
• TRADYCJE PAM IĄTKI INDEKS 377325 ISSN 0137-222X

v kwiecień
»\ 4*2004
I** \ cena 6 zt

(w tym 0% VAT)

Zabytki 
pod patronatem UNESCO 

Kaponiera w Janowcu 
Porcelanowe pisanki

KU LTU RA



w numerze:

Przeglądy, poglądy 2

Wiedzieć więcej 3

Nowe perspektywy Konwencji 
Światowego Dziedzictwa
Tomasz Orłowski

Spotkanie z książką: Zabytki pod patronatem UNESCO

Spotkanie z książką: Arcydzieła w architekturze

Kaponiera na przedzamczu 
w Janowcu
Jerzy Żurawski

Spotkanie z książką: Zabytkowe fortyfikacje — Wojciech Mielewczyk... 12

14
Ikonografia świętych: Niebiescy Wojownicy 
Jowita Jagła

Wokół jednego zabytku: 
Klejnot z monogramem IHS 
Ewa Letkiewicz

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE
Podkrakowskie Boże Męki
Hadrian Jakóbczak  17

Akcja drewno: Kalwaryjka
Andrzej Nazar 20

Na wzór i podobieństwo
Wojciech Mielewczyk 22

Akcja cmentarze:
Nagrobne inskrypcje
Paweł Madejski 24

Społeczny przegląd zabytków 26

Wanda Załęska 28
WOKÓŁ TRADYCJI
Porcelanowe jajka wielkanocne

TO TEŻ SĄ ZABYTKI
Wieńce pogrzebowe i jubileuszowe
Monika Paś  ................................................31

Hala Pamięci - Jarosław Komorowski . 32

Ewa A. Kamińska 33
ZABYTKI I MŁODZIEŻ
Socrates-Comenius w Wołominie

Z ZAGRANICY
Diorama w Dniepropietrowsku
Beata Marcisz, Szczepan Rudka 35
ROZMAITOŚCI
Szubienica w Lubaniu
Daniel Wojtucki 37
Listy 38

Zabytki utracone:
Zniszczony posąg Augusta III
Hanna Widacka 40

(fot. Krystyna Augustynie

NA OKŁADCE:
Fragment obrazu Johanna Carla Schultza „Dwór Artusa 
w Gdańsku" (1848), ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Gdańsku. O widocznym w centrum „zabytku utraco
nym” - marmurowym pomniku króla Augusta III dłuta 
Henryka Meissnera - pisze Hanna Widacka w artykule 
'/niszczony posąg Augusta Ul (s. 40).



SPOTKANIA
l ZABYTKAMI

miesięcznik popularnonaukowy
TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI
■ealizowany przy pomocy finansowej

Ministerstwa Kultury

A (206) XXVIII Warszawa 2004

ADRES REDAKCJI:
00-460 Warszawa

ul. Agrykoli 1
tel./fax 622-46-63, tel. 621-62-41 w. 281 
e-mail: spotkania@zabytki-tonz.pl 

http://www.spotkania.pl

REDAKCJA:
Wojciech Przybyszewski 

redaktor naczelny

Lidia Bruszewska
zastępca red. nacz.

Ewa A. Kamińska
sekretarz redakcji

Jarosław Komorowski 
Zbigniew Michalczyk

opracowanie graficzno-techniczne:
Elżbieta Wysocka

RADA REDAKCYJNA:
jrof. dr Ryszard Brykowski, prof, dr Tadeusz 
Chrzanowski, dr Wojciech Fijałkowski, mgr Pa
vel Jaskanis, prof, dr hab. Marek Kwiatkowski, 
ir Franciszek Midura, red. Krzysztof Nowiński, 
Ir inż. Andrzej Paszkiewicz, mgr Wojciech 
Przybyszewski, mgr inż. Maria Sarnik-Koniecz- 
la, mgr Ewa Siurawska, dr Marian Sołtysiak 
przewodniczący), mgr Stanisław Szpilewski

WSPÓŁPRACUJĄ:
Ryszard Bobrow, Witold P. Glinkowski, 
Aichat Gradowski, Izydor Grzeluk, Adam 
(onopacki, Marek Konopka. Robert Kunkel, 
\nna Sieradzka, Zdzisław Skrok, Małgorzata 
5mola, Janusz Sujecki, Tomasz Urzykowski, 
Wanda Zatęska, Wiesław M. Zieliński

A/ydaje:

Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Opieki 
lad Zabytkami
fyr. Ewa Siurawska
)0-460 Warszawa, ul. Agrykoli 1, 
el. 629-62-26, 621-62-41 w. 252
3 raz tel./fax 622-46-74

ledakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania 
imian i skrótów w materiałach przeznaczonych 
to publikacji oraz zmian i skrótów tytułów. Mate- 
ialów niezamówionych redakcja nie zwraca. Za 
reść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

^Tgra/sp.zo.o

Tomasz Dukielski
Jprac. komputerowe: Katarzyna Żochowska 
Druk i oprawa: Argraf
33-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 76
el./fax (O 22) 811 51 11,614 53 31

