sama T. Dunin-Wąsowicz z wy
raźnym niepokojem przyznaje w swoim studium, że za
proponowana przez nią hipoteza nie pozostawia miejsca 
na dwie fazy chronologiczne powstawania słupów.

Nietrafną, jak sądzę, choć opartą po części na właści
wych przesłankach, hipotezę T. Dunin-Wąsowicz można by 
najkrócej zrecenzować w następujący sposób: nie ten kon
flikt, nie ten biskup, nie ten książę i nie ten rozjemca. Spra
wy wystawienia słupów granicznych na północno-zachod
niej granicy biskupiego terytorium nysko-otmuchowskiego 
nie można, moim zdaniem, w żadnym wypadku łączyć 

z konfliktem między biskupem Tomaszem II a Henrykiem 
IV Probusem. Przedmiotem owego konfliktu nie było bo
wiem wzajemne rozgraniczenie posiadłości księcia i bisku
pa, a już na pewno nie na tym odcinku, na którym (i tylko 
na nim!) ostatecznie wystawiono słupy. Konflikt dotyczył 
przestrzegania przysługujących nadal księciu wrocławskie
mu praw zwierzchnich w odniesieniu do całego terytorium 
nysko-otmuchowskiego, a w szczególności w odniesieniu 
do stanowiącego jeszcze wówczas formalnie własność ksią
żęcą obszaru tzw. przesieki, obejmującego pograniczne 
puszcze na południowej i wschodniej rubieży ziemi nysko- 
-otmuchowskiej. Książę rościł sobie prawo własności do za
łożonych pod patronatem biskupstwa nowych wsi w strefie 
przesieki, ale nie do wsi leżących w północno-zachodniej 
części terytorium biskupiego, gdzie w związku z tym nie 
trzeba było w owym czasie przeprowadzać żadnego rozgra
niczenia. To po pierwsze. Po drugie, słupy graniczne nie 
mogły być stawiane w 1282 r. z udziałem przedstawicieli 
księcia i biskupa z tego prostego powodu, że Henryk IV 
Probus nie uznał arbitrażu Filipa z Fermo (wniósł on w tej 
sprawie odwołanie do kurii rzymskiej). Orzeczenie legata 
nie było przez długi czas w ogóle podawane do wiadomo
ści publicznej. Dopiero w 1284 r. ogłosił je jednostronnie 
biskup Tomasz II, wzywając następnie Probusa, pod groźbą 
ekskomuniki, do uznania wyroku rozjemcy. Dało to jednak 
tylko początek kolejnej, jeszcze gwałtowniejszej fazie kon
fliktu między biskupem a księciem (ten ostatni posunął się 
wówczas nawet do bezpośredniej okupacji Nysy i zburzenia 
zamku biskupiego w Otmuchowie, a sam biskup musiał 
ostatecznie szukać schronienia aż w Raciborzu).

Długotrwały konflikt między biskupem Tomaszem II 
a Henrykiem IV Probusem zakończył się w 1287 r. spek
takularnym aktem pojednania obu stron, którego widow
nią był Racibórz. Biskup zmuszony był wówczas uznać 
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prymat świeckiej władzy księcia, ale właściwy epilog spo
ru o prawa książęce na obszarze ziemi nysko-otmuchow- 
skiej nastąpił dopiero w trzy lata później i był to epilog zu
pełnie niespodziewany. W 1290 r. Henryk IV Probus, po
wodowany troską o zbawienie swojej duszy oraz dusz swo
ich przodków, wystawił na łożu śmierci tzw. wielki przy
wilej dla biskupstwa wrocławskiego, przyznający bisku
pom pełnię praw książęcych na ziemi nysko-otmuchow- 
skiej. Biskupi wrocławscy nie stali się jeszcze w ten sposób 
suwerennymi władcami Nysy i Otmuchowa, ale w póź
niejszych czasach, gdy władza książąt świeckich osłabła, 
tak właśnie, na zasadzie uzurpacji, zaczęto to interpreto
wać i jeden z następców Tomasza II, panujący w latach 
1302-1319 biskup Henryk z Wierzbnej (w wielu publika
cjach historycznych nazywany nieściśle Henrykiem 
z Wierzbna), zaczął jako pierwszy używać tytułu książęce
go. Terytorium nysko-otmuchowskie (pierwotnie kasztela
nia otmuchowska) stało się w ten sposób stopniowo suwe
rennym księstwem nyskim biskupów wrocławskich.

Po śmierci Henryka IV Probusa jego księstwo uległo 
podziałowi. Wbrew testamentowi Probusa, władzę we 
Wrocławiu objął wówczas książę legnicki Henryk V Gru
by, który - w zamian za otrzymaną pomoc - odstąpił po
łudniową część dawnego księstwa wrocławskiego z ośrod
kami w Strzelinie, Ziębicach, Ząbkowicach Śląskich 
i Świdnicy swojemu młodszemu bratu, księciu jaworskie
mu Bolkowi I Surowemu. Ten ostatni, czując się zagrożo
ny przez ekspansjonistyczne dążenia króla czeskiego Wa
cława II (będącego od 1291 r. również księciem krakow
skim), zaczął w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych 
XIII w. intensywnie fortyfikować swoje posiadłości, budu
jąc lub rozbudowując m.in. liczne zamki, których pozosta
łości w Książu, Bolkowie, Zagórzu Śląskim i innych miej
scowościach należą dziś do największych atrakcji tury
stycznych Dolnego Śląska. Swoimi przedsięwzięciami 
obronnymi objął on również biskupie posiadłości nysko- 
-otmuchowskie, nie oglądając się na wielki przywilej Pro
busa z 1290 r. Jaskrawym tego przykładem było wybudo
wanie przez Bolka I nowego zamku w Białej Nyskiej oraz 
przejęcie przezeń z rąk prywatnych zamku Kaldenstein, 
zbudowanego przez „wrogów Kościoła” na terytorium bi
skupim. Książę uruchomił też własną komorę celną na te
rytorium nysko-otmuchowskim, zatrzymywał dziesięciny, 
samowolnie ustanawiał i usuwał wójtów w posiadłościach 
biskupstwa, a ludzie książęcy wymuszali pieniądze i różne
go rodzaju świadczenia od poddanych biskupa, wycinali 
należące do biskupstwa lasy, wypasali łąki itp. Doszło 
w ten sposób do kolejnego wielkiego konfliktu, w którym 
przeciwnikiem Bolka I Surowego był panujący od 1292 r. 
nowy biskup wrocławski, Jan III Romka. 5 lipca 1295 r. 
Bolko I, wobec obłożenia go ekskomuniką, zgodził się na 
rozsądzenie sporu między nim a biskupem wrocławskim 
i kapitułą wrocławską przez biskupa krakowskiego Jana 
Muskatę, znanego skądinąd jako jeden z głównych po
pleczników Wacława czeskiego. To samo uczynił również 
biskup Jan III Romka. 13 kwietnia 1296 r. biskup krakow
ski wydał korzystne dla biskupa wrocławskiego orzecze
nie, zobowiązujące księcia do poszanowania immunitetu 
posiadłości kościelnych, a w ramach tego w szczególności 
do zburzenia zamku w Białej Nyskiej i wydania biskupowi 
wrocławskiemu zamku Kaldenstein. Rozjemca warunko

wo zwolnił jednak Bolka I z płacenia odszkodowań za wy
rządzone biskupstwu ogromne szkody, szacowane na po
nad 30 tysięcy marek w srebrze. W tym sensie orzeczenie 
Jana Muskaty było korzystne również dla księcia.

Polubowne zakończenie sporu z biskupem wrocław
skim było korzystne dla Bolka I również pod względem 
politycznym, ponieważ w oczywisty sposób pomogło mu 
w przejęciu dziedzictwa po zmarłym właśnie w tym czasie 
(22 lutego 1296 r.) Henryku V Grubym. Bolko I został 
prawnym opiekunem małoletnich synów Henryka V, obej
mując w związku z tym rządy regencyjne w księstwie wro
cławskim. Nie przyszło mu to bez trudności, ponieważ 
zbuntowali się przeciwko niemu mieszczanie wrocławscy. 
Bolko 1 szybko poskromił wrocławian, wymuszając zro
bienie wyłomu w murach miejskich, przez który wjechał 
triumfalnie do miasta. Jego pozycja we Wrocławiu pozo
stawała jednak nadal niepewna ze względu na roszczenia 
ze strony księcia głogowskiego Henryka, którego Henryk 
IV Probus wyznaczył w swoim czasie na swojego prawo
witego spadkobiercę i który w 1294 r. wymusił na Henry
ku V Grubym uznanie swojego politycznego zwierzchnic
twa nad dzielnicą wrocławską. Bolko I i Henryk głogow
ski ugodzili się ze sobą zapewne dopiero w marcu 1297 r. 
na wiecu międzydzielnicowym w Zwanowicach i dopiero 
od tego momentu Bolko mógł być powszechnie postrzega
ny jako legalny pan dzielnicy wrocławskiej.

Przedstawione powyżej w skrócie informacje histo
ryczne dają, moim zdaniem, dostateczną podstawę do 
w miarę precyzyjnego określenia czasu, w jakim mogło 
dojść do postawienia słupów granicznych na północno-za
chodniej granicy terytorium nysko-otmuchowskiego. 
Pierwszą grupę słupów postawiono zapewne w 1296 r., 
wkrótce potem jak biskup krakowski wydał orzeczenie 
kończące spór między Bolkiem I Surowym a biskupem Ja
nem III Romką. Obie strony sporu (książę i biskup), choć 
z innych powodów, były w owym czasie zainteresowane 
jak najszybszą pacyfikacją stosunków wzajemnych, 
w związku z czym można domniemywać, że oznakowanie 
granicy przeprowadzono pospiesznie, stawiając jedynie 
niewielką liczbę słupów. Pozycja Bolka I w dzielnicy wro
cławskiej nie była jeszcze w tym czasie dostatecznie ugrun
towana, w związku z czym oznakowano tylko granicę po
między posiadłościami biskupstwa wrocławskiego i wła
snymi posiadłościami Bolka, obejmującymi okręgi ziębicki 
i strzeliński. Dopiero w późniejszym czasie, najwcześniej 
po wiecu w Zwanowicach w marcu 1297 r., oznakowano 
w analogiczny sposób również granicę pomiędzy teryto
rium nysko-otmuchowskim a rządzonym przez Bolka księ
stwem wrocławskim. Znakowanie granicy można było już 
wtedy prowadzić spokojnie przez czas dłuższy, w związku 
z czym dodatkowo zagęszczono również istniejący już ciąg 
znaków granicznych, stawiając nowe słupy pomiędzy słu
pami postawionymi w 1296 r. Stawiane w tej fazie słupy 
graniczne mogły pochodzić z innego warsztatu kamieniar
skiego niż słupy postawione w fazie pierwszej. Bolko I Su
rowy zmarł w 1301 r.; w tym samym roku zmarł również 
biskup Jan III Romka. Można wobec tego datować ogól
nie drugą fazę znakowania granic na lata 1297-130 I.

Na rzecz przedstawionej powyżej hipotezy przemawia
ją w oczywisty sposób argumenty natury materialnej, 
związane z wzajemnym rozmieszczeniem w terenie po-
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6. Slup VI - przy drodze z Chróściny Nyskiej do Czarnolasu

(zdjęcia: Zbigniew Bereszyński)

szczególnych słupów granicznych. Pierwszą fazę znakowa
nia granic, datowaną na rok 1296, reprezentują trzy słupy, 
określone w swoim czasie umownie przez T. Dunin-Wąso- 
wicz jako słupy I, III i V Słup I stoi przy drodze z Lipnik 
w województwie opolskim do Starczówka w wojewódz

twie dolnośląskim. Słup III wznosi się przy polnej drodze 
z Chociebórza w województwie opolskim do Osiny Wiel
kiej w województwie dolnośląskim. Słup V stoi na skraju 
lasu w pobliżu Bogdanowa w województwie opolskim. Pi
smo na tych słupach ma krój kapitały z nieznaczną przy
mieszką elementów uncjalnych. Wszystkie trzy słupy stoją 
na dawnej granicy terytorium nysko-otmuchowskiego 
oraz własnych posiadłości Bolka I Surowego (okręgów 
ziębickiego i strzelińskiego). Bardzo wymowny (i z pew
nością nieprzypadkowy) jest fakt, że ostatni z wymienio
nych słupów (slup V w pobliżu Bogdanowa) stoi dokład
nie w miejscu, w którym zbiegały się granice trzech obsza
rów: terytorium nysko-otmuchowskiego, własnych posia
dłości Bolka I Surowego oraz księstwa wrocławskiego. Po
zostałe trzy słupy, reprezentujące drugą fazę znakowania 
granic, datowaną ogólnie na lata 1297-1301, określane są 
umownie jako słupy II, IV i VI. Słup II stoi wśród pól, 
w miejscu, obok którego przechodziła niegdyś polna dro
ga z Lipnik do Osiny Wielkiej. Słup IV stoi wśród pól po
między Szklarami i Wilemowicami w województwie opol
skim a Wigancicami w województwie dolnośląskim. Słup 
VI stoi przy drodze z Chróściny Nyskiej do Czarnolasu 
w województwie opolskim. Pismo na tych słupach ma krój 
kapitały ze znaczną przymieszką elementów uncjalnych. 
Słupy II i IV stoją pomiędzy starszymi od nich słupami I, 
III i V, natomiast słup VI stoi na dawnej granicy między te
rytorium nysko-otmuchowskim a księstwem wrocławskim 
z czasów Bolka I Surowego.

Jak wynika z powyższych rozważań, szczegółowa for
ma i wzajemne rozmieszczenie opisanych tu zabytków, 
dzięki przetrwaniu ich w naturalnym krajobrazie histo
ry czno-kulturowym, mogą stanowić jeszcze dzisiaj czytel
ną ilustrację dramatycznych wydarzeń sprzed siedmiu 
stuleci. Uważam to za mocny argument na rzecz ochrony 
nie tylko samych zabytków, ale również ich otoczenia, 
zwłaszcza w kontekście zdarzających się, niestety również 
obecnie, prób wyrywania tego typu obiektów zabytko
wych z ich naturalnego otoczenia i przenoszenia w inne 
miejsca, gdzie nie mogą już pełnić swojej funkcji niemych, 
lecz często jakże wymownych świadków przeszłości.

Zbigniew Bereszyński

Spotkanie z książką
PORCELANA Z WYTWÓRNI EUROPEJSKICH

Muzeum Narodowe we Wrocławiu wydało 
w 2002 r katalog Porcelana z wytwórni euro
pejskich autorstwa Jolanty Sozańskiej (pozycja 

z serii Katalogi Zbiorów Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu). Publikacja towarzyszyła eksponowanej 
w muzeum wystawie „Od potrzeby do widowiska. 
O sztuce w biesiadowaniu".

Wstępna część katalogu stanowi rys historycz
ny. Rozdział zatytułowany Arcanum opisuje cykl 
wytwarzania porcelany w sposób tradycyjny 
i współczesny. Europejskie dzieje białego złota - 
to historia wynalezienia porcelany, Od potrzeby do 
widowiska. O sztuce w biesiadowaniu - opis wpły
wu rozwoju sztuki kulinarnej na powstawanie no
wych, eleganckich naczyń stołowych i figurek de
koracyjnych.

Drugą część publikacji stanowi katalog. Za
mieszczono tu 440 zdjęć, a przedstawiono zale
dwie fragment obszernego zbioru wyrobów ce
ramicznych obejmujących fajans i kamionkę. 
Eksponaty powstały w europejskich manufaktu
rach i fabrykach w latach 1725-1915 (niektóre 
obiekty pochodzą z lat dwudziestych i trzydzie
stych XXw.).

Katalog został opatrzony angielskim tłumacze
niem Krzysztofa Nawotki, bibliografią i wyborem li
teratury porównawczej. Publikację można nabyć 
bezpośrednio u wydawcy, w Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu (50-153 Wrocław, pl. Powstańców 
Warszawy 5), teł. (0-prefiks-71) 343-88-30, 372-51- 
50, 372-51-53, fax (0-prefiks-71) 343-56-43, e-mail: 
MuzeumNarodowe@wr.onet.pl. (ek)
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Ikonografia świętych

Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych ikonografii świętych. Obok przedstawień Matki Boskiej i Chrystusa 
przedstawienia świętych należą do podstawowych tematów sztuki religijnej w średniowieczu, renesansie, baroku 
oraz epokach późniejszych. Umiejętność ich odczytywania pozwala zrozumieć sens danego obrazu czy rzeźby. 

Pozwala domyślić się przesiania, jakie dane dzieło niesie, celu, w jakim zostało wykonane. 
Myśląc o chrześcijaństwie, a ściślej o jego wpływie na obyczaje, kulturę i sztukę dawnych epok, odnosi się 

wrażenie, iż wszystkie te sfery zdominowały postacie świętych. Ich pozycja była tak silna, gdyż stanowili oni kolejne 
wcielenie opiekuńczych bóstw z czasów przedchrześcijańskich. Święci tworzyli liczną społeczność o działaniu 
dobroczynnym. Patronowali dniom, porom roku, określonym zawodom, korporacjom i grupom społecznym.

Specjalizowali się w leczeniu ludzi i zwierząt. Popularność świętych i intensywność ich kultu miały oczywiście wpływ 
na sztukę - szczególnie na malarstwo i rzeźbę. Wyobrażenia te z jednej strony wzmacniały religijną żarliwość, 

z drugiej ułatwiały formy kultu. Przybliżały obraz świętego patrona, czyniąc go ludzkim i rozpoznawalnym 
dzięki towarzyszącym mu atrybutom. Przegląd ikonografii świętych zaczniemy 

od tzw. Czterech Świętych Dziewic - Doroty, Katarzyny, Małgorzaty i Barbary, przedstawianych często wspólnie 
na kwaterach skrzydeł, na zwieńczeniach ołtarzy lub w postaci herm-relikwiarzy w predellach.

Cztery Święte Dziewice
Święta Barbara należy do tych 

świętych męczenniczek, których miej
sce i okres życia trudno jednoznacz
nie określić. Literatura hagiograficz- 
na wyznaczała ten czas mniej więcej 
na przełom 111 i IV w. n.e., jako miej
sce życia wskazując Egipt bądź Italię. 
Według tejże literatury bardzo piękna 
z urody i pobożna Barbara została za
mknięta w wieży przez swego ojca- 
-poganina Dioskura, a wyznawane 
przez nią chrześcijaństwo i upór 
w wierze doprowadziły ją do licznych 
tortur i śmierci. Rozwój kultu i popu
larności Barbary nastąpił między VII 
a IX w., przy czym jej najwcześniejsze 
przedstawienia pochodzą z początku 
VIII w. Świętej Barbarze przypisywa
no przede wszystkim patronat nad 
dobrą śmiercią. Poza tym, jako opie
kunka umierających, była także uzna
wana za broniącą ludzi przed pioru
nami, a poprzez ten fakt uczyniono ją 
później patronką artylerzystów. Pa
tronat ten wykształtował się dzięki 
tekstom opisującym dzieje życia świę
tej, według których Dioskur po ścię
ciu własnej córki został porażony pio
runem - dlatego Barbara miała wła
dzę nad błyskawicami. Przedstawiano 
ją jako młodą, piękną kobietę z pod
stawowym atrybutem - wieżą trzy
maną w dłoniach bądź umieszczoną 
pod jej stopami. Wieża stawała się 
w tych ujęciach symbolem męczeń
stwa i znakiem wytrwałości oraz upo
ru w wierze. Niemalże obrazowała 
postać samej świętej - niezłomnej 

chrześcijanki, kobiety 
nie do zdobycia, ochra
nianej przez mur wiary 
i dziewictwa... Innymi, 
choć rzadszymi atrybu
tami, z którymi obrazo
wano św. Barbarę, były 
miecz i kielich z hostią. 
Miecz przypominał z jed
nej strony o śmierci, 
którą zadał jej własny 
ojciec, z drugiej strony 
symbolizował poniesio
ną ofiarę i nieuchron
ność losu. Z kolei kie
lich z hostią odnosił się 
do przypisywanego 
Barbarze patronatu nad 
dobrą śmiercią.

Święta Dorota żyła 
na przełomie III i IV w. 
w Cezarei. Za wyzna
wanie chrześcijaństwa 
została skazana na 
śmierć. W trakcie swo
jej drogi na miejsce kaź- 
ni spotkała poganina 
imieniem Teofil, który 
kpiąc z niej zażądał, by, 
gdy już będzie w Nie
bie, zesłała mu na zie
mię kwiaty i owoce z Rajskiej Łąki. 
Po śmierci Doroty przed Teofilem 
pojawiło się dziecko-anioł, które 
wręczyło mu jabłka i róże, jako znak 
bytności Doroty w Niebiańskim 
Ogrodzie. Najwcześniejsze przedsta
wienia tej świętej pochodzą z XIV w.

i już od tego czasu jej podstawowym 
atrybutem (z uwagi na przypowieść 
o Teofilu) stał się wymiennie kosz 
z jabłkami lub innymi owocami, kosz 
z różami, wieniec róż lub małe, zmi
niaturyzowane drzewko rajskie. 
Owoce i kwiaty mogła trzymać 
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w dłoni sama święta bądź towarzy
szący jej anioł pod postacią dziecka. 
Nieczęsto spotykanymi, choć poja
wiającymi się atrybutami św. Doroty 
były: lilia - symbol dziewictwa, ga
łązka palmowa - znak męczeństwa 
nagrodzonego zbawieniem oraz pa
wie pióro - z uwagi na fakt, iż paw 
uchodził w średniowieczu za ptaka 
solarnego symbolizującego nieśmier
telność i uświęcenie.

Święta Małgorzata była córką po
gańskiego kapłana z Antiochii. Po 
przyjęciu wiary chrześcijańskiej i po 
odrzuceniu propozycji małżeństwa 
z prefektem Olibriuszem została ska
zana na tortury i śmierć. Jak głosi le
genda, podczas pobytu w więzieniu 
kusił ją diabeł pod postacią smoka, 
jednak Małgorzata nie uległa mu i po
konała, krępując sznurem. Ten epizod 
stał się wydarzeniem dominującym 
w kształtowaniu się ikonografii św.

Małgorzaty (od X w.). Świętą przed
stawiano zazwyczaj z krzyżem w dło
ni w momencie pokonywania smoka, 
ze smokiem trzymanym na łańcuchu 
lub smokiem skrępowanym i leżącym 
pod jej stopami. Wariantem nieco 
przewrotnym, choć często spotyka

nym, jest ukazywanie św. Małgorzaty 
trzymającej w dłoniach pomniejszoną 
smoczą bestię. W tych ujęciach smok 
staje się łagodnym zwierzęciem, 
oswojoną istotą pozbawioną demo
nicznej, mrocznej mocy. Warto na ko
niec zaznaczyć, iż w średniowieczu św. 
Małgorzata została dodatkowo pa
tronką kobiet ciężarnych.

Święta Katarzyna była córką kró
la urodzoną w Aleksandrii. Popular
ności nie przyniosła jej jedynie pora
żająca uroda, ale przede wszystkim 
wybitny umysł i zdolności retorycz
ne. Literatura hagiograficzna donosi
ła o dyspucie, którą święta odbyła 
z 50 wybitnymi filozofami, obalając 
ich pogańskie teorie i nawracając na 
chrześcijaństwo. Tortury, którym 
poddano Katarzynę, należały do wy
jątkowo wymyślnych, przy czym 
w ich trakcie miały miejsce niezwy
kłe zdarzenia: np. podczas łamania 

kołem jego drewnia
ne szprychy rozpadły 
się, raniąc widzów, 
a ocalając świętą. Cud 
ten doprowadził do
datkowo do nawró
cenia się żołnierzy 
uczestniczących w ni
niejszej egzekucji, 
których zresztą na
tychmiast uśmierco
no. Jak głosi legenda, 
po śmierci Katarzyny 
aniołowie przenieśli 
jej ciało na Górę Sy
naj. Kult świętej za
czął kształtować się 
bardziej intensywnie 
od XI w., by w XV 
stuleciu uczynić ją 
jedną z najbardziej 
popularnych świętych 
niewiast. Z uwagi na 
umiejętności kraso
mówcze i wiedzę, Ka
tarzyna stała się pa
tronką szkół, studen
tów, uniwersytetów 
i uczonych. Początki 
ikonografii świętej 
sięgają VIII w., choć 
dla obrazowania tej 

postaci ważniejsze wydają się wieki 
XIV i XV, wtedy bowiem powstało 
najwięcej jej wizerunków. Tak jak in
ne święte męczenniczki, obrazowano 
Katarzynę z gałęzią palmową, ale 
także z koroną, symbolizującą jej 
królewskie pochodzenie i z książką,

1. Święta Barbara z wieżą, kielichem
i książką, Niemcy, ok. 1500 r.
2. Święta Dorota z aniołem pod postacią 
chtopca i koszykiem, rzeźba ołtarzowa
z południowej Wielkopolski, pocz. XVI w.
3. Święta Małgorzata ze smokiem, Niemcy, 
ok. 1500 r.
4. Święta Katarzyna z mieczem, stojąca 
na swoim prześladowcy - Maksencjuszu, 
Niemcy, pocz. XVI w.
5. Święta Katarzyna w dyspucie z uczonymi, 
kwatera ołtarza z Bartoszyc, pocz. 1510 r. 
(zb. Muzeum w Lidzbarku Warmińskim)

(fot. 5 - Jowita Jagła)

przypominającą „uczony patronat”, 
jednak najczęściej spotykanym atry
butem było kolo - symbol najważ
niejszej z tortur. Dość często także 
przedstawiano trzy epizody z życia 
świętej: dysputę z uczonymi, łamanie 
kołem i niesienie jej ciała przez anio
ły na Górę Synaj.

Cztery Święte Dziewice, pojawia
jąc się razem na ołtarzach, stanowiły 
duchowy bastion, gotowy służyć po
mocą i wskazujący wiernym kierunek 
życia - trwanie w wierze i upór, nieda- 
jący się złamać bólem i rozpaczą. 
Święte z jednej strony łączyły w sobie 
delikatność, kruchość kobiecości, 
wrażliwość, z drugiej - emanowały ce
chami przypisywanymi mężczyznom: 
odwagą, siłą woli, cierpliwością... Ob
razowały zatem prawdziwe człowie
czeństwo, ludzką dwoistość, sprzecz
ność tkwiącą w każdym człowieku, 
także w każdym chrześcijaninie.

Jowita Jagła
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Warownia w Kętrzynie
K

ętrzyn jest niedużym miastem 
w północnej części Pojezierza 
Mrągowskiego. W XIII w. ob
szar ten należał do pruskiego plemie

nia Bartów, którzy zakładali tu swoje 
osady, wybierając miejsca dogodne ze 
względu na naturalne walory obron
ne. Taką osadę zbudowano też na 
stromym wysokim brzegu rzeki Gu- 
ber, dopływu Łyny. Jej nazwa - Rast 
- oznaczająca w języku pruskim pal, 
może sugerować istnienie warowni 
otoczonej palisadą. Poza szczególny
mi warunkami obronnymi zaletą te
go miejsca było położenie na skrzy
żowaniu szlaków z zachodu na Litwę 
i z północy na Mazowsze. Po podbo
ju Prus zakon krzyżacki przystąpił do 
kolonizacji zdobytych terenów i za
kładania swoich osad oraz strażnic. 
Jedna z nich powstała w pobliżu osa
dy Rast. W 1329 r. Krzyżacy wznieśli 
tu drewnianą strażnicę, która została 
włączona do systemu twierdz two
rzonego od 1326 r. przez wielkiego 
mistrza zakonu Wernera von Orseln. 
Do tych umocnień należały także 
Gierdawy, Barciany i Sątoczno. Straż
nica w Kętrzynie była otoczona wala
mi obronnymi i palisadą. Osadzono 
w niej niewielką załogę zbrojną, do
wodzoną przez prokuratora, a podle
głą komturowi w Bałdze. Wkrótce 
przy zameczku powstało osiedle, któ
re rozwijało się dość dynamicznie 
i już w dokumentach sprzed połowy 
XIV w. (a więc przedlokacyjnych) 
określano je jako oppidum.

W latach czterdziestych XIV w. 
osada i strażnica były kilkakrotnie 
niszczone w wyniku najazdu Litwi
nów; odbudowywano je każdorazowo 
nakładem dużych środków. W 1357 r. 
osada otrzymała przywileje od komtu- 
ra Bałgi Henninga Schidekopfa. Loka
cja nastąpiła na prawie chełmińskim 
i przewidywała obok Starego założe
nie również Nowego Miasta. W 1378 
r. przywilej lokacyjny został potwier
dzony i odnowiony przez ówczesnego 
wielkiego mistrza Winrycha von Kni- 
prode. Funkcjonowała wtedy nazwa 
Rastenborg (później Rastenburg, Ra- 
stembork), wywodząca się jeszcze 
z nazwy dawnej osady pruskiej.

Częste napady Litwinów wskazy
wały na konieczność budowy nowo
czesnych fortyfikacji w mieście. Pra
ce, rozpoczęte w 1350 r., trwały bli
sko ćwierć wieku. Około 1370 r. Ra
stenborg otrzymał rozbudowany sys
tem obronny, na który składały się: 
czworobok murów miejskich (w nie
których miejscach podwójny), bramy 
i baszty oraz dwa obiekty o szczegól
nie ważnym znaczeniu strategicz
nym: zamek i warowny kościół.

Czworoboczny obwód murów 
obronnych okalających miasto był 
nieregularny, co wynikało z ukształ
towania terenu. Od strony południo
wej i zachodniej wzgórze, na którym 
wznosiło się miasto, opada stromo, 
a u jego stóp, w głębokim korycie, 
płynie Guber. To stanowiło dodatko
we zabezpieczenie i stwarzało dogod
ne warunki dla usytuowania kościoła 
w południowo-zachodnim narożu 
murów miejskich i zamku (o tradycji 
jeszcze przedlokacyjnej) w przeciwle
głym, południowo-wschodnim krań
cu. Rozciągający się pomiędzy tymi 
dwoma obiektami mur był nieregu
larny, od zachodu, północy i wscho
du mury zostały poprowadzone po 
liniach prostych. Na całym obwodzie 
murów miejskich biegł ganek obron
ny. Do miasta prowadziły dwie bra
my: Wysoka od północy, w środko
wej części obwarowań, i Młynarska 
od strony południowej, w pobliżu 
zamku. Poza tym w południowej pie
rzei murów w bliskim sąsiedztwie ko
ścioła znajdowała się Furta Wodna. 
Miasta broniło trzynaście baszt, usta
wionych wzdłuż całego ciągu murów 
w najbardziej newralgicznych jego 
miejscach: w narożnikach, na zała
maniach linii, przy zamku i przy ko
ściele. Obwarowania od strony pół
nocnej zostały szczególnie rozbudo
wane poprzez ustawienie drugiego 
pasa murów poprzedzającego na 
znacznym odcinku właściwe fortyfi
kacje. Utworzone w ten sposób 
przedmurze, wzmocnione pięcioma 
basztami, osłaniało bramę miejską. 
Od południa, gdzie rzeźba terenu 
stwarzała naturalne, dogodne warun
ki obronne, dodatkowymi murami

umocniono jedynie narożnik z ko
ściołem. Również zamek, wysunięty 
poza linię murów miejskich w kie
runku wschodnim, otrzymał własne 
obwarowania z basztami. Oba te 
umocnienia powstały jednak dopiero 
w czasach późniejszych, pod koniec 
średniowiecza. Całe miasto zostało 
otoczone systemem fos zasilanych 
wodami Gubra; od strony południo
wej, w pobliżu Bramy Młynarskiej, 
znajdował się młyn zakonny porusza
ny wodami rzeki sztucznie spiętrzo
nej w tym miejscu i tworzącej sztucz
ny staw.

Dla systemu obronnego w mieście 
szczególne znaczenie miały jego dwa 
zasadnicze elementy: zamek krzyżac
ki i kościół. Zamek kętrzyński był 
siedzibą prokuratora i strażnicą gra
niczną obsadzoną przez rycerzy - 
braci zakonnych. Usytuowany w po
łudniowo-wschodniej części fortyfi
kacji miejskich zajął miejsce drewnia
nej strażnicy, zniszczonej w czasie 
jednego z najazdów litewskich 
w 1344 r. Budowa nowego, murowa
nego zamku została rozpoczęta jesz
cze przed lokacją miasta, a zasadni
cze prace przypadły na lata około 
1360-1375. Zamek, zbudowany na 
planie prostokąta zbliżonego do 
kwadratu, składał się z trzech skrzy
deł wzniesionych wokół dziedzińca. 
Takim rozplanowaniem nawiązywał 
do regularnego schematu krzyżac
kich zamków konwentualnych. Nie 
miał jednak wieży obronnej, a za-
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miast czwartego skrzydła od strony 
miasta wznosił się mur kurtynowy, 
który zamykał dziedziniec. Znajdują
ca się w nim brama była zaopatrzona 
w opuszczaną kratę, a nad przelotem 
bramnym został umieszczony wykusz 
o funkcjach obronnych. Najważniej
sze pomieszczenia zamku znajdowały 
się w skrzydle północnym, wyróżnia
jącym się ozdobnymi szczytami. Na 
pierwszej kondygnacji mieściły się 
m.in. kaplica i refektarz, wyżej - do- 
rmitoria i infirmeria. Kuchnia i spi
żarnia zajmowały przyziemie. W po
zostałych dwóch skrzydłach zlokali
zowane zostały pokoje gościnne, ma
gazyny amunicji i sprzętu oraz inne 

pomieszczenia o charakterze gospo
darczym. Komunikację pomiędzy 
najważniejszymi salami ułatwiał 
drewniany ganek, obiegający dziedzi
niec na wysokości pierwszego piętra. 
Pełnił on również ważne funkcje mi
litarne. Zapewne dopiero w XVII w. 
powstała we wschodnim skrzydle 
druga brama wjazdowa, a w północ
no-zachodnim narożniku zamku, od 
strony dziedzińca wbudowano okrą
głą wieżyczkę schodową.

Wokół zamku nie było przedzam- 
cza, chociaż planowano je od strony 
zachodniej (między zamkiem a mia
stem). Tę część terenu wydzielał nawet 
mur poprowadzony z północy na po-

— ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

1. Plan Kętrzyna w XIV w.
2. Kętrzyn, linia murów obronnych od strony 
południowej
3.4. Zamek - dziedziniec z wieżyczką
w narożu (3)
oraz skrzydło południowe (4)

ludnie. Ostatecznie jednak miejsce to 
przeznaczono pod budowę Nowego 
Miasta. W XVI w. otoczono zamek 
dodatkowym murem obronnym 
z trzema basztami narożnymi, z któ
rych dwie znajdowały się we wschod
niej kurtynie. Trzecia, najpotężniejsza 
baszta, była ulokowana od strony po
łudniowej, w narożniku przy starym 
murze miejskim, w niedalekiej odle
głości od Bramy Młynarskiej. Tak 
umocniony zamek stanowił doskonałą 
obronę południowo-wschodniego na
rożnika ufortyfikowanego miasta.

Niezwykle ciekawa jest historia 
drugiego obiektu obronnego - świą
tyni. Dziś jest to duża trójnawowa 
orientowana pseudobazylika z trój- 
bocznie zamkniętym prezbiterium 
i dwiema wieżami po południowej 
stronie korpusu. Za najstarszą jej 
część uważa się pochodzącą z pierw
szej połowy XIV w. ścianę południo
wą i fragment zachodniej oraz wieżę 
między nimi do wysokości około 
17 m, które pierwotnie stanowiły 
część murów obronnych. Trzypiętro
wa wówczas wieża miała ściany 
przeprute oknami: ich śladami są 
półkoliście zamknięte blendy od 
strony wschodniej, południowej i za
chodniej. Na wieży i murach znajdo
wał się ganek obronny. Ten właśnie 
narożnik murów z wieżą wykorzy
stano do budowy pierwszego kościo
ła, co nastąpiło między rokiem 
1359-1375. Powstała wtedy budow
la jednonawowa długości dzisiejsze
go korpusu, szerokości obecnej na
wy południowej i głównej, a wyso
kości nawy bocznej. Istniejąca wcze
śniej wieża obronna w narożu mu
rów miejskich stała się jednocześnie 
wieżą kościelną. Jej pierwotne wej
ście znalazło się wewnątrz świątyni. 
W ścianie południowej, będącej pier
wotnym fragmentem murów obron
nych, wykuto otwory okienne. Ich 
ślady dobrze widoczne są do dziś za
równo na zewnątrz, jak i w środku, 
na strychu. Kościół był wówczas kry
ty stropem. Prowadziły do niego 
dwa wejścia: jedno od północy,
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE -

5.6. Kościót św.
Jerzego - prezbiterium (5) 
oraz fragment obwarowań 
przy tym kościele (6)

(zdjęcia: Ewa Korpysz)

ła. W tym samym czasie po
wstała kruchta od strony pół
nocnej. W końcowej fazie bu
dowy założono sklepienia 
i przekształcono szczyty.

Sklepienia kościoła św. Je
rzego w Kętrzynie wyróżniają 
tę budowlę spośród innych. 
Świątynia otrzymała w całym 
wnętrzu sklepienia kryształowe 
o bogatym rysunku, zróżnico
wane w poszczególnych czę
ściach. Ich twórcą był mistrz 
Matz, wywodzący się z gdań
skiego warsztatu Heinricha 
Hetzla, pracującego przy budo
wie i wykańczaniu bazyliki Naj
świętszej Marii Panny. O dzia
łalności Matza wiadomo, że za
sklepiał kościoły w miejscowo
ściach Święta Siekierka, Ma
rianka Pasłęcka, czynny był też 
w Morągu, a być może również 
w kościele św. Jana w Malbor-

w zachodniej części kościoła, drugie 
od wschodu, w pobliżu narożnika 
południowego, przy murze obron
nym (zachowało się do dzisiaj, po
przedzone późniejszą dzwonnicą). 
Fasada pierwotnie znajdowała się od 
wschodu. Zarówno ta strona kościo
ła, jak i elewacja zachodnia zwień
czone były szczytami schodkowymi. 
Zwieńczenie tej ostatniej ozdobione 
było dodatkowo lizenami i blenda
mi, których fragmenty są do dziś do
brze widoczne.

Dalsze prace w kościele prowa
dzono po 1400 r. Podwyższono wte
dy wieżę zachodnią (do wysokości 
dolnej listwy tynkowej) i ponownie 
zwieńczono ją gankiem (w później
szym czasie wieża otrzymała krene- 
laż, który jednak został zlikwidowa
ny w 1592 r., zachowały się tylko je
go relikty). Wraz z przebudową wie
ży poszerzono szczyt zachodni. Z ko
lei od wschodu, przy południowym 
narożniku, dostawiono dzwonnicę, 
nadbudowując ją częściowo nad po
łudniowym murem obronnym. Była 
ona pierwotnie niższa od obecnej.

W latach 1470-1485 nastąpiła 
wielka rozbudowa, w wyniku której 

kościół otrzymał układ trójnawowej 
pseudobazyliki. Do korpusu dosta
wiono od strony północnej jedną na
wę, a wewnątrz wstawiono dwa rzę
dy filarów, z których północny zajął 
miejsce zburzonej ściany starego ko
ścioła. Utworzoną w ten sposób nawę 
środkową podwyższono do obecnej 
wysokości. W związku z rozbudową 
korpusu konieczne stało się poszerze
nie elewacji wschodniej i zachodniej. 
Powiększono też szczyty nad nimi, 
nadmurowując ich krawędzie. Pod
wyższona została również wieża 
wschodnia. Wnętrze w całości prze
kryto stropem. W 1485 r. do połu
dniowej ściany kościoła została dobu
dowana kaplica św. Jakuba. Zapewne 
też w tym czasie zlikwidowano ganki 
obronne i otoczono kościół od strony 
południowej i zachodniej dodatko
wym murem z czterema basztami.

Kolejne zmiany w wyglądzie świą
tyni nastąpiły po pożarze w 1500 r. 
Dostawiono wtedy od wschodu za
mknięte trójbocznie prezbiterium 
i po jego północnej stronie zakrystię 
z emporą na piętrze. Oś prezbiterium 
jest skrzywiona - widoczne jest to 
szczególnie dobrze wewnątrz kościo-

ku. Data powstania sklepień kętrzyń
skich - rok 1515, zapisana została na 
nieistniejącej już dziś tablicy, wmuro
wanej niegdyś w filar kościoła.

Średniowieczna warownia w Kę
trzynie pełniła głównie funkcję straż
nicy granicznej, podobnie jak zamki 
w Giżycku, Piszu, Ełku czy Węgorze
wie. Ośrodki te strzegły granic pań
stwa krzyżackiego zarówno przed Li
twinami, jak i od strony Mazowsza. 
Udział załóg tych strażnic w działa
niach wojennych był niewielki: w Kę
trzynie najbardziej uwidoczni! się 
w tłumieniu wewnętrznych sporów 
po powstaniu Związku Pruskiego 
(miasto weszło do Związku w 1440 
r.). Umocnienia dawały jednak po
czucie bezpieczeństwa mieszkańcom 
i zapewniały spokojny rozwój miasta.

Ze średniowiecznego systemu 
obronnego przetrwał do dziś w stanie 
prawie niezmienionym kościół św. Je
rzego. Zachował się też zamek, mocno 
jednak przekształcony w XVII i XVIII, 
a przede wszystkim w XX w. (obecnie 
muzeum). Ocalały również nieduże 
fragmenty murów obronnych.

Ewa Korpysz
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Chałupa w mieście 
- niepożądany relikt?
W

 wielu polskich miastach spo
tkać jeszcze można zagubio
ne wśród wysokiej nowocze
snej zabudowy, drewniane stare chału

py. Bywa też, że stoją pomiędzy współ
czesnymi „willami” i „dworkami” 
w dzielnicach i osiedlach domów jed
norodzinnych. Zachowały się również 
czasami całe zwarte i jednolite obszary 
tej „architektury ubogiej”, „architektu
ry spontanicznej”, „architektury bez 
architektów”. Obszary bogactwa myśli 
i umiejętności, perfekcji i racjonalności 
użytych środków, celowości tworzo
nych form - skarby architektury miej
sca. Przykłady talentu profesjonalnych 
rzemieślników i nieprofesjonalnych 

amatorów - ,,«amateur», to po francu
sku miłośnik, czyli ktoś, kto kocha swo
ją pracę dla samej pracy, kto darzy swo
ją pracę prawdziwą, bezinteresowną 
miłością” (W Wharton, Niezawinione 
śmierci, 1999).

W każdym wielkim mieście są takie 
obszary, ale na ogół traktuje się je jak 
przeżytek, wstydliwy relikt. Jednym 
z przykładów takiego obszaru jest za
budowa byłej wsi Krzesławice w Kra
kowie, przyłączonej do miasta w la
tach 1950-1951, jako część dzielnicy 
Nowa Huta. Po Krzeslawicach pozo
stała nazwa i przestrzeń „architektury 
ubogiej”, skrzętnie ukrytej pomiędzy 
granicą Huty im. Tadeusza Sendzimira 

i rzeką Dłubnią. Wzdłuż dzisiejszej ul. 
Melchiora Wańkowicza i bezpośred
nio z nią sąsiadujących uliczek rozcią
ga się homogeniczny architektonicznie 
zespół drewnianej zabudowy, składają
cy się z siedemnastowiecznego drew
nianego kościoła, dworu i byłej szkoły, 
otoczonych krakowskimi chałupami. 
Najwcześniejsze wzmianki o Krzesła- 
wicach pochodzą z XII w. Wieś była 
własnością Kanoników Grobu Święte
go z Miechowa, od miechowskiego 
klasztoru zwanych w Polsce miechowi
tami, a od 1312 r., kiedy zniesiono za
kon templariuszy, bożogrobcami. 
W rękach bożogrobców pozostawały 
Krzesławice (z przerwami) do XVII w., 
w końcu XVIII w. należały do Hugona 
Kołłątaja, który w napisanym w 1798 
r. w więzieniu w Ołomuńcu wierszu 
Daremne projekta tak pisał o krzesła- 
wickich dobrach:
„Niźli dom wygodniejszy nad Dłubnią postawię, 
Stary naprzód, jak można, co rychlej poprawię; 
Sporządzę jakie takie mieszkanie dla siebie, 
Nie zbytkom, lecz koniecznej dogodnie potrzebie... 
Nic ja tam nie zepsuję, wszystko się zostanie, 
Co tylko czas zachował i ludzkie staranie. 
Ocaleją na miejscu lipy starowieczne.
Brzozy, topole, olsze, zostaną bezpieczne; 
Przydam tylko, co ogród mój ozdobić może, 
Pod brzozami zasadzę obok piękne róże, 
Jaśminy przy topolach, a kolo olszyny 
Rosnąć będą nad wodą błotniste maliny; 
Po pagórkach tokajskie i mielnickie wino, 
Zakryte od północy tatarską leszczyną. [...] 
Każdy wieśniak przez moje usilne staranie 
Mieć będzie przy swoim domu sad równie ozdobny, 
Mniejszy od mego, przecież mojemu podobny...

1.2. Krakowskie Krzesławice
3. Dworek Jana Matejki
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Wszystkie zaś naszej wioski wspólny ogród zrobią; 
Ich dla mnie, a mój dla nich zamknięty nie będzie, 
Ścieżki przechodzącego poprowadzą wszędzie...”

Po trzecim rozbiorze Polski Krze- 
sławice uległy konfiskacie i zostały 
oddane w dzierżawę. W XIX w. były 
własnością Kirchmayerów, krakow
skiej rodziny kupców i bankierów. 
W 1876 r. zakupił je Jan Matejko, 
przeznaczając dworek, do którego do
budował pracownię i ganek, na swoje 
letnie mieszkanie. Nie bez wpływu na 
decyzję artysty pozostawał fakt, że po
bliskie Bieńczyce dzierżawił jego brat 
Zygmunt. Ze środków Matejki w po
bliżu dworu wzniesiono szkołę, drew
niany budynek ze stylowym ganecz
kiem. Po śmierci artysty (1893 r.) 
Krzesławice odziedziczył syn - Tade
usz Matejko, który odsprzedał je dale
kim krewnym, Burzyńskim. Maria 
Burzyńska zaproponowała w 1959 r. 
przejęcie dworu przez Towarzystwo 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krako
wie, opatrując darowiznę zastrzeże
niem utrzymania historycznego cha
rakteru obiektu oraz zachowania pa
mięci o jego znakomitych właścicie
lach. Do dziś po części aktualny jest 
opis z 1969 r., który podaje, że „Dwór 
w Krzesławicach mieści się w obszer
nym parku nad Dlubnią, w środku 
wioski. Opodal dworku widzimy typo
we krakowskie chaty, drewniane, ma
lowane na niebiesko, wśród sadów 
i ogrodów”. Jeszcze możliwy jest do 
zachowania Kołłątajowski „wspólny 
ogród”. Pamiętając, że to „Bóg stwo
rzył pierwszy ogród, a Kain - pierwsze 
miasto” (A. Cowley, Ogród, 1656; 
por. Genesis 2,8-12; 4,17), należy

4.5. Białostockie Bojary

(zdjęcia: Małgorzata Drożdż-Szczybura)

uświadomić sobie, że nie jest za późno 
na dokonanie wyboru: ocalić „ogród” 
czy zbudować „miasto”.

Inny przykład - dzielnica Bojary 
w Białymstoku, gdzie „Pod nogami 
chodnik płynnie przelewa się w bruk 
ulicy, gubi w ubitym żwirze. Pachnie 
dymem i pachnie domem. Płoty 
z brzozowych na pół ciętych żerdzi, tak 
gęste aby nawet miejski zając nie prze
śliznął się przez nie. [...] Między płota
mi i furtkami «prawdziwe ulice» [...]. 
Ulice na których można było żyć. Do
my na Bojarach: każdy inny, każdy 
swój i każdy identyfikujący przestrzeń 
do zamieszkania [...]” (K. Kucza-Ku- 
czyński, „Spirit of the place” w kreso
wych miasteczkach polskich..., 1982).

Istnieje domniemanie, że początki 
Bojar mogą wywodzić się już z pierw
szej połowy XV w., kiedy to Raczko- 
wicze nieopodal nowo wzniesionego 

dworu „Biały Stok” zaczęli osadzać 
bojarów (tutaj w znacznym uproszcze
niu stan pośredni między szlachtą 
a chłopami). Mieli oni obowiązek to
warzyszenia feudałowi w wyprawach 
zbrojnych (bojarowie pancerni), peł
nienia posług kurierskich (bojarowie 
putni, put’ - droga) oraz służby przy 
zamkach i miejscach warownych (bo
jarowie turemni). Król Kazimierz IV 
Jagiellończyk w latach 1437-1450 zie
mie nad rzeką Białą, na których roz
ciąga się dzisiejszy Białystok, nadał Ja
kubowi Rączce Tabutowiczowi herbu 
Łabędź, potomkowi bojara żmudzkie- 
go Klausucia (tutaj miano bojar odno
si się do szlachty wyższej, możno- 
władców). Wieś Bojary istniała 
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w 1740 r., kiedy to Jan Klemens Bra- 
nicki, kasztelan krakowski, późniejszy 
hetman wielki koronny, otrzyma! 
przywilej lokacyjny Nowego Miasta 
Białystok. W 1900 r. Zygmunt Gloger 
w Encyklopedii Staropolskiej odnoto
wał, że: „W Białymstoku jedna z głów
niejszych ulic, zabudowana w miejscu 
dawnej wsi bojarskiej, zwana jest do
tąd Bojarami”. Cudem Bojary prze
trwały działania drugiej wojny świato
wej i do 1945 r. dzielnica zachowała 
się w niezmienionym układzie prze
strzennym, z około czterystoma drew
nianymi budynkami. Było to drewnia
ne miasteczko w centrum miasta, 
prawdopodobnie jedyne tej klasy 
i wielkości w Europie - z zachowa
nym układem komunikacyjnym daw
nej wsi oraz charakterystycznym dla 
przełomu XIX i XX w. typem drew
nianej zabudowy. Wkrótce jednak 
fragment po fragmencie zaczęto zabu
dowywać Bojary blokami. W 1984 r. 
uzgodniono przebieg trasy między- 
dzielnicowej dzielącej dzielnicę na 
dwie części. W 1988 r. z inicjatywy ar
chitektów związanych wówczas z Wy
działem Architektury Politechniki Bia
łostockiej, usiłujących ratować Bojary, 
podpisana została tzw. Karta Bojarska. 
Znaczące miejsce problematyka Bojar 
zajmowała również w programie mię
dzynarodowej konferencji naukowej 
„Budownictwo drewniane w gospo

darce przestrzennej europejskiego 
dziedzictwa”. Konferencja ta, zorgani
zowana przez Wyższą Szkołę Finan
sów i Zarządzania w Białymstoku, od
była się w maju 2003 r., jako kolejne 
z białostockich spotkań wybitnych na
ukowców, architektów, konserwato
rów zabytków i historyków sztuki; in
spiratorem tych spotkań jest od lat 
prof. zw. dr hab. Witold Czarnecki.

Autentycznych Bojar jest jednak 
coraz mniej. Zachowała się jeszcze 
część sieci ulic z kilkunastoma trady
cyjnymi domami, które dają odpór 
drapieżnej presji inwestycyjnej. A mo
że nadejdzie moment zawahania przy 
podejmowaniu decyzji planistycznych, 
powstrzymanie się przed zatwierdza
niem planów zagospodarowania prze
strzennego definitywnie unicestwiają
cych obszary tradycyjnej rodzimej „ar
chitektury ubogiej”. A obszary takie 
jeszcze istnieją w Białymstoku, Krako
wie, w prawie każdym polskim mie
ście, często na terenach najbardziej 
atrakcyjnych inwestycyjnie.

Atrakcyjność inwestycyjna. Atrak
cyjność przestrzeni miejskiej i tożsa
mość miasta. Cóż o niej może świad
czyć? Czy wyprodukowane według 
jednej matrycy „ogromne ugory, nie
użytki biurowców, centrów handlo
wych [...]” (D. Hansen, Ugory archi
tektury, 2001), czy też rodzimość 
i różnorodność „architektury ubo

giej”? W dzisiejszym mieście prze
strzeń i teren - to przede wszystkim 
towar, a planowanie przestrzenne staje 
się swoistą areną walki o przestrzeń. 
W nowym humanistycznym mieście, 
które powinno zaspokajać zróżnico
wane potrzeby człowieka, a w tym po
trzebę intymności i kameralności, waż
ne jest, jak radzi sobie ono z historią - 
nie tylko z tą monumentalną historią 
katedr, zamków czy pałaców, ale i z tą 
prostą i ubogą: drewnianych kościół
ków, dworków i chat. Cechą współ
czesności powinien być racjonalny 
kompromis. Jeżeli chcemy zachować 
spuściznę kulturową, jak czynią to 
świadome społeczeństwa w intencji 
przetrwania i podnoszenia jakości ży
cia, nie możemy sięgać jedynie po atry
buty współczesnej cywilizacji, chociaż
by z pobudek najbardziej pozytyw
nych. Po rozpoznaniu zasobów oraz 
identyfikacji uwarunkowań i kontek
stów konieczna jest rehabilitacja, re
waloryzacja oraz rewitalizacja obsza
rów „architektury ubogiej”, zarówno 
przy utrzymywaniu tradycyjnych 
funkcji, jak i przy wprowadzaniu no
wych. Wnoszenie nowych treści po
winno uwzględniać istniejące wartości 
krajobrazowe, urbanistyczne i archi
tektoniczne, jako znaczące cechy lo
kalnego dziedzictwa kulturowego.

Małgorzata Drożdż-Szczybura
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Grobowiec 
rodziny Mączyńskich

W
 najstarszej części cmentarza 
parafialnego w Siedliskach 
- niewielkiej miejscowości 
położonej niedaleko Gorlic, przy 

drodze z Bobowej do Zborowic, 
znajduje się interesujący obiekt. Jest 
to znacznych rozmiarów betonowy 
grobowiec o formie kaplicy na planie 
kwadratu, z dwoma symetrycznie 
ustawionymi prostokątnymi komora
mi grobowymi po bokach. Kaplica 
nakryta jest dachem dwuspadowym, 
z niewielkim krzyżem łacińskim na 
kalenicy. Na osi umieszczony został 
pojedynczy portal z otworem wej
ściowym zamkniętym żeliwną kratą. 
Na klińcu luku portalu znajduje się 
kartusz z herbem Jastrzębiec. Jedy
nym wyposażeniem wnętrza kaplicy 
jest prosta mensa ołtarzowa przy 
ścianie naprzeciw wejścia oraz wiszą
cy powyżej skromny, drewniany 
krzyż. W bocznych ścianach po
mieszczenia znajdują się przejścia do 
komór grobowych. Grobowiec poło
żony jest na łagodnym stoku wzgó
rza, dlatego mury obu komór czę
ściowo znajdują się pod ziemią. Ko
mory przykryte są płaskimi stropami, 
w elewacji frontowej każdej z nich na 
osi znajduje się otwór wentylacyjny 
o półokrągłym wykroju.

Obiekt znajduje się w złym sta
nie. Ściany grobowca mają liczne 
spękania, naruszona jest zewnętrzna 
warstwa betonowej gładzi, teren wo
kół i dachy komór porośnięte są 
chwastami. Brak jest tablic inskryp- 
cyjnych, mimo to obiekt funkcjonuje 
w świadomości miejscowej ludności 
jako grobowiec Mączyńskich. Ksiądz 
proboszcz dokłada starań, by budow
la nie popadła w ruinę.

Mączyńscy herbu Jastrzębiec byli 
właścicielami Siedlisk. Łuszczyński [Silva 
heraldica, rodowody i inny materiał do 
rodopistwa z akt grodzkich i ziemskich b. 
województwa krakowskiego i z innych 
archiwów akt dawnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, rkps., T. 5, s. 91] i Uruski [Ro- 
dzina. Herbarz szlachty polskiej, Warsza
wa 1913, T. X, s. 284] wywodzą zgod
nie genealogię rodu z XVI w.

Ostatnim właścicielem Siedlisk 
był Jan Mączyński, który nigdy nie 
ożenił się i zmarł 10 listopada 1936 
r. To on zapewne zbudował grobo
wiec dla rodziców - Macieja i Hele
ny, być może spoczął w nim też sam. 
Śmierć rodziców i budowa grobowca 
zastały Jana w trudnych czasach woj
ny światowej. Postanowił zlecić zada
nie zaprojektowania mauzoleum 
młodemu żołnierzowi c.k. armii au- 
stro-węgierskiej, nadzorującemu pra
ce nad budową cmentarza wojskowe
go przy nekropolii parafialnej w Sie
dliskach. Żołnierzem tym był rzeź
biarz Jan Szczepkowski (1878-1964).

Jan Szczepkowski znany jest 
przede wszystkim (a może wyłącznie) 
jako czołowy przedstawiciel polskiej 
art deco. Jego twórczość i styl koja
rzone są ze słynnym dziełem - pła
skorzeźbionym Ołtarzem Bożego 
Narodzenia, nagrodzonym w 1925 r. 
na Międzynarodowej Wystawie Sztu
ki Dekoracyjnej w Paryżu. Sukces ten 
był przełomem w karierze artysty, 
który odtąd stał się znanym i doce
nianym twórcą. Przed 1925 r. miał 
ustaloną pozycję głównie w środowi
sku krakowskim, gdzie mieszkał 
i studiował. Po pierwszej wojnie 
światowej przeniósł się do Milanów
ka pod Warszawą, by - jak wielu in
nych artystów w tym czasie - szukać 
swego miejsca w stolicy nowo odro
dzonego państwa polskiego. Działal
ność Szczepkowskiego przed 1925 r. 
pozostaje do dziś znana bardzo wy
biórczo, po 1925 r. postrzegana jest 
wyłącznie w kontekście sukcesu pa
ryskiego. Nieznana jest również, po
za wąskim gronem badaczy historii 
galicyjskich cmentarzy wojennych, 
twórczość Szczepkowskiego w ra
mach Kriegsgrdberabteilung i stwo
rzone tam w latach 1915-1917 pro
jekty wojskowych cmentarzy.

Wydział Grobów Wojennych po
wołany został w listopadzie 1915 r. 
przy C.K. Komendanturze Wojsko
wej w Krakowie w celu przeprowa
dzenia zakrojonej na szeroką skalę 
akcji uprzątania pól bitewnych i bu

dowy wojskowych nekropolii. Spo
śród żołnierzy armii austro-węgier- 
skiej wybrano wówczas architektów, 
rzeźbiarzy, malarzy i oddelegowano 
do pracy przy cmentarzach. Jan 
Szczepkowski rozpoczął służbę 
w Wydziale Grobów Wojennych po 
tym, jak ranny 3 maja 1915 r. w bi
twie pod Kraśnikiem uznany został 
za niezdolnego do dalszej służby na 
froncie. Pozostawał tam do 1 lipca 
1917 r. W okresie od 1 grudnia 1915 
do 3 stycznia 1916 r. pełnił funkcję 
komendanta IV Oddziału Uprzątania 
Pól Bitewnych. W 1916 r. przebywał 
prawdopodobnie w Krakowie, gdzie 
pracował w atelier przy ul. Karmelic
kiej 57, następnie został oddelegowa
ny do Ciężkowic i tu bezpośrednio 
już nadzorował prace nad budową 
cmentarzy. Projekty jego autorstwa 
zrealizowane zostały na terenie IV 
Okręgu cmentarnego, którego był 
kierownikiem. Spośród kilkunastu 
obiektów, gdzie pracował Szczep
kowski, najbardziej znane są cmenta
rze w: Łużnej na wzgórzu Pustki (nr 
123), Ciężkowicach (nr 137), Bogo- 
niowicach (nr 138). Jest wśród nich 
także przylegająca do cmentarza pa
rafialnego kwatera wojskowa w Sie
dliskach (nr 134). Zajmuje ona oko
ło 460m2 powierzchni, mieści 4 gro
by zbiorowe, 42 pojedyncze, z ciała
mi 52 żołnierzy austro-węgierskich 
poległych od października 1914 do 
maja 1915 r. Cmentarz ma plan wy
dłużonego prostokąta, położony jest 
na zboczu, ponad drogą Bobowa- 
-Zborowice. Łączy się z nią długimi 
schodami (25 m) z pięcioma podesta
mi i bramką ujętą kamiennymi słupa
mi z żelaznymi dwuskrzydłowymi 
wrotami. Sam cmentarz ma skromny 
wystrój. Wejście prowadzi przez jed- 
noskrzydłową furtkę żelazną flanko
waną dwoma słupami, ogrodzenie 
składa się z kamiennych słupów po
łączonych żelazną kratownicą, a na
grobki, w układzie rzędowym, mają 
formę betonowych cokołów z żeliw
nymi krzyżami z prostokątnymi ram
kami u podstawy, mieszczącymi pier-
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1. Grobowiec
Mączyńskich 
w Siedliskach

2. Kartusz herbowy 
Mączyńskich 
umieszczony nad 
wejściem do kaplicy 
grobowej

3. Wnętrze kaplicy 
grobowej z mensą 
ołtarzową i krzyżem

4. Jan Szczepkowski, 
projekt grobowca 
rodziny Mączyńskich 
w Siedliskach, 1917 r.

(ilustracje: 
Roman Uhera)

wotnie tabliczki nagrobne. Naprze
ciw wejścia, w linii ogrodzenia, znaj
duje się betonowy krzyż na podsta
wie i wysokim cokole, który zastąpił 
dawny krzyż drewniany.

Zachował się projekt cmentarza 
w Siedliskach, sygnowany przez 
Szczepkowskiego i datowany 21 IV 
1917 r. Przedstawia on wersję zbliżoną 
do istniejącej, z pewnymi jednak od
stępstwami - inna jest forma bramy, in
ne umiejscowienie krzyża centralnego. 
Zmiany takie nie były rzadkością. Sys
tem pracy w Kriegsgraberabteilung za
kładał możliwość wprowadzania przez 
zwierzchników daleko idących korekt 
i modyfikacji projektów, wynikających 
niejednokrotnie z ograniczeń technicz
nych, czasowych i finansowych.

Kolejny projekt dotyczący Siedlisk 
datowany jest na rok 1917 i również 
sygnowany przez Szczepkowskiego. 

Dotyczy on grobowca rodziny Mą
czyńskich. Porównanie projektu i re
alizacji wykazuje, że plan i bryła bu
dowli zostały wykonane zgodnie z za
łożeniami autora. Zbudowano jednak 
oszczędniejszą wersję, rezygnując 
m.in. z kamiennej okładziny elewacji 
grobowca, a także upraszczając detale 
architektoniczne (krzyż na dachu ka
plicy pozbawiono esownic, a w opra
wie portalu zrezygnowano z pila- 
strów). W wystroju wnętrza zdecydo
wano się na bardziej trwały materiał - 
beton. Wykonano z niego mensę, któ
ra zastąpiła proponowany przez auto
ra ołtarz z drewna. Nie zrealizowano 
żyrandola (prawdopodobnie miał to 
być świecznik), choć nie można wy
kluczyć, że był wykonany, ale nie do
trwał do naszych czasów.

Projekt grobowca Mączyńskich 
wykonał Jan Szczepkowski na pry

watne zlecenie, niezależne od ofi
cjalnego zatrudnienia i zajęć 
w Kriegsgraberabteilung. Artysta o zna
czącym dorobku i pozycji, pracujący 
m.in. na zlecenie książąt Czartory
skich, po studiach odbytych w Pary
żu, którego realizacje znajdowały się 
już wtedy na krakowskim Cmentarzu 
Rakowickim, był odpowiednim 
twórcą dla najbardziej wymagających 
inwestorów. Należy żałować, że 
skromna forma grobowca, a być mo
że i trudne czasy wojny zmuszające 
do oszczędności nie pozwoliły arty
ście na pokazanie w pełni swych 
umiejętności. Mimo to obiekt na 
cmentarzu w Siedliskach wymaga 
szczególnej opieki i troski zarówno 
miejscowych władz kościelnych, jak 
i służb konserwatorskich.

Katarzyna Chrudzimska-Uhera
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKOV

Miejscowość: Barchów, gm. Lochów, pow. węgrowiecki, woj. mazowieckie. 
Bliższa lokalizacja: we wschodniej części wsi, na terenie parku krajo
brazowego, na wzniesieniu w niewielkiej odległości od rzeki Liwiec; do
jazd drogą lokalną 2 km na południowy zachód z Łochowa lub koleją. 
Rodzaj i nazwa obiektu: dwór Więckowskich z około połowy XIX w. 
Użytkownik: obiekt nieużytkowany.
Stan obiektu: ruina; w wyniku nieprzeprowadzenia niezbędnych prac 
remontowych (w ostatnich latach wymieniono jedynie pokrycie dacho-

Inne informacje: byt to budynek parterowy, z gankiem od frontu, miesz
kalnym poddaszem i dachem dwuspadowym pokrytym blachą; drew
niany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, na wysokiej podmurówce; ze 
względu na stan zachowania opisany obiekt należy wykreślić z rejestru 
zabytków (wtedy jedynymi zabytkami w Brochowie pozostaną wcze
snośredniowieczne grodzisko nad Liwcem, pozostałość parku krajo
brazowego i murowana kapliczka słupowa z połowy XIX w.).
Dane bibliograficzne: T. S. Jaroszewski, W. Baraniewski. Po pałacach 
i dworach Mazowsza, cz. I, Warszawa 1997, poz. 5; L. Herz, Informator 
krajoznawczy, Warszawa 1982; Mapa zabytków Województwa Mazo
wieckiego, Urząd Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabyt
ków, Warszawa 2001.

Zdzisław Ryszard Łoś
Zielonka

Miejscowość: Kliczków Maty, gm. Brzeżnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie. 
Bliższa lokalizacja: we wschodniej części wsi, przy szosie w kierunku 
Kliczkowa Wielkiego; dojazd z Sieradza ok. 12 km na południowy za
chód.

Rodzaj i nazwa obiektu: dwór drewniany z XIX w.
Użytkownik: obiekt nieużytkowany, własność gminy Brzeżnio. 
Stan obiektu: zły: ściany w dolnych partiach zniszczone prze:

Inne informacje: dwór, zapewne z początku XIX w., zbudowany na 
planie prostokąta, parterowy z mieszkalnym poddaszem, gankiem od 
frontu z przełomu XIX i XX w. i ryzalitem na osi elewacji ogrodowej; 
drewniany, konstrukcji zrębowej, z dachem naczółkowym, krytym gon
tem; obiekt wpisany do rejestru zabytków; do niedawna w budynku 
mieściła się szkoła.
Dane bibliograficzne: Powiat sieradzki, [w:] Katalog Zabytków Sztuki 
w Polsce, t. II, z. 10, Warszawa 1954, s. 11; A. Ruszkowski, Sieradz 
i okolice, Sieradz 1984, s. 79.

Romuald Zaręba
Kalisz

(fot. Jerzy Jan Doliński)

Miejscowość: Wlościejewki, gm. Książ Wielkopolski, pow. śremski 
woj. wielkopolskie.
Bliższa lokalizacja: 3 km na południowy zachód od Książa Wielkopol
skiego; dojazd drogą krajową nr 436 Śrem-Książ Wlkp. i dalej drogą lo
kalną.
Rodzaj i nazwa obiektu: dwór z pierwszej połowy XIX w. 
Użytkownik: obiekt nieużytkowany.
Stan obiektu: zły, bliski ruinie; budynek od wielu lat nieremontowany, 
ściany nośne oraz pokrycie dachowe z licznymi uszkodzeniami i ubyt
kami, wnętrza częściowo zdewastowane, obiekt niezabezpieczony i ła
two dostępny z zewnątrz; wokół niewielki zdziczały park krajobrazowy. 
Inne informacje: klasycystyczny dwór murowany zbudowany w pierw
szej połowie XIX w. dla Niegolewskich, pod koniec XIX w. rozbudowa
ny przez dostawienie dwupiętrowej „kamienicy”; parterowy z użytko
wym poddaszem, dach dwuspadowy z naczółkiem i wystawką; cztero- 
kolumnowy portyk dobudowany w XX w.
Dane bibliograficzne: M. Libicki, R Libicki. Dwory i pałace wiejskie 
w Wielkopolsce, Poznań 2003, s. 426.

Jerzy Jan Doliński 
Strzelce Opolskie
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Wstydliwe pomniki
P

odpisane przez cara Rosji Aleksan
dra II 2 marca 1864 r. ukazy 
o uwłaszczeniu włościan były przy
słowiowym gwoździem do trumny dla 

upadającego powstania styczniowego. 
Fakt pożądania ziemi przez chłopów 
polskich zmusił poniekąd rząd Rosji do 
przeprowadzenia reformy, czyniąc z niej 
zarazem akt polityczny przeciwko po
wstaniu. Wraz z ukazami namiestnik 
Kongresówki hrabia Berg ogłosił ode
zwę, którą odczytywano po rosyjsku 
i po polsku na placach Warszawy oraz 
w każdej gminie na prowincji. Odezwa 
mówiła, że powstanie styczniowe wybu
chło tylko w tym celu, aby przeszkodzić 
carowi w obdarowaniu ziemią włościan 
polskich. Akcentowała, że właściciele 
ziemscy, którzy sprzeciwiali się refor
mie, wywołali powstanie przeciwko 
wiernym swojemu monarsze.

25 marca 1864 r. ukazała się ode
zwa powstańczego Rządu Narodowe
go, która przypominała, że władza na
rodowa z dniem wybuchu powstania 
22 stycznia 1863 r. obdarowała chło
pów ziemią. Odezwa wyjaśniała: „To, 
co głoszą wam, że car darował grunta 
włościanom polskim, wielce i wielorako 
kłamliwa rzecz jest. Jakoż bowiem daro
wać może ten, który tu nic swego nie 
ma a wszystko zdradą i przemocą prze
ciwko Bogu i sumieniu zagarnął. Jakoż 
można dawać cudzą rzecz, jakoż można 
dawać komu to, co jest jego własne? 
Wreszcie słychanaż to rzecz, żeby kto za 
darowane płacił? A to każą wam za te 
darowane grunta płacić. I komuż płacić 
macie? Otóż temu samemu Moskalo

wi...” Rząd Narodowy ostrzegał i zaka
zywał obierania wójtów i sołtysów 
w gminach i gromadach, zaś „łotrów”, 
którzy by się podjęli tych funkcji obie
cał srogo karać.

Carska reforma rolna odniosła jed
nak efekt polityczny. Chłopi opuszcza
li oddziały powstańcze i wracali do do
mów, „w lesie” pozostawali tylko ci, 
dla których nie było powrotu.

Rząd carski we wszystkich powia
tach powoła! naczelników wojennych, 
którzy mieli rozstrzygać wszystkie spra
wy sporne. Wraz z reformą rozpoczęła 
się agitacja carsko-chłopomańska prze
ciw szlachcie, prowadzona przez na
czelników wojennych i policję. Wybu
chające spory i procesy pomiędzy wła
ścicielami ziemskimi a chłopami od
wróciły uwagę od dogorywającego po
wstania. W niektórych gminach pod 
naciskiem naczelników wojennych i ko
misarzy włościańskich chłopi występo
wali z podaniami o szkoły, gdzie uczo
no by języka rosyjskiego, oraz o druko
wanie polskich książek alfabetem rosyj
skim. Z całego kraju nadchodziły proś
by o ustanowienie uroczystego święta 
w rocznicę uwłaszczenia. Chłopi inspi
rowani przez naczelników wojennych 
wysyłali do Petersburga wiernopoddań- 
cze listy oraz zaczęli stawiać pomniki 
wdzięczności na cześć cara Aleksandra II 
za uwłaszczenie.

W Chlinie Dolnej, wsi leżącej w gmi
nie Żarnowiec w powiecie zawierciań
skim, po północnej stronie drogi biegną
cej z Żarnowca, na wzniesieniu znajduje 
się murowany kościółek z 1840 r., a po

1. Pomnik „wdzięczności” przy kościele
w Skarżycach
2. Pomnik w Chlinie Dolnej
3. Pilicki pomnik niepodległości
4. Iwanowicki pomnik wdzięczności
5. Fotografia pomnika w Suloszowej 
na pamiątkę uwłaszczenia włościan
(ze zb. Muzeum Regionalnego w Olkuszu)

przeciwnej stronie, przysłonięty kilkume
trową skarpą szosy, stoi kamienny po
mnik zwieńczony żelaznym krzyżem. 
Kiedyś ten pomnik, przypominający 
cmentarny nagrobek, stał bezpośrednio 
przy drodze łączącej Żarnowiec, Chlinę, 
Łobzów i Wolbrom. Remonty drogi oraz 
położenie na niej warstwy asfaltu spowo
dowały, że nawierzchnia szosy została 
podniesiona o kilka metrów. Miało to 
wpływ na pomnik, który podczas wio
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE --

sennych roztopów był częściowo podta
piany przez wezbraną wodę płynącej tu 
rzeczki. Zamulany i opadający w rozmo
kły grunt utracił swój kamienny cokolik. 
Pomnik ten jest bliźniaczym pomnikiem 
tego, który stał przy kościółku we wsi 
Skarżyce koło Zawiercia (patrz „Spotka
nia z Zabytkami”, nr 9, 2002 r. oraz nr 
4 z 2003 r.). Pomniki - w Skarżycach 
i w Chlinie zostały ufundowane przez 
miejscowych chłopów na cześć cara Rosji 
w dowód wdzięczności za uwłaszczenie 
włościan w 1864 r. Napis na skarżyckim 
pomniku został skuty w 1919 r. Obecnie 
żaden mieszkaniec Skarżyć nie pamięta, 
kto skuł wstydliwy napis i jaka była jego 
treść.

Przez wiele lat napisy na pomniku 
w Chlinie Dolnej były pokryte różowo- 
szarym tynkiem. W ostatnich latach 
tynk zaczął odpadać, odsłaniając dość 
dobrze czytelny napis wykuty w kamie
niu w trzech poziomych kolumnach:

ALEXANDROWI IF 
CESARZOWI 

WSZECH ROSSYI 
KRÓLOWI 

POLSKIEMU

WDZIĘCZNI WŁOŚCIANIE 
PAMIĄTKA 

OSWOBODZENIA NASZEGO

Dl’±“1864 r.
ZA BYTNOŚCI 

NACZELNIKA WOJENNEGO 
UCZASTKA PILICKIEGO 
PORUCZNIKA A. KMIT 

1866 r.
Na szczycie pomnika widoczny jest 

w kształcie prostokątnej korony mono
gram cara Aleksandra II - stylizowana 
litera „A”, zwieńczona koroną wpisaną 
w okrąg ułożony z liści laurowych, oto
czony napisem:
„POD TWOJEM BERŁEM SZCZĘŚCIE POLSKI”.

Należy przypuszczać, że identyczny 
napis znajdował się na pomniku 
„wdzięczności” w Skarżycach. Można 
domniemywać, że inicjatorem wysta
wienia obu pomników (w 1866 r.) był 
naczelnik wojenny okręgu pileckiego 
porucznik Kmita.

W Pilicy, przy ul. A. Mickiewicza, 
na małym skwerku stoi osłonięty żela
znym płotkiem kamienny pomnik, 
zwany pomnikiem niepodległości. Jest 
to pomnik „wdzięczności”, identyczny 
jak w Skarżycach czy Chlinie Dolnej. 
W miejscu, gdzie znajdował się kiedyś 
„dziękczynny” napis, przyczepiono 
stylizowany orzełek oraz wykuto nowy 
napis o treści:

NA PAMIĄTKĘ 
ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI 
XI 1918 11/XI 1927 r.

Nie wiadomo, czy był to pomnik 
przerobiony i przywieziony do Pilicy 
z jakiejś pobliskiej wsi, czy wzniesiony 
w Pilicy w 1866 r. i przekuty w 1927 r. 
na pomnik niepodległości.

Przy bocznej drodze łączącej Skałę 
z traktem biegnącym z Miechowa do 
Krakowa leży wieś Iwanowice. Jej 
atrakcją turystyczną jest drewniany ko
ściół, zbudowany w 1745 r. W koście
le znajduje się późnogotycki posążek 
św. Krzysztofa z warsztatu Wita Stwo
sza, figura Madonny z Dzieciątkiem Je
zus z przełomu XV i XVI w. oraz póź- 
norenesansowy ołtarz. W pobliżu wej
ścia do kościoła stoi pomnik, który wy
glądem swym przypomina opisane już 
poprzednio pomniki „wdzięczności”. 
Został on postawiony na murowanym 
wzniesieniu. Prostokątna kolumna po
mnika, korona oraz żelazny wysoki 
krzyż mają trochę odmienny kształt niż 
pomniki w Chlinie, Skarżycach czy Pi
licy. Pomnik okala ozdobne metalowe 
ogrodzenie. Na kolumnie, w miejscu, 
gdzie kiedyś znajdował się napis ku 
czci cara Rosji Aleksandra II, w 1938 r. 
została wmurowana kamienna tablica, 
na której wykuto napis o treści:

D. O. M.
MOSKALE W 1864 R. CZCĄC 

SWEGO CARA ALEKSANDRA II 
KRZYŻ TEN POSTAWILI 

PARAFIANIE IWANOWSCY 
ABY UCZCIĆ SWĄ OJCZYZNĘ 

W XX ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI 
TABLICĘ TĘ WMUROWALI

Obok nowej tablicy widoczne po
zostały pojedyncze litery pierwotnego 
napisu. Z układu tych liter trudno od
tworzyć treść starego napisu, ale wi
dać, że były to inne słowa niż na po
mniku w Chlinie Dolnej.

Sułoszowa - to jedna z najdłuższych 
wsi w Polsce o zabytkowym układzie 
przestrzennym, lokowana przez Wła
dysława Łokietka w 1315 r. Usytuowa
na u źródła Prądnika ciągnie się 9 km 
wzdłuż drogi biegnącej z Olkusza przez 
Ojcowski Park Narodowy do Skały. 
Znajdujące się we wsi zabytkowe drew
niane budownictwo w większości po
chodzi z połowy XIX w. Są to okoły, 
czyli zamknięte w czworobok zabudo
wania mieszkalne i gospodarcze, połą
czone wspólnymi dachami. W Mu
zeum Regionalnym PTTK w Olkuszu 
zachowało się zdjęcie wykonane we 
wsi Sułoszowa zimą 1919 r. Na zdjęciu 
tym widać pomnik wystawiony carowi 
Aleksandrowi II w podzięce za uwłasz
czenie włościan. Pomnik ma formę 
zwężającej się ku górze kolumny, usta
wionej na postumencie, obramowany 
jest metalowym ozdobnym płotem. Po
stawiony został przez sułoszowskich

6. Pomnik w Suioszowej ku czci poległych 
za wolność Polski

(zdjęcia: Tadeusz Lester)

chłopów w centrum wsi, na szczycie 
Stopinej Góry, kilkaset metrów od 
miejsca, gdzie obecnie stoi kościół św. 
Wawrzyńca (z 1873 r.). Nikt we wsi nie 
pamięta treści napisu wykutego na po
mniku, ale w pamięci mieszkańców po
zostało nazwisko miejscowego społecz
nika Stanisława Litewki, który około 
1906 r. odważył się zrzucić ze Stopinej 
Góry tę niechlubną pamiątkę. Pomię
dzy 1907 i 1914 r. pomnik został od
budowany przez władze zaborcze. 
W okresie międzywojennym na jego 
postumencie został ustawiony pomnik 
ku czci sułoszowian - legionistów pole
głych w latach 1914-1920.

Wkraczające 5 września 1939 r. do 
Suioszowej wojska niemieckie znisz
czyły pomnik legionistów. Na początku 
lat dziewięćdziesiątych XX w. zacho
wane fragmenty pomnika zostały prze
niesione w pobliże kościoła i wkopane 
w skarpę za nowo zbudowanym po
mnikiem, który przypominał uprzed
nio zniszczony. Na nowym pomniku 
umieszczono tablicę z napisem:

„POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ POLSKI 
MIESZKAŃCY GMINY SUŁOSZOWA”

W okręgu pilickim, olkuskim 
i w całej Kongresówce pomników 
„wdzięczności” za uwłaszczenie wło
ścian było sporo. Zostały one w więk
szości zniszczone po 1918 r. Dzisiaj są 
rzadkością i pomimo ich niechlubnego 
charakteru powinny być otoczone 
opieką i wpisane do rejestru zabytków, 
jako dokumenty tamtych czasów.

Tadeusz Loster
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Nowe oblicze ołtarza

P
raca konserwatora zabytków nie
rzadko obfituje w rozmaite od
krycia, do których dojść może 
już w fazie wykonywania wstępnych 

badań specjalistycznych. Ich wyniki są 
nieocenione w rozwiązywaniu bieżą
cych problemów konserwatorskich. 
Często dzięki nim można potwierdzić 
lub zmienić dotychczasowe poglądy 
na temat zabytku. Na przykładzie oł
tarza bocznego Chrztu w Jordanie 
z kościoła parafialnego w Bierzgłowie 
pod Toruniem przedstawione zostaną 
wybrane wyniki badań, które odegra
ły decydującą rolę w ustaleniu jego hi
storii, techniki wykonania oraz miały 
wpływ na pokonserwatorski wygląd 
zabytku. Ten skromny na pozór ołtarz 
w trakcie zabiegów konserwatorskich 
ujawnił wiele sekretów skrywanych 
przez wieki m.in. pod elementami 
późniejszej dekoracji oraz kilkoma 
warstwami przemalowań. Nadmienić 
należy także, iż w ciągu dwóch lat 
(2001-2002 r.) skomplikowanych za
biegów ołtarz przemienił się w obiekt, 
którego forma wespół z bogatą histo
rią czynią go niezwykle fascynującym 
dla badacza - historyka sztuki, ale 
i dla lokalnej społeczności.

Ołtarz jest wykonany w drewnie 
polichromowanym. Znajduje się w po
łudniowo-wschodnim narożniku ko
ścioła. Jest to konstrukcja typu archi
tektonicznego, jednoosiowa, dwukon
dygnacyjna ze zwieńczeniem. W skład 
ołtarza wchodzą dwa wczesnobaroko- 
we obrazy, trzy pełne rzeźby figuralne 
oraz dekoracyjna ornamentyka rzeź
biarska. Retabulum spoczywa na drew
nianym, prostokątnym stole ołtarzo
wym, zamkniętym od frontu antepe- 
dium z dekoracyjnie rzeźbioną ramą. 
Dotychczasowa skromna wiedza na te
mat ołtarza oraz skomplikowany przed 
konserwacją wygląd wprowadzały wie
le nieścisłości w sferze datowania. 
Obiekt nie stanowił dotąd przedmiotu 
badań historyków sztuki. W literaturze 
bywał wyłącznie wzmiankowany, a in
formacje z katalogu zabytków i kart in
wentaryzacyjnych nie wykraczają poza 
ogólną charakterystykę stylu i formy. 
Już pierwszy ogląd ołtarza pozwala 
stwierdzić, iż jest on w całości prze

kształcony i niejednolity stylistycznie. 
Występują tu bardzo skromne pier
wiastki manierystyczne, zauważalne 
w zwieńczeniu oraz bogata barokowa 
snycerka.

Centralną część ołtarza wypełnia 
obraz przedstawiający scenę Chrztu 
Jezusa w Jordanie. Malowidło to flan
kuje para marmoryzowanych kolumn. 
Na zewnętrznych konsolach dolnej 
kondygnacji ulokowane są figury apo
stołów (po lewej św. Piotr, a po pra
wej św. Paweł). Obie ukazane przo
dem do widza stoją w lekkim kontra- 
poście. Górną kondygnację wypełnia 
pośrodku obraz z wizerunkiem św. 
Kazimierza. Boki obu kondygnacji za
mykają dwie pary ażurowych usza- 
ków. Dolne mają formę ozdobnych 
splotów wici akantu, ornamentu rocail- 
lowego i wstęgowego z niewielkimi 
pękami liści i kwiatów. Górne, nieco 
skromniejsze, buduje ornament rocail- 
lowo-akantowy. Całość ołtarza zamy
ka u góry manierystyczne, płaskorzeź
bione zwieńczenie z niewielką figurką 
uskrzydlonego putta w szczycie. Cen
tralne pole wypełnia promieniste 
słońce, osadzone w okrągłym kartu
szu rolwerkowym, okonturowanym 
wieńcem z liści laurowych. Z obu 
stron kartusz otaczają podwieszone 
festony z owoców granatu, winogron, 
papryki i szyszek pinii.

Przed konserwacją ołtarz pokrywa
ła nieautentyczna polichromia, a we 
wnękach obu kondygnacji funkcjono
wały inne niż obecnie przedstawienia 
malarskie. Całkowita rozbiórka nasta
wy podyktowana potrzebami konser
watorskimi ułatwiła wykonanie kom
pleksowych badań. Już te wstępne 
czynności zaowocowały odkryciem 
pary nieznanych nikomu wcześniej 
malowideł oraz ukazały fragmenty 
oryginalnej polichromii ołtarza. Do
datkowa para obrazów znajdowała się 
pod dekorującymi dotąd ołtarz malo
widłami wykonanymi na podłożu płó
ciennym. W części centralnej pod 
Chrztem Jezusa w Jordanie skryte by
ło to samo wydarzenie biblijne, jed
nakże namalowane według holender
skiej grafiki Crispijna de Passe. Nato
miast pod obrazem „Św. Barbara” 

z górnej kondygnacji odnaleziono wi
zerunek św. Kazimierza, ukazujący 
świętego w tzw. typie jezuickim, czyli 
z lilią w lewej dłoni i krucyfiksem 
w prawej. Jak wykazały badania, oba 
odnalezione obrazy są integralnymi 
i oryginalnymi elementami ołtarza. 
Wykonano je w technice tłustej tempe
ry na podłożu drewnianym. Precyzyj
ny czas ich powstania określa inskryp
cja „ECCE AGNUS DEI A°168S”, na
malowana czarną majuskułą na obra
zie „Chrzest w Jordanie”.

Zdemontowanie z części cokoło
wej dwóch skrajnych konsol ukazało 
oczom konserwatorów fragmenty ory
ginalnego opracowania malarskiego 
nastawy, które przez zasłonięcie póź
niejszą snycerką uniknęły przemalo
wania. Na czarnym tle widniała malo
wana żółtą farbą dekoracja ornamen
talna, oparta na stylizowanej wici 
akantu, zamkniętej prostokątnymi 
ramkami. Wiedzę o oryginalnej poli
chromii poszerzano dzięki analizom 
wizualnym powierzchni wszystkich 
elementów w różnych rodzajach 
oświetlenia. Dzięki temu np. na wielu 
płaszczyznach pokrytych przemalowa- 
niami, w silnym świetle bocznym 
uczytelnił się kształt pierwotnej wici 
akantu. Dodatkowych informacji na 
temat pierwotnej polichromii dostar
czyły zdjęcia rentgenowskie wnęk ob
razowych oraz belkowania obu kon
dygnacji, które uwidoczniły dłuższe 
odcinki wici akantu. Okazało się, iż 
ornament tworzy formowana na 
kształt sinusoidy łodyga główna, z któ
rej wyrastają odgałęzienia w postaci 
uliścionych pędów, wypełniających za
kola wici. Rysunek ornamentu zacho
wuje swoją symetrię i osiowy układ li
ścia, oddającego w sposób naturalny 
ten roślinny motyw. Więcej wiadomo
ści o materiałach oraz technice wyko
nania oryginalnej polichromii uzyska
no natomiast przez pobranie jej nie
wielkich ilości do badań laboratoryj
nych. Zidentyfikowano w ten sposób 
rodzaje podłoża, pigmentów, wypeł
niaczy i spoiw warstw oryginalnych.

W rezultacie prowadzonych badań 
stwierdzono, iż nastawa ołtarzowa 
oraz para odkrytych obrazów powsta-
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1.2. Ołtarz przed konserwacją w 2001 r. (1)
i po konserwacji w 2002 r. (2)
3. Lewa konsola cokołowej części ołtarza 
przed demontażem
4. Lewy narożnik cokołowej części ołtarza 
po zdemontowaniu konsoli z oryginalnym 
(1685 r.), malarskim opracowaniem wici 
akantu
5. Zdjęcie rentgenowskie fragmentu wnęki 
obrazu dolnej kondygnacji
6. Fragment ramy antepedium z datą „1734”, 
przypominającą o pierwszej renowacji ołtarza

ły w 1685 r., tak jak określa to data 
z inskrypcji, a wszystkie oryginalne 
warstwy malarskie wykonano w tech
nice tłustej tempery. Ponadto w wyni
ku analizy i porównania kolejności

wtórnych nawarstwień na nastawie 
oraz dekoracji snycerskiej udało się 
dość dokładnie prześledzić historię 
ołtarza. W przeszłości dotknęły go aż 
czterokrotnie zabiegi renowatorskie. 
Pierwszych dokonano dość wcześnie, 
bo w 1734 r. Zabiegi te w istotny 
sposób zmieniły stylistykę obiektu, 
obejmując swym zakresem usunięcie 
pierwotnej dekoracji snycerskiej, ca
łościowe przemalowanie nastawy na 
kolor ciemnozielony oraz zainstalo
wanie nowej dekoracji rzeźbiarskiej 
wykonanej w duchu baroku, która 
funkcjonuje do dziś. Zdarzenie to 
upamiętnia płaskorzeźbiona data 
umieszczona na ramie antepedium. 
Nowa dekoracja rzeźbiarska miała 
zróżnicowane opracowanie pozłotni- 
cze. W dominującej większości użyto 
srebra wzbogaconego barwnymi lase
runkami. Skromnym uzupełnieniem 
było zastosowanie złota płatkowego 
na listwach antepedium. W pierwszej 
połowie XIX w. pierwotne obrazy na 
deskach zasłonięto nowymi, malowa
nymi farbami olejnymi na płótnie. 

- Z WARSZTATU KONSERWATORA

Były to: „Chrzest Jezusa w Jordanie” 
oraz wizerunek św. Barbary. Decyzję 
taką podjęto prawdopodobnie na 
skutek pogarszającego się stanu za
chowania wcześniejszych malowideł. 
Ich deski były połączone ze sobą na 
styk klejem glutynowym, toteż w wy
niku pracy drewna oraz czynników 
biologicznych spoiny mogły ulec 
osłabieniu, tworząc nieestetyczne 
szpary. Kolejne dwie renowacje obję
ły swym zasięgiem cały ołtarz i wiąza
ły się po raz kolejny z całkowitą zmia
ną kolorystyki. Przypuszcza się, iż 
prowadzone były prawdopodobnie 
równocześnie z pracami remontowy
mi w świątyni w drugiej połowie XIX 
w. oraz w 1964 r.

Wszystkie opisane zabiegi miały 
charakter kompleksowy, a ówcześni 
renowatorzy mieli z pewnością poczu
cie wagi wykonywanych prac. Świad
czyć o tym mogą liczne inskrypcje 
umieszczone na odwrociu ołtarza 
w części cokołowej. Napisy te, choć 
dziś w większości nieczytelne, są nie
zaprzeczalnym faktem świadczącym 
o chęci przetrwania imion wykonaw
ców i ich pracy w pamięci potom
nych. Znamiennym dowodem zaan
gażowania i troski renowatorów 
o bierzgłowski zabytek jest odkrycie, 
jakiego dokonano w trakcie prób usu
wania przemalowań z dekoracji rzeź
biarskiej. Otóż okazało się, iż figurze 
św. Pawła w czasie drugiej renowacji 
(w drugiej połowie XIX w.) uzupeł
niono brakujące dłonie ołowianymi

Spotkanie z książką
WARSZTAT JACKA MALCZEWSKIEGO

Twórczość Jacka Malczewskiego (1854-1929), jednego z najbar
dziej popularnych i wciąż modnych (wystarczy prześledzić ceny 
aukcyjne obrazów) malarzy, jest tematem wielu książek i artykułów. 

Wszystkim zainteresowanym artystą warto polecić lekturę opubliko
wanej w 2002 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu roz
prawy habilitacyjnej Dariusza Markowskiego. Za
gadnienia technologii i techniki malarstwa Jacka 
Malczewskiego - to rozważania o warsztacie twór
czym malarza, pomocne w ocenie autentyczności 
jego dzieł.

We wstępie publikacji poznajemy życiorys Mal
czewskiego. Wydarzeniem, które odcisnęło szcze
gólne piętno na jego twórczości, była śmierć ojca - 
od tej pory motyw śmierci bardzo często pojawiał 
się w obrazach twórcy. W kolejnych rozdziałach au
tor książki koncentruje się na specyficznych ce
chach twórczości malarza. Niezwykłe ujęcia kom
pozycyjne, malowanie postaci w skrótach, ale z za
chowaniem formy ciała, kontrastowanie rysunku, 
rozpiętość stosowanej skali barwnej - to charakte
rystyczne cechy dziel Malczewskiego. Często w je
go obrazach pojawiał się pejzaż - ulegał niewielkim 

zmianom, zwykle stanowił tlo kompozycji, rzadko samodzielny te
mat. Szczególną funkcję w twórczości malarza pełnił autoportret; za
dziwia pasja, z jaką Malczewski przedstawiał własny wizerunek.
Ta charakterystyka stanowi tło do przedstawionej w drugiej części 
książki szczegółowej analizy elementów warsztatu artysty, która za

interesuje głównie konserwatorów. Na podstawie li
teratury opisany został rodzaj podobrazia, zapraw, 
farb, jakich używał malarz, a także specyfika jego 
sygnatur (nie ma dwóch identycznych). Na podsta
wie własnej pracy autora książki - pracownika Za
kładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromo
wanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - 
przeprowadzone zostały analizy wizualne i badania 
technologiczne pewnych prac autorstwa Malczew
skiego i obrazów wątpliwych, przypisywanych ma
larzowi.

Książka zawiera 250 ilustracji i liczne tabele syn
tetyzujące wyniki badań. Można ją zamawiać u wy
dawcy, w Wydawnictwie Uniwersytetu Mikołaja Ko
pernika w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11, 
e-mail: ksiazki@cc.uni.torun.pl, tel. (0-prefiks-56) 
611-42-98. (ek)
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7. Lewa dioń figury św. Pawta z odkrywką stratygraficzną trzech warstw technologicznych:
1 - ołowiane podłoże z końca XIX w., 2 - zielone opracowanie szaty z końca XIX w., 3 - jasne opracowanie 
z ostatniej renowacji (lata sześćdziesiąte XX w.)

8. Fragment zapiecka lewej kolumny; wykonana odkrywka stratygraficzna przedstawia cztery 
opracowania chronologiczne: 1 - drewno (1685 r.), 2 - oryginalna czerń (1685 r.), 3 - zieleń z pierwszej 
renowacji (1734 r.), 4 - błękit z końca XIX w., 5 - opracowanie malarskie ostatniej renowacji
(lata sześćdziesiąte XX w.)

(zdjęcia: Damian Lizun)

odlewami. Destrukcja drewnianych 
elementów do tego momentu musiała 
być już bardzo zaawansowana. Część 
drobnej dekoracji ołtarza z tego po
wodu zaginęła bezpowrotnie. Odlewy 
wykonane zostały poprawnie, na 
wzór dłoni św. Piotra. Ich twórcą był 
zapewne miejscowy kowal, który wie
dział najlepiej, jakiego materiału użyć, 
by nie uszkodziły go owady. Zapewne 
w tym samym czasie z uwagi na zły 
stan zachowania zwieńczenia wymie
niono jego górną część na płaską, pro
filowaną deskę bez kontynuacji rzeź
biarskiej dekoracji.

Z przeprowadzonych badań jasno 
wynikało, iż przywrócenie ołtarzowi 
jego pierwotnych walorów ekspozy
cyjnych było niemożliwe. Przyczyną 
tego było realne zagrożenie pogłębie
nia niespójności stylistycznej ołtarza 
przez współistnienie oryginalnej ma
lowanej ornamentyki z późniejszą de
koracją snycerską, z 1734 r., trwale 
związaną z ołtarzem do czasów dzi
siejszych. W ten sposób stworzona by
łaby nowa, niezrozumiała estetyka za
równo dla miejscowych odbiorców, 
jak i specjalistów. Dodatkowym za
gadnieniem wymagającym osobnego 
rozpatrzenia była para odkrytych ob
razów na podłożu drewnianym.

Wobec zaistniałych problemów, 
przyjęto rozwiązanie konserwatorskie 
nadające nastawie ołtarzowej wraz 
z dekoracją wygląd z okresu pierwszej 
renowacji (1734 r.). Oznaczało to 
przywrócenie ciemnozielonego kolo
ru tła architektonicznego oraz ciepłej, 
kremowej marmoryzacji kolumn. 
W wypadku dekoracji snycerskiej za
decydowano o eksponowaniu jej pier
wotnego opracowania pozłotniczego 
(srebro i złoto). Materiał szlachetny 
zgodnie z oryginalnym założeniem zo
stał zróżnicowany kolorystycznie za 
pomocą barwnych laserunków. Parę 
odkrytych obrazów wyeksponowano 
w ołtarzu z uwagi na to, iż ich drew
niane podłoże stanowi integralną 
część konstrukcji architektury. Pozo
stałe dwa malowidła na podłożu płó
ciennym po nabiciu na nowe, drew
niane krosna oraz zaopatrzeniu w sty
lowe ramy dekorują ściany kościoła.

Damian Lizun

Konserwację ołtarza przeprowadził w la
tach 2001-2002 zespół konserwatorski pod 
kierunkiem mgra Zenona Lizuna, w składzie 
mgr Damian Lizun, mgr Monika Nowocińska.
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WOKÓŁ TRADYCJI

Dzwonki za konających
„Vivos voco, mortuos frango” („Zy- 

wych zwołuję, martwych opłakuję”) - 
słowa te często umieszczano na płasz
czach dawnych dzwonów. Nie było 
w nich żadnej przesady. Dzwony biły 
dla żywych i dla umarłych, ogłaszały 
wieści radosne i smutne. Ich głos to
warzyszył koronacjom, obwieszczał 
walne zwycięstwa w bitwach i woj
nach, oznajmiał o ślubach i chrzci
nach, pogrzebach, przypominał wier
nym o nabożeństwach, zwoływał do 
obrony przed wrogami i „czerwonym 

Były jednak i takie dzwony, któ
rym nigdy nie było dane ogłaszać ra
dosnych wieści. Oznajmiały tylko, że 
kończy się już czyjeś życie, że wkrót
ce ktoś wyruszy w swoją ostatnią 
i bezpowrotną drogę. Były to tzw. 
dzwonki za konających. Zawieszano 
je na fasadach kościelnych i zaopa
trywano w długi sznur lub drut, po
zwalający na łatwe dzwonienie. Był 
bowiem w dawnej Polsce zwyczaj, iż 
gdy ktoś męczył się w chwili śmierci, 
posyłano do najbliższego kościoła 

1. Dzwonek za konających z kościoła 
Mariackiego w Krakowie
2. Dzwonek z kościoła dominikanów

kurem”. Wierzono także, że dźwięk 
dzwonów rozpraszał burzowe chmury 
oraz chronił od piorunów. Dzwony 
miały własne imiona, a ich głos był 
rozpoznawalny przez mieszkańców 
miast, wsi, małych miasteczek, a na
wet poszczególnych dzielnic w dużych 
aglomeracjach. Opowiadano o nich 
legendy i baśnie, układano wiersze.

lub klasztoru z prośbą, aby w intencji 
konającego zadzwoniono w ów 
dzwonek. Wierzono, iż jego dźwięk 
ułatwi konanie. Przechodnie, słysząc 
głos owego dzwonka (miały one bar
dzo charakterystyczny i łatwo rozpo
znawalny dźwięk), przystawali i od
mawiali Pozdrowienie anielskie, wie
rząc, iż Matka Boska pozwoli duszy 
przybyć przed oblicze Boga oraz 
wstawi się za nią w godzinie sądu. 
Gdy dzwonek milkł, uważano, że du
sza opuściła ciało i stanęła przed 

Stwórcą. Dzwonienie w dzwonki za 
konających obdarzone było przywile
jem czterdziestodniowego odpustu, 
którego mogli dostąpić ci, którzy sły
sząc głos dzwonka, modlili się w in
tencji lekkiego skonania dla innych.

W Krakowie zachowały się do dzi
siaj trzy dzwonki za konających oraz 
rusztowanie, na którym wisiał niegdyś 
czwarty. Znajdują się na fasadach 
trzech kościołów. Pierwszy dzwonek, 
pochodzący z 1736 r. i odlany przez 
Kacpra Koerbergera z Wrocławia, wi
si na kościele Mariackim, na ze
wnętrznej ścianie kaplicy Kaufmanów. 
Nad dzwonkiem umieszczony jest nie
duży daszek, osłaniający od deszczu 
i śniegu. Daszek ten założony został 
w 1928 r., podczas odnawiania ko
ścioła. Drugi dzwonek zawieszony jest 
na ścianie budynku klasztornego re
formatów. Pochodzi z 1750 r., a pod 
nim umieszczona jest tablica informu
jąca o przywileju odpustowym, jakim 
obdarzone było dzwonienie. Trzeci 
dzwonek znajduje się pod ramieniem 
Chrystusa wiszącego na krzyżu, 
umieszczonego nad prawym bocznym 
wejściem, prowadzącym do kościoła 
dominikanów. Dzwonek ten prawdo
podobnie także pochodzi z XVIII w., 
tak jak dwa opisane wcześniej. Zacho
wane rusztowanie, na którym wisiał 
czwarty dzwonek, znajduje się na fasa
dzie kościoła św. Floriana.

Dzwonków takich było w Krako
wie zapewne więcej, gdyż trudno 
uwierzyć, aby w całym mieście, które 
ze względu na liczbę kościołów, klasz
torów oraz zgromadzonych w nich 
relikwii nazywano „soror et aemula 
Romae”, znajdowały się tylko cztery 
dzwonki za konających. Te, które 
przetrwały do dziś, umieszczono na 
kościołach usytuowanych w ważnych 
punktach miasta, jak: kościół Mariac
ki w Rynku, kościół reformatów 
w okolicach dawnej bramy miejskiej, 
kościół św. Floriana przy Kleparzu, 
skąd przez Barbakan i Bramę Floriań
ską prowadziła główna droga do mia
sta, kościół dominikanów w pobliżu 
dawnych murów miejskich i Bramy 
Grodzkiej. Nie wiadomo jednak, co 
się stało z dzwonkami w innych miej-
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3. Dzwonek z kościoła reformatów
4. Resztki rusztowania na fasadzie kościoła 
św. Floriana

(zdjęcia: Andrzej Nazar)

scach - czy zniszczone zostały pod
czas wojen, czy też na skutek jakiegoś 
uszkodzenia lub na czas przebudowy 
bądź remontu kościoła zostały zdjęte 
i nigdy już niezawieszone z powro
tem? Pytania te pozostają bez odpo
wiedzi.

Obecnie dzwonki za konających 
są jedynie mało znanym reliktem 
przeszłości. Zmieniła się liturgia 
mszalna i zwyczaje. Pozostały tylko 
dzwonki. Ciche i nieme, zapomniane 
przez wszystkich, z wysokości ko
ścielnych fasad patrzą na ludzki tłum 
u swych stóp.

Andrzej Nazar
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Narzędzia stolarskie

J
eszcze nie tak dawno małe 

warsztaty i pracownie sto
larskie stanowiły oczywi

sty składnik otaczającego nas 
świata. Można było u majstra 
zlecić zrobienie wymiarowej 
półki czy zreperować rozchy- 
botane krzesło. Wnętrze sto
larni nasycały zapachy goto
wanych klajstrów, podgrzewa
nych pokostów i mieszanych 
politur, wkomponowane we 

1. Ścisk ręczny, 
drewniany (Galicja 
Zachodnia, pocz. XX w.), 
drewno bukowe
i sosnowe

2. Pila grzbietnica (Galicja 
Zachodnia, lata 
dziewięćdziesiąte XIX w.), 
rączka z drewna 
bukowego, nity 
mosiężne, brzeszczot 
stalowy z wybitą cyfrą 
numeryczną

wszechobecny aromat obrabianego 
drewna. Oko zwracało uwagę na 
rozmaitość form zawieszonych na 
ścianach i rozłożonych na blacie ła
wy stolarskiej przyrządów i narzę
dzi.

Uprawiane od tysiącleci rzemio
sło stolarskie odgrywało bardzo 
ważną rolę w życiu lokalnych spo
łeczności. Nie było osady, w której 
nie funkcjonowałby warsztat bądź 
pracownia stolarska. Stolarze wy
twarzali i reperowali meble oraz 
rozmaite sprzęty domowego czy go
spodarczego użytku. Realizowali in
dywidualne zamówienia, a także 
wytwarzali przedmioty, które sprze
dawane były na licznych niegdyś 
jarmarkach i targach.

Stolarnia zazwyczaj mieściła się 
w jednym pomieszczeniu, gdzie 
obowiązywały sztywne schematy 
rozplanowania układu roboczego 
przestrzeni. Przy oknie umieszczano 
podstawowy przyrząd, jakim była 
ława stolarska (strugnica, hobel- 
bank). Na niej obrabiano poszcze
gólne elementy, a następnie prze
prowadzano ich montaż. Strugnicę

3. Strug krzywak do powierzchni wklęsłych 
(Galicja Zachodnia, pot. XIX w.), korpus 

z drewna jabłoni, klin z drewna bukowego, 
stalowy nóż sygnowany

4. Strug ptetwień (Galicja Zachodnia, pocz. XX w.), 
drewno gruszy, stalowy nóż sygnowany

5. Strug profilowy (Galicja Zachodnia, lata 
dziewięćdziesiąte XIX w.), drewno trześni, 

stalowy nóż sygnowany

6. Świdry (Galicja Zachodnia, przełom XIX i XX w.)

7. Dłuta typu rzezak skośny i przysiek (Galicja
Zachodnia, lata dziewięćdziesiąte XIX w.), 
trzonki z drewna jesionu i gruszy, stalowe 

brzeszczoty sygnowane

8. Narzędzia pomocnicze: nóż i gładzik (Galicja 
Zachodnia, lata dziewięćdziesiąte XIX w.), 

trzonki z drewna wiśni i gruszy

9. Korba zwykła (Galicja Zachodnia, lata 
siedemdziesiąte XIX w.), drewno gruszy

(zdjęcia: Jacek Zajdel)

Wszystkie pokazane na zdjęciach narzędzia 
pochodzą z warsztatu Aleksandra Bułki, stolarza 
działającego na przełomie XIX i XX w. w Lesz
czynach koło Białej. Wyposażenie warsztatu zo
stało zabezpieczone, a większość narzędzi podda
na zabiegom konserwatorskim dzięki pomocy 
Fundacji Anima Mundi z Bielska Białej. W za
mierzeniu Fundacji narzędzia mają służyć dydak
tyce regionalnej.
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Kazimierz Konsek

wyrabiano z solidnego drewna 
bukowego, parzonego i konser
wowanego lnianym pokostem. 
Narzędzia i przyrządy pomoc
nicze umieszczano w szafkach, 
zwyczajowo montowanych po 
prawej stronie strugnicy. Ściana 
naprzeciw okna służyła do za
mocowania desek z nabitymi 
hakami, gdzie zawieszano piły 
oraz ściski.

Zdumiewa dzisiaj róż- 4 
norodność formy i funkcji 
używanych w tradycyjnym 
stolarstwie na
rzędzi i przy
rządów. Nie
mal każda

czynność technologiczna wymagała 
specyficznego narzędzia, pozwalają
cego ją zrealizować. Ponieważ na sto
larską obróbkę drewna składały się 
różnorakie procesy technologiczne, 
stąd takie bogactwo stosowanych 
w warsztatach stolarskich narzędzi.

Te dawne narzędzia, używane 
przez rzemieślników-stolarzy, są dzi
siaj przede wszystkim nośnikami 

pewnego rodzaju pamięci. 
Współczesna cywilizacja do
konuje nieodwracalnych 
zmian w zastanych porząd
kach społecznych. Praca rze
mieślnicza, wypracowane 
przez kolejne pokolenia tech
nologie wytwarzania przed
miotów odchodzą w obszary 
zapomnienia. Skomplikowane 
częstokroć funkcje dawnych 
narzędzi stały się bezużytecz
ne i dla zdecydowanej więk
szości z nas są po prostu nie
czytelne.

Dzisiaj dawne narzędzia 
i przyrządy stolarskie są 
przede wszystkim nośnikiem 
informacji o minionych sposo
bach pracy, o tradycyjnych tre
ściach, które tak pojmowana 
praca w sobie zawierała. 
W zindywidualizowanej for
mie służą również poznawaniu 
tradycyjnych cech konkretne
go regionu, mogą więc mieć 
wartość edukacyjną dla poko
lenia nieznającego już owej 
magii zapachów zadomowio
nych w niewielkim warsztacie 
majstra stolarskiego.

f
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Twierdza Osowiec

S
ystem umocnień broniący za
chodnich granic imperium rosyj
skiego składał się z dziewięciu 
twierdz, tworzących trzy trójkąty for- 

teczne. Osowiec wchodził w skład 
północnego trójkąta, wraz z Grodnem 
i Kownem. Twierdza zaporowa, zaj
mująca teren jedynej przeprawy dro
gowej i kolejowej przez bagnistą doli
nę Biebrzy, miała bronić przed ewen
tualnym atakiem niemieckim z Prus 
Wschodnich oraz zabezpieczać linię 
kolejową Brześć-Białystok-Grajewo- 
-Etk wraz z mostem w Osowcu. Decy
zję o budowie podjęto w 1873 r. For
ty wznoszono w latach 1882-1892. 
Modernizacja twierdzy odbywała się 
jednak do wybuchu pierwszej wojny 
światowej. Wybudowano cztery forty 
z pięciu planowanych: na lewym brze
gu Biebrzy - Centralny (I), Szwedzki 
(III), Nowy (IV), będący pierwszym 
fortem w Rosji wzniesionym z betonu 
oraz Zarzeczny (II) - na prawym brze
gu rzeki. Fortyfikacje twierdzy uzupeł
niały wzniesione w rejonie fortu IV 
okrągła bateria i reduta łomżyńska. 
Forty I i III połączono wałami. We
wnątrz zbudowano koszary, magazy
ny, prochownie i elektrownię.

Twierdza w Osowcu jest przykła
dem tzw. szkoły rosyjskiej, systemu po
ligonalnego, anachronicznego już 

w tym czasie. Mimo to działania wo
jenne dowiodły, że zdała egzamin. 
Pierwsze trzy forty projektował i kiero
wał ich budową gen. inż. R. W Kras
sowski. Fort IV był dziełem sztabskapi
tana inż. N. A. Bujnickiego. W związku 
z budową twierdzy wieś Osowiec prze
niesiono o 2 km na obecne miejsce.

Obiekty twierdzy budowane były 
z cegły i wzmacniane betonem. Wy
korzystywano także kamień oraz stal. 
Zmieniono ukształtowanie terenu 
poprzez sypanie wałów, kopanie fos 
i kanałów. Nastąpiło przy tym gwał
towne ożywienie regionu. Powstały 
cegielnie, rozwinął się handel i trans
port. Mimo zastosowania przy budo
wie maszyn parowych, większość 
prac wykonywali ręcznie okoliczni 
mieszkańcy. Mury poszczególnych 
budowli wznoszono tradycyjnymi 
technikami murarskimi z cegły spaja
nej zaprawą cementowo-wapienną. 
Na uwagę zasługuje perfekcyjny 
kunszt murarski oraz dbałość o este
tykę wykończenia budowli.

Podczas pierwszej wojny świato
wej, w latach 1914-1915, twierdza 
była oblegana dwukrotnie. Garnizon 
odparł wszystkie szturmy, nawet te 
z użyciem najcięższych dział oraz ga
zów bojowych (zginęło ok. 2000 żoł
nierzy rosyjskich). Na uzbrojenie 

twierdzy składały się w tym czasie 
m.in.: 133 działa ciężkie, w kaponie- 
rach i półkaponierach 43 armaty ka
liber 57 mm oraz 24 armaty kaliber 
76 mm w 3 bateriach artylerii wypa
dowej. Prócz tego w twierdzy znaj
dowały się różnorakie armaty poło
wę i przeciwszturmowe. W dniach 
18-23.VIII. 1915 r. ze względu na 
niekorzystną dla siebie sytuację stra
tegiczną Rosjanie opuścili twierdzę, 
niszcząc dużą część obiektów for- 
tecznych.

Po odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę twierdza Osowiec znala
zła się w jej granicach. Nastąpiła mo
dernizacja umocnień, budowa grobli, 
mostu, jazu, żelbetowych schronów. 
Prace prowadzono głównie na Forcie 
Zarzecznym (II). Od 1928 r. twierdza 
była macierzystym garnizonem Cen
tralnej Szkoły Podoficerów Korpusu 
Ochrony Pogranicza. W 1939 r. pod
czas przygotowań do wojny utworzo
no odcinek „Osowiec”. Niemcy nie 
szturmowali twierdzy. Po walkach 
w rejonie Wizny garnizon Osowca wy
cofał się. Twierdzę zajęli Niemcy, prze
kazując ją następnie Armii Czerwonej. 
Po agresji niemieckiej oddziały ra
dzieckie broniły się do 27. VI. 1941 r., 
po czym wycofały się. W wyniku ofen
sywy 1944-1945 Armia Czerwona po
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1.2.3. Twierdza w Osowcu, ruiny Fortu II (Zarzecznego)

ciężkich walkach zajęła twierdzę po
nownie. Po wojnie umocnienia Fortu 
II wysadzono i częściowo rozebrano. 
Od 1953 r. na terenie twierdzy stacjo

(zdjęcia: Piotr Walczak)

nuje jednostka wojska polskiego. Naj
lepiej zachowały się forty I i III, pozo
stałe popadły w ruinę. W 1998 r. 
twierdza Osowiec wpisana została do 

rejestru zabytków. Na terenie Fortu 
I (Centralnego) działa Muzeum Twier
dzy Osowiec powstałe dzięki stara
niom Osowieckiego Towarzystwa For
tyfikacyjnego oraz trasa historyczno- 
-przyrodnicza.

Piotr Walczak
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Z WIZYTĄ W MUZEUM -

Muzeum w „Dziekance”

W
 jednym z programów tele
wizyjnych „Ojczyzna polsz
czyzna” prof. Jan Miodek 
omawiał żeńskie formy rzeczowni

ków tradycyjnie uznawanych za mę
skie, a określających funkcje i zawo
dy. Posłużył się przy tej okazji przy- 

zowania tam szpitala psychiatryczne
go, gdyż taka placówka w prowincji 
poznańskiej była potrzebna. Pod ko
niec XIX w. psychiatria poczyniła 
znaczne postępy. Nie budowano już 
wówczas przypominających więzie
nia „domów wariatów” — najnow- 

naukową, wydano obszerną mono
grafię, a także urządzono wystawę ob
razującą dzieje szpitala. Wygospoda
rowano na ten cel kilka pomieszczeń 
na poddaszu zabytkowego pawilonu 
nr 19. Wystawa istnieje do dziś, zbio
ry systematycznie się powiększają 
i w ten sposób powstało w „Dziekan
ce” swoiste „muzeum zakładowe”. 
Eksponaty - to przede wszystkim do
kumenty, publikacje i stare fotografie, 
obrazujące dawny wygląd szpitala, je
go wyposażenie, metody leczenia itp. 
Jest i dział współczesny - stale uzupeł
niana ekspozycja prac plastycznych, 
wykonanych przez pacjentów w ra
mach terapii zajęciowej. Zabytko
wych obiektów kultury materialnej 
jest stosunkowo niewiele - przede 
wszystkim narzędzia i urządzenia do 
terapii zajęciowej (kołowrotki, kro
sna), jeden aparat medyczny (do ba
dania pola widzenia), łóżko szpitalne 
i... trumna.

Widoczne na zdjęciu (fot. 2) meta
lowe łóżko pochodzi z okresu mię
dzywojennego, ma bardzo mocną 
i ciężką konstrukcję, z możliwością

1. Pawilon nr 19;
na parterze mieści się 
oddział dziennego 
pobytu, na poddaszu 
- zbiory muzealne
2. Łóżko szpitalne 
z okresu 
międzywojennego
3. Trumna wielokrotnego 
użytku z czasów okupacji

(zdjęcia: Aleksander 
Stukowski)

kładem własnej szefowej kierującej 
Wydziałem Filologicznym Uniwersy
tetu Wrocławskiego, z którą jedno
znacznie kojarzyło mu się określenie 
„dziekanka”. Słowo to, ale pisane du
żą literą, również jednoznacznie koja
rzy się Wielkopolanom, tyle że zupeł
nie inaczej. „Dziekanka” - to trady
cyjna nazwa szpitala psychiatryczne
go w Gnieźnie. Obecna nazwa jest 
wyjątkowo długa: Samodzielny Pu
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych im. Aleksandra 
Piotrowskiego „Dziekanka”. Ale wy
starczy powiedzieć tylko „Dziekan
ka” i każdy wie, o co chodzi. Dzie
kanka była nazwą folwarku pod 
Gnieznem, nabytego w 1890 r. przez 
starostę poznańskiego w celu zlokali- 
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szym osiągnięciem architektury szpi
talnej byt system pawilonowy. I tak 
też zaprojektowano „Dziekankę”. 
Wśród zieleni rozmieszczono 21 pa
wilonów parterowych i dwukondy
gnacyjnych z werandami. Zbudowa
no duży gmach administracyjny, ka
plicę, wille dla kadry kierowniczej 
oraz liczne budynki gospodarcze - 
łącznie 50 obiektów. We wrześniu 
1894 r. budowa była na tyle zaawan
sowana, że szpital mógł przyjąć 
pierwszych chorych i tę datę przyjęto 
za początek jego działalności. Pierw
szym dyrektorem był dr Aleksander 
Piotrowski - jego imię nosi dzisiaj 
szpital.

W 1994 r. przypadła zatem 100. 
rocznica istnienia „Dziekanki”. Zor
ganizowano z tej okazji konferencję 

przymocowania do podłogi. Pręty 
z boków umożliwiają unieruchomie
nie niespokojnych pacjentów - przy
wiązywano do nich taśmy i rękawy 
kaftana bezpieczeństwa (widać go 
u wezgłowia łóżka), w dzisiejszych 
czasach już w ogóle w lecznictwie psy
chiatrycznym niestosowanego.

Trumna (fot. 3) jest pamiątką z okre
su okupacji hitlerowskiej, kiedy to wy
mordowano setki chorych psychicznie 
(sprawę tę obecnie szczegółowo bada 
Instytut Pamięci Narodowej). Trumna 
jest wielokrotnego użytku - ustawiano 
ją nad grobem i za pomocą dźwigni 
otwierano ruchome dno. Zwłoki wpa
dały do grobu, a trumnę zabierano i wy
korzystywano ponownie.

Aleksander Stukowski
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Madonny spiskiego starosty

W
iosną 1412 r. król Węgier, 
Zygmunt Luksemburski, za
prosił na zamek w Lubowli 
(utraconej przez Polskę sto lat wcze

śniej) Władysława Jagiełłę, by zawrzeć 
z nim układ o pokoju i przyjaźni. Po
prawa nie najlepszych dotychczas sto
sunków wzajemnych nie była bezinte
resowna. Zygmunt potrzebował pie
niędzy na wojnę z Wenecją o Dalma
cję i postanowił pożyczyć je od sąsia
da - pod prawdziwie królewski za
staw. 8 listopada 1412 r. węgierski 
władca wystawił w Zagrzebiu list za
stawny, w którym oświadczył: „My 
Zygmunt, z Bożej łaski (...) król wę
gierski (...) oznajmiamy wszystkim, 
którym wiedzieć należy, że tytułem 
rzeczywistej pożyczki uzyskaliśmy od 
najjaśniejszego władcy, pana Włady
sława, króla polskiego (...) 37 000 kóp 
srebrnych groszy czeskich (...) dobrej 
i sprawiedliwej wagi. Chcąc jednak za
pewnić temu panu Władysławowi, 
królowi polskiemu (...) pewność zapła
ty (...) w zastaw dajemy: ziemię, nasz 
zamek Lubownię, inaczej Lubowlę 
z miastem i miasto Podoliniec z twier
dzą i wsiami do nich należącymi, jak 
również miasta wymienione niżej, le
żące w naszej spiskiej ziemi i ostrzy- 
homskiej diecezji, a to: Gniazda, Spi
ska Biała, Lubica, Wierzbów, Twaroż- 
na, Poprad, Straże pod Tatrami, Wiel

ka, Spiskie Włochy, Spiskie Podgrodzie, 
Nowa Wieś Spiska, Ruskinowce, Ma
ciejówce koło Popradu i Spiska Sobota 
zwane, ze wszystkimi ich przynależno- 
ściami, podatkami, dochodami, dani
nami i władzą świecką”. Pieniądze zo
stały wypłacone na zamku w Niedzi
cy. Zastaw miał być krótkotrwały, 
przetrwał jednak ponad 350 lat, aż do 
pierwszego rozbioru.

Dla zastawionych miast, tworzą
cych kilka enklaw na terytorium Spi
szą i zamieszkanych głównie przez 
niemieckich osadników z Saksonii, 
Jagiełło utworzył starostwo grodowe 
z siedzibą w Lubowli. Szczególny sta
tus obszarów, które były zarządzane 
przez Polskę, ale pozostawały częścią 
Królestwa Węgier sprawił, że równo
cześnie powstała Prowincja 13 Miast 
Spiskich z siedzibą w Nowej Wsi Spi
skiej. Trzynastu, gdyż przygraniczną 
Lubowlę, Podoliniec i Gniazda 
(Hniezdne) uważano za odzyskane 
miasta małopolskie, w 1604 r. włą
czone do biskupstwa krakowskiego.

W 1702 r., po śmierci ojca, Stani
sława Herakliusza, starostą spiskim 
został dziewiętnastoletni Teodor Lu
bomirski, piąty z kolei przedstawiciel 
tego magnackiego rodu, władający 
zamkiem w Lubowli. Jego przodek, 
Sebastian Lubomirski, kupił przyno
szące wysokie dochody starostwo 

w 1591 r. Ponad czterdziestoletnie 
(do 1745 r.) urzędowanie Teodora 
nie zapisało się najlepiej w pamięci 
mieszkańców. Żądny zysku, wymu
szał nadmierne daniny i podatki, 
a opornych więził, napominany z te
go powodu przez władców Polski 
i Węgier. Z drugiej jednak strony po
zostawił po sobie szereg pobożnych 
fundacji, które wciąż są obecne 
w krajobrazie dawnych miast zastaw
nych, odróżniając je wyraźnie od po
zostałych spiskich miejscowości. Te 
fundacje - to wotywne figury - ko
lumny Maryjne, upamiętniające epi
demię dżumy z lat 1710-1711. Zara
za i wywołana przez nią klęska głodu 
pochłonęły wówczas na Spiszu dwa
dzieścia tysięcy ofiar. W drugiej po
łowie lat dwudziestych XVIII w. Teo
dor Lubomirski wystawił takie ko
lumny w większości miast starostwa, 
akcentując, zwłaszcza wobec licznej 
ludności protestanckiej, ich katolic
kie oblicze. Różniące się licznymi 
szczegółami, wykonane przez wielu 
autorów, wszystkie zostały zwieńczo
ne posągami Immaculaty, czyli Matki 
Bożej Niepokalanej.

W 12. rozdziale Apokalipsy św. 
]ana czytamy: „wielki znak się ukazał 
na niebie: Niewiasta obleczona 
w słońce i księżyc pod jej stopami, 
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwu-

1. Matka Boża 
z aniołkami 
w Lubicy
2.3. Figury 
w Popradzie (2) 
i Wielkiej (3)
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4. Kolumna Maryjna 
w Nowej Wsi Spiskiej
5. Immaculata 
w Spiskim 
Podgrodziu
6. Kolumna
w Spiskich Wiochach

(zdjęcia: Jarosław 
Komorowski)

nastu. (...) I inny znak się ukazał na 
niebie: oto wielki Smok barwy ognia 
(...) i został strącony wielki Smok, 
Wąż starodawny, który się zwie diabeł 
i szatan”. Nimb z dwunastoma 
gwiazdami, a także pokonany wąż 
(często z rajskim jabłkiem w pasz
czy), oplatający kulę ziemską, na któ
rej stoi triumfująca Matka Boża, to 
podstawowe atrybuty Immaculaty. 
Wyobrażenie to, utożsamiające Ma
rię z Niewiastą Apokaliptyczną, pod
kreśla jej rolę w dziele Odkupienia 
oraz pośrednictwo między ludźmi 
a Bogiem; negowane przez prote
stantów - dobrze służyło zatem pole
mice religijnej.

Najokazalsza i najpiękniejsza z fi
gur, fundowanych przez Lubomirskie
go, odrestaurowana w 2000 r., stoi 
w centrum Lubicy koło Kieżmarku. 
Na masywnym, trójkątnym cokole 
ozdobionym kwiatami, z aniołkami na 
narożach, wznosi się trójkątny obe
lisk, opleciony girlandą chmur z aniel
skimi główkami. Matka Boża stoi na 
przesłoniętym chmurami ziemskim 
globie i depcze węża. U stóp ma kolej
nego aniołka, podczas gdy dwa inne 
najdosłowniej unoszą się wokół niej 
w powietrzu. Niestety, tak jak w wy
padku większości prezentowanych 
obiektów, napisy na cokole zostały 
całkowicie zatarte. W pobliskim 
Wierzbowie (Vrbov), koło kościoła 
św. Serwacego, jest już skromniej 

i bardziej typowo: na prostopadło- 
ściennym cokole kolumna z nawiązu
jącym do korynckiego kapitelem, a na 
niej Immaculata na kuli ziemskiej 
z wężem. Podobna figura, datowana 
w źródłach na 1728 r., stoi na rynku 
w Popradzie, niedaleko kościoła św. 
Idziego. Własne figury otrzymały 
również sąsiednie miasteczka, obecnie 
w granicach Popradu. W Wielkiej 
(Velka) kapitel przyozdobiono głowa
mi aniołów, wąż zaś ma w paszczy 
jabłko, symbol grzechu pierworodne
go. Kolumna Maryjna z 1728 r. 
w Maciejowcach (Matejovce), jak 
świadczą dokumenty, była odnawiana 
w 1873 r. Z kolei figura w Strażach 
pod Tatrami znikła ostatnio sprzed 
kościoła św. Jana Chrzciciela, zde
montowana ponoć dla konserwacji - 
pozostały tylko resztki podstawy.

W Nowej Wsi Spiskiej (Spisska 
Nova Ves) wysoka kolumna Maryjna 
stoi na placu przed świątynią Wnie
bowzięcia Najświętszej Marii Panny. 
Posąg Immaculaty wyróżnia się wśród 
innych dynamicznie uniesionymi 
w górę rękami. Niegdyś został uszko
dzony - prawa dłoń jest zrekonstru
owana, brak gwiaździstego wieńca. 
Zwraca też uwagę, że wąż oplata nie 
kulę, lecz walcowaty cokolik, jakby 
przedłużenie kolumny. Trójkątny 
obelisk, podobny do tego w Lubicy, 
lecz znacznie skromniejszy, wzniósł 
polski starosta w 1726 r. w Spiskim 

Podgrodziu (Spiśske Podhradie), mie
ście u stóp imponującego Spiskiego 
Zamku (Spisski Hrad), który do za
stawu nie należał. Matka Boża ukaza
na jest wyraźnie jako „orędowniczka 
nasza” ze złożonymi w modlitwie rę
kami. Na cokole przetrwała prawie 
nieczytelna inskrypcja łacińska, sła
wiąca Królową Niebios. Dziewiąta 
kolumna, na rynku w Spiskich Wło
chach (Spiśske Vlachy), została nie
dawno gruntownie odrestaurowana. 
Na kapitelu widzimy tu - jak w Wiel
kiej - anielskie twarze, a wąż gryzie 
jabłko. Kolumna jako jedyna zacho
wała wszystkie napisy, określające ją 
jako „nowe dzieło pobożności” i za
wierające w łacińskim tekście chrono- 
stych z datą fundacji - 1728.

Blisko pół wieku później, w 1772 
r., w Spiskiej Sobocie koło Popradu, 
przy kościele św. Jerzego stanęła na 
dwustopniowym cokole jeszcze jedna 
figura Matki Bożej, tym razem jed
nak w intencji, której Teodor Lubo
mirski z pewnością by nie pochwalił 
- na pamiątkę powrotu miast spi
skich do Węgier, a w istocie do Au
strii pod berłem Habsburgów. Doko
naną faktycznie trzy lata wcześniej 
aneksję terytorium zastawnego przy
pieczętował bowiem traktat rozbio
rowy, początek upadku Rzeczypo
spolitej.

Jarosław Komorowski
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Szanowni Państwo,

Z dużym zainteresowaniem prze
czytałem artykut p. Andrzeja Nazara 
o konserwacji kaplicy Zygmuntowskiej 
w numerze 10, 2003 .Spotkań". Doty
czy przecież prac w jednym z najcen
niejszych polskich zabytków. Zdaję 
sobie sprawę, że jest to tekst przygo
towany do czasopisma popularno
naukowego, więc może nieco uprasz
czający pewne zagadnienia, ale jed
nak postanowiłem zabrać glos.

Chodzi mi o fragment dotyczący 
jakoby „spajania ze sobą rozwarstwio
nych fragmentów dekoracji rzeźbiar
skiej" (s. 32). Otóż opowiada! mi o tym 
przed laty prof. Jan Zachwatowicz i ttu- 
maczyt, wyjaśniał, że chodziło o wy
pracowanie metody nieinterweniującej 
niszcząco w przypadkach, gdy można 
było zauważyć pęknięcia, ale jeszcze 
nie odspojenie. Uznali wówczas, że 
odspojenie (a następnie ponowne do
klejenie) w takim miejscu byłoby dzia
łaniem konserwatorskim niszczącym, 
zdaniem ówcześnie opiniującej na 
Wawelu komisji konserwatorskiej, 
w tak ważnym zabytku niewskazanym. 
Zastosowanie srebrnego drutu miało 
wyłącznie przeciwstawić się przypad
kom, gdyby jednak do odspojenia 
w przyszłości miało dojść, a upadają
cy na posadzkę fragment się rozkru- 
szyt. A więc nie byta to nowoczesna 
metoda mocowania, a nowoczesna 
metoda zahamowania odspajania.

Idąc więc po tej myśli poprzedni
ków, uważałbym, że zastąpienie drutu 
bytoby dopuszczalne tylko w miej
scach, gdzie do odspojenia doszło, 
a luźny fragment wisi w drucianym ko
szyku. W pozostałych byłoby dobrze 
druty na razie zachować i czekać.

Przypominam sobie też, że przed 
laty prof. Witold Domastawski pokazy
wał mi we wnętrzu dwie plyciny uzu
pełniające płaskorzeźbioną dekora
cję, wykonane metodą odlewu z ma
sy przez niego wypracowanej. Jak 
one się po latach zachowują i na ile 
z doświadczenia zespołu toruńskiego 
obecnie się korzysta?

A swoją drogą chcialbym z bli
ska, z rusztowania, te prace obejrzeć.

Łączę wyrazy poważania

prof, dr hab. Olgierd Czerner
Wroclaw

• wygoda
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma

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

• 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 szkól 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”.

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

Małgorzata Przybylska z Pasłęka - Ian Chilvers, Harold Osborne, Oksfordzki leksykon sztuki, 
ARKADY, Warszawa 2002
Maria Berwid-Gawalewicz z Orleans, Kanada - Józef Ignacy Kraszewski - twórca zdumiewający, 
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 2003, Wydawnictwo 
Multimedialne Art CD, Chełm 2003 (płyta CD)
Bogna Rycerska z Warszawy - Stanisław Żaryn w siużbie zabytków Warszawy, Wydawnictwo 
TOnZ, Warszawa 2002
Tadeusz Epsztein z Warszawy - zestaw książek o tematyce konserwatorskiej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wiesław Ogielski z Wrocławia - Aleksander Strojny, Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu, 
Wydawnictwo „Bezdroża", Kraków 2003

KLUB
■ PRENUMERATORÓW 1 
SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI

Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 
miesięcznika są oczywiste:

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. teł. 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 terminach: 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

Zapomniany pomnik
Do końca ostatniej wojny w ogrodzie 

pałacu Raczyńskich przy Krakow
skim Przedmieściu 5 w Warszawie stat 

interesujący, choć nieodnotowany 
w przewodnikach po stolicy i opracowa
niach dotyczących jej zabytków, pomnik 
- kamienna figura rycerza na wpót legen
darnego protoplasty rodu Krasińskich. 
Powstała ona w 1854 r. na zamówienie 
dawnego właściciela pałacu generała- 
-kolekcjonera hrabiego Wincentego Kra
sińskiego z myślą umieszczenia jej w je
go majątku w przypatacowym parku 
w Opinogórze, jednak z jakiegoś po
wodu przez następne dziewięćdzie
siąt lat pozostała w Warszawie.

Autorem pomnika byt jeden 
z mniej znanych warszawskich rzeź
biarzy i kamieniarzy, Jakub Czarnecki 
(1816-1858). Wiemy o tym z relacji 
„Kuriera Warszawskiego" [nr 157] 
z września 1854 r. Nieznany kore
spondent gazety donosił wówczas, 
iż: ,,P[an] Jakób Czarnecki, tutejszy 
artysta i właściciel zakładu rzeźbiar
skiego przy ulicy Dzikiej pracuje obec
nie nad piękną statuą z piaskowca, 
znacznej wielkości. Statua ta zamó
wiona u niego została przez J. W. Hr. 
Wincentego Krasińskiego, Jenerała 
Jazdy, Jenerała Adjutanta Jego Ce
sarskiej Mości [Mikołaja I] i przedsta
wia protoplastę rodu Krasińskich. Wy
obraża ona rycerza naturalnej wielko
ści, w postawie stojącej i zupełnie 
uzbrojonego. Głowa jego pokryta 
przyłbicą, od której spływa na ramiona 
druciana siatka; w jednej ręce trzyma 
tarczę, na której jest herb Krasińskich 
«Ślepowron» druga opiera się na sza
bli. Na piedestale wyryty jest napis, 
z którego widać, iż protoplastą tym byt 
Wratyslaw v. Wawrzyniec Korwin «Ś/e- 
powron» rodem z Poborzanic, który 
powołany został z Panonii przez Konrada 
Xięcia Mazowieckiego, na dowódcę zbroj
nych hufców i następnie w roku 1227 
przewodniczył wyprawie przeciwko Litwi
nom. Statua ta najdalej za trzy tygodnie 
wykończoną zostanie i przewieziona bę
dzie do Opinogóry majętności J. W. Jene
rała. Dla zbytnich rozmiarów, robioną jest 
nie w zakładzie Pana [Jakuba] Czarnec
kiego, ale w jednym z budynków w dzie
dzińcu gmachu J. W Hrabiego Krasińskie
go, od ulicy Mazowieckiej. Rysunek do tej 
statuy podał P [Zygmunt] Rospendowski, 
budowniczy".

Wiele lat potem, w zachowanych 
w rękopisie 0 ludziach i rzeczach wspo
mnieniach varsavianista, Bruno Wincenty 
Korotyński, pisał, że w 1896 r. „na lewo od 

pawilonu bibliotecznego [Biblioteki Kra
sińskich] ciągnął się mur oddzielający od 
ulicy Berga [dziś Traugutta] ogród pała
cowy. W ogrodzie tym stal pomnik, figura 
rycerza w stroju starorzymskim. Miał to 
być Rzymianin Corvmus, protoplasta Kra
sińskich, którzy pieczętowali się herbem 
Korwin". Zawiodła jednak pamiętnikarza 
pamięć, gdyż utożsamił stojącą na coko
le postać z innym rzekomym, tym razem 
antycznym, przodkiem rodziny Krasiń
skich - potomkiem rzymskiego rodu pa- 
trycjuszowskiego Waleriuszów Corvinu-

sem (czyli Krukiem, którego Krasińscy 
mieli w swym herbie). W rzeczywistości 
byt nim właśnie, jak głosił napis na piede
stale, na wpót legendarny protoplasta ro
du, przybyły z Panonii, rycerz Warcisław 
vel Wawrzęta. Miał on być marszałkiem 
dworu, a następnie hetmanem księcia 
mazowieckiego Konrada I, wodzem Ma
zowsza i brać udział w niefortunnej wy
prawie przeciw Prusakom i Jadźwingom 
(bitwa pod Suchodofem w 1243 r.). Przy
wilej Konrada Księcia Mazowieckiego 
z 1224 r. nazwał go jeszcze Vartislausem, 
jednak badacze dziejów historycznych 
rodów polskich Kasper Niesiecki i za nim 
Adam Boniecki, Teodor Żychliński i inni 
mianują go już z polska właśnie Warcisła
wem - Korwinem lub Wawrzętą. Dodać 
jeszcze wypada, że historycznie udoku

mentowanym protoplastą tego rodu był 
dopiero stolnik ciechanowski, Jan Krasiń
ski z Krasnego (zm. 1546 r.).

Fundator pomnika, generał Wincenty 
hr. Krasiński, należał do noszącego wielo
wiekowe tradycje mazowieckiego, pieczę
tującego się herbem „Ślepowron”, rodu 
Korwin-Krasińskich i był założycielem or
dynacji opinogórskiej, której pierwszym 
ordynatem został jego syn Zygmunt, wiel
ki poeta romantyczny. W swym pałacu na 
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 
oprócz cennej biblioteki zgromadził gene

rał także i wartościowe zbiory arty
styczne. W „Zbrojowni" posiadał wy
śmienitą kolekcję dawnego i współ
czesnego mu oręża, w „Skarbcu” - 
wspaniały zespół wyrobów złotniczych 
(w dużej części pochodzących z mi
nionych wieków), w pałacowych po
mieszczeniach - znaczącą galerię ob
razów malarzy polskich i obcych. 
Część tej kolekcji stanowiła wiele lat 
później fundament, na którym powsta
ła jedna z ważniejszych (nieistnieją
cych już) kulturalnych warszawskich 
instytucji fundacyjnych - Biblioteka 
i Muzeum Ordynacji Krasińskich. Win
centy Krasiński był też zleceniodawcą 
wielu zamówień rzeźbiarskich, z któ
rych najbardziej znany jest nagrobek 
z 1841 r. jego zmarłej w 1822 r. żony 
Marii Urszuli z Radziwiłłów. Pomnik ten 
przez kilkadziesiąt lat wystawiony był 
na widok publiczny w przedsionku pa
łacu Krasińskich, zanim w latach sie
demdziesiątych XIX w. trafił do Opino
góry, dla której był przeznaczony. Au
torem rzeźby byt wysokiej klasy wioski 
rzeźbiarz Luigii Pampalloni.

Kilka szczegółów dotyczących ży
cia i prac autora pomnika z ogrodu 
generała - Jakuba Czarneckiego za
czerpnęliśmy z opublikowanych ba

dań Marii Ireny Kwiatkowskiej nad rzeź
biarzami warszawskimi XIX w. i z biogra
mu rzeźbiarza zamieszczonego w Słowni
ku Artystów Polskich. Dzięki tym opraco
waniom wiemy, że w 1850 r. wykonał on 
dwie marmurowe kropielnice dla kościoła 
Karola Boromeusza na Powązkach, 
a w 1852 r. grobowiec z czarnego zdob
nego białym marmuru Anny z Walewskich 
Pstrokońskiej-Tarnowskiej we wsi Lękiń- 
sko (w dzisiejszym województwie łódz
kim). Bral też udział w konkursie na po
mnik nagrobny nauczyciela Fryderyka 
Chopina - Fryderyka Elsnera (1854) oraz 
przymierzał się do wykonania dwóch po
sągów świętych do kościoła Karola Boro
meusza, tym razem przy ul. Chłodnej 
w Warszawie. Prac tych musiato być jed
nak więcej, skoro w poświęconej zmarte-
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mu artyście notatce prasowej zamiesz
czonej w „Kurierze Warszawskim" [nr 
307] z 1859 r. czytamy, że .przyłoży! się do 
ozdoby zarówno wspaniałych gmachów, 
jak przybytków pańskich i miejsc cichego 
spoczynku, jakim są cmentarze’’.

Niewiele obszerniejsza jest też nasza 
wiedza o projektancie rzeźby - Zygmun
cie Rospendowskim (1827-1890). We
dług Stanisława Loży, miat on po ukoń
czeniu w 1851 r. Szkoły Sztuk Pięknych 
w Warszawie praktykować u znanego ar
chitekta Henryka Marconiego, wykonał 
następnie kilka projektów architektonicz
nych na terenie stolicy i poza nią, a za 
swe prace otrzymał w 1866 r. patent na 
budowniczego III klasy. Dodatkowo, co 
dla nas istotne, z rozsianych w różnych 
opracowaniach źródeł dowiadujemy się 
jeszcze i o tym, że architekt ten wykony
wał prace właśnie na zlecenie rodziny 
Krasińskich. W latach 1857-1860 praco
wał np. dla Elizy z Branickich Krasińskiej 
przy projekcie i realizacji pałacu w Ursy
nowie. Także, jak donosił korespondent 
„Dziennika Poznańskiego” [nr 197 z 1860 
r], w tymże czasie .według planu budow
niczego p. [Zygmunta] Rospendowskie- 
go na pomieszczenie szacownych zbio
rów śp. [Konstantego] Świdzińskiego" 
przystosowana została prawa oficyna pa
łacu Krasińskich. Z kolei w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie (Ar
chiwum publiczne Potockich) zachowały 
się jego plany architektoniczne pałacu 
Ludwika Krasińskiego w Krasnem, zreali
zowane, wespół z Adolfem Schimmelpfe- 
nigiem, w latach 1860-1862. Natomiast 
jedyny znany nam projekt rzeźby - po
mnika protoplasty rodu Krasińskich - sta
nowił jedną z jego wcześniejszych prac. 
Należy domniemywać, że rysunek ten 
powstał w ścisłej współpracy z genera
łem Wincentym Krasińskim.

Opis pomnika oraz, co bardzo istot
ne, dotąd niepublikowana a zachowana

Bliskie analogie do opisanego w artykule pomnika Warci
sława vel Wawrzęty Korwina z Panonii nasuwa także malar
ski wizerunek tego rycerza z serii imaginacyjnych portretów 
stawnych przedstawicieli rodu Krasińskich, wykonanych 
przez warszawskiego malarza Antoniego Ziomięckiogo 
(1 «Ub-l 889) z przeznaczeniem do galerii pałacowej w Ra
dziejowicach, gdzie, jako depozyt 'Muzeum Narodowego 
w Warszawie, są i dziś eksponowane. Te znacznych rozmia
rów obrazy artysta namalował ok. 1852 na zamówienie wła
ściciela Radziejowic hrabiego Adama Franciszka Krasiń
skiego i powtórzył (z uwzględnieniem dodatkowych portre
tów, m.in. wizerunku zmarłego w 1859 r. poety Zygmunta 
Krasińskiego) w latach siedemdziesiątych XIX w. na zlece
nie przedstawiciela ukraińskiej linii rodu hrabiego Humberta 
(Huberta) Krasińskiego, z przeznaczeniem do jego pałacu 
w Regimentarzówce (obecnie portrety z tej serii znajdują się 
w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze). Nie ulega wątpli
wości, że doradcą malarza usiłującego sprostać wcześniej
szemu zamówieniu byt sam general Wincenty Krasiński - 
znawca dziejów rodu, właściciel zbiorów sztuki i bogatych 
archiwów rodzinnych. Niewykluczone więc, że to on podsu
nął artyście pomysł wykorzystania przy Kompilacji portretu 
Warcisława Korwina wizerunku Marsa z drzewa genealo
gicznego rodu Krasińskich. Ziemięcki na żadnym z obrazów 
nie ztozyt swego podpisu. Zdradziło go jednak umieszcze
nie (wobec braku innej, udokumentowanej źródłowo propo
zycji) właśnie na reprodukowanym tu portrecie... własnego 
oblicza.

Więcej na temat obu serii obrazów będzie można przeczytać w przygotowy
wanej do druku przez Oficynę Wydawniczą TOnZ broszurze: Wojciech Przyby
szewski, Portrety rodowe Krasińskich z galerii pałacowych w Radziejowicach 
i Regimentarzówce (WP)

Antoni Ziemięcki. „Warcisław 
vel Wawrzęta Korwin, 
protoplasta rodu Krasińskich”, 
ok. 1852. Ol., pl., 212 x 116 cm 
(Muzeum Narodowe 
w Warszawie, depozyt w Domu 
Pracy Twórczej Ministerstwa 
Kultury w Radziejowicach)

1. Jakub Czarnecki, „Pomnik Warcisława vel 
Wawrzęty Korwina”, 1854, fotografia archiwalna, 
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
w Warszawie
2. „Postać Marsa” (fragment „Drzewa 
Genealogicznego Rodu Krasińskich”), 1848, 
litografia, Biblioteka Narodowa w Warszawie
3. „Warcisław vel Wawrzęta Korwin z Panonii” 
(fragment „Drzewa Genealogicznego Rodu 
Krasińskich”), 1722, miedzioryt na jedwabiu, 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

w zbiorach Archiwum Dokumentacji 
Mechanicznej w Warszawie [sygn.: ID 
1551/9] unikatowa, wykonana w okresie 
międzywojennym, fotografia tej figury 
przywodzi na myśl postać Marsa, uka
zaną na odbitym na jedwabiu miedzio
rycie przedstawiającym drzewo gene
alogiczne Krasińskich z 1722 r. (ekspo
nowanym dziś w romantycznym pałacy
ku Zygmunta Krasińskiego w Opinogó
rze), spopularyzowanym w 1848 r. 
w zaktualizowanej przez dodanie 
współczesnych członków rodu Krasiń
skich litografii.

Wydaje się także, że umieszczona na 
opatrzonym odpowiednią inskrypcją 
neogotyckim w formach cokole statua 
warszawska nawiązywała do wcześniej
szej fundacji generała w Opinogórze 
(w przypalacowym parku). Tam bowiem 
już w 1838 r. wystawił generał kamienny 
pomnik w kształcie krzyża na piedestale, 
poświęcony pamięci księcia Mazowiec
kiego Bolesława IV, który zginął w opino- 
górskich lasach podczas polowania 
w 1454 r. Oba te pomniki stanowiły za
pewne realizację programu ideowego 
generała, mającego na celu przypomi
nać o dawności tego rodu.

Zajmująca nas tutaj, mato znana już 
minionym pokoleniom warszawiaków, 
a dziś zupełnie zapomniana rzeźba le
gendarnego rycerza - Warcisława do
trwała do 1944 r., kiedy ostatecznie zo
stała zniszczona podczas powstania 
warszawskiego. Jakby odwołaniem do 
tej tradycji było ustawienie po drugiej 
wojnie światowej na dziedzińcu dawne
go pałacu Krasińskich przywiezionego 
tam ze Szczecina konnego pomnika 
„Kondotiera Colleoniego", kopii znanego 
dzieła włoskiego rzeźbiarza Andrea Ve- 
rocchia.

Konrad Ajewski



Powozy konne w Łącku

1. Bryka myśliwska typu 
pruskiego (wyjazdowa), 
wykonana w 1929 r. w 
zakładzie Braci Wawerskich 
w Gnieźnie

2. Pojazd połówka, powstały 
w okresie międzywojennym 
w Polsce, w zakładzie 
Wacława Wierzbickiego
w Warszawie

3. Faeton bez budy, 
pojazd sportowo-spacerowy 
z pierwszego ćwierćwiecza 
XX w., Ludolf Levy, Hamburg

4. Wolant, pojazd 
używany w bogatych 
gospodarstwach 
włościańskich, wyrób
z drugiego ćwierćwiecza XX w. 
z terenów byłego 
Królestwa Polskiego

5. Landolet, pojazd używany 
w rezydencjach, powstały 
najprawdopodobniej 
przed pierwszą wojną 
światową w warsztacie
F. Sobolewskiego w Wiedniu

6. Kareta-coupe, powstała 
w pierwszym ćwierćwieczu 
XX w. w firmie niemieckiej

(zdjęcia: Jan Chojnowskiji

Panu Michałowi Wojnarowskiemu, 
dyrektorowi Stada Ogierów 
w Łącku, składam serdeczne 
podziękowanie za umożliwienie 
wykonania fotografii powozów.

Jan Chojnowski