Nakład 8000 egz.
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Osiemnastego kwietnia obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Ochro
ny Zabytków. Z tej okazji odbędą się liczne imprezy, spotkania, wystawy. Już 
niedługo również kolejne obiekty dziedzictwa kulturowego i naturalnego staną do 

walki o miejsce na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. W Suzhou w Chi
nach na przełomie czerwca i lipca br. na corocznym posiedzeniu Komitetu Świa
towego Dziedzictwa zapadnie decyzja w sprawie wpisania na Listę nowych, za
proponowanych przez poszczególne państwa obiektów czy ich zespołów. Z Pol
ski tym razem kandyduje opactwo w Krzeszowie i zgłoszony razem z Niemcami 
Park Mużakowski, położony nad Nysą Łużycką, po obu stronach granicy polsko- 
-niemieckiej. Jeżeli obydwa obiekty zostaną zaakceptowane, Polskę na Liście 
UNESCO będzie reprezentować trzynaście miejsc. Oczywiście umieszczenie na 
Liście nie oznacza specjalnej pomocy finansowej ze strony Komitetu Światowe
go Dziedzictwa, ale obliguje rządy i władze lokalne państw, na których terenie 
wyróżniony obiekt się znajduje, do otoczenia go szczególną opieką i dbałości 
o jego stan.

Usta Światowego Dziedzictwa, stanowiąca jeden z instrumentów Konwencji 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, funkcjonuje od 
1978 r. Przyjęte przez tę Konwencję kryteria wpisu na Listę - najistotniejsze z nich 

to autentyczność, reprezentatywność 
i uniwersalny charakter obiektu - od 
początku były weryfikowane i udosko
nalane. Przypomnijmy tu choćby casus 
warszawskiego Starego Miasta. Przez 
ponad dwa lata sprawa umieszczenia 
go na Liście była przedmiotem ożywio
nych dyskusji na forum Komitetu Świa
towego Dziedzictwa. Główny spór do
tyczył kwestii autentyczności warszaw

skiego zespołu staromiejskiego, obawiano się bowiem - zresztą niebezpodstaw- 
nie - stworzenia precedensu otwarcia możliwości wpisu na Listę zabytków re
konstruowanych. Ostatecznie jednak kryterium autentyczności zostało nieco 
zmodyfikowane i w 1980 r. Stare Miasto w Warszawie znalazło się na Liście Świa
towego Dziedzictwa. O ostatnich zmianach dotyczących kryteriów wpisu na Listę 
i o nowych perspektywach funkcjonowania Konwencji Światowego Dziedzictwa 
traktuje w tym numerze artykuł dra Tomasza Orłowskiego, sekretarza generalne
go Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, zamieszczony na s. 4.

Zupełnie inny temat proponuje (artykuł na s. 9) Jerzy Żurawski, były wielolet
ni dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Autor na podstawie 
na nowo odczytanego zdjęcia, wykonanego około 1900 r. przez Kazimierza Ste
fańskiego, oraz przekazów ikonograficznych dokonuje interesującego odkrycia 
w obrębie systemu obronnego zamku w Janowcu nad Wisłą. Udowadnia istnie
nie na dnie fosy, na osi wjazdu do zamku i szyi przedbramia pozostałości kapo- 
niery - budowli przeznaczonej do obrony fosy. Odkrycie to wzbogaca wiedzę 
o janowieckim zamku oraz jest ważne także dlatego, że relikty kaponiery w Ja
nowcu są zjawiskiem bardzo rzadkim wśród zachowanych zabytków architektu
ry obronnej w Polsce.

Drodzy Czytelnicy, z artykułów o tematyce wielkanocnej polecamy „Podkra
kowskie Boże Męki” (s. 17), „Kalwaryjkę” (s. 20), „Porcelanowe jajka wielkanoc
ne” (s. 28). Życzymy przyjemnej lektury i spokojnych świąt Wielkiejnocy.

W maju niespodzianka - w nieco grubszym numerze szesnastostronicowy 
blok tematyczny poświęcony romańskiej posadzce w WiślicyI
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Grupa sympatyków i miłośników 
Torunia wznowiła działalność sta
tutową Fundacji Odnowy Zabyt
ków m. Torunia im. J. Remera, któ
rej głównym celem jest ratowanie 
zespołu staromiejskiego Torunia, 
a także prowadzenie działań 
wspierających i propagujących 
ideę ochrony zabytków, aktywiza
cja ludzi nauki, kultury, kościoła 
i biznesu na rzecz ochrony za
bytkowych dzieł architektury. 
W dniach 16-18 kwietnia br. z oka
zji Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Zabytków i rocznic zwią
zanych z osobą wielce zasłużone
go dla spraw ratowania zabytków 
prof. Jerzego Remera (w tym roku 
przypada 116. rocznica urodzin 
i 25. rocznica śmierci Profesora) 
zorganizowana będzie w Toruniu 
aukcja dziel sztuki, darów od 
sponsorów, loteria oraz publiczna 
zbiórka pieniędzy. Pozyskane tą 
drogą środki przeznaczone zosta
ną w całości na rewaloryzację to
ruńskich zabytków.

Laureatem piątej edycji Nagrody 
imienia Profesora Aleksandra 
Gieysztora za szczególne osią
gnięcia w działalności mającej na 
celu ochronę dziedzictwa kulturo
wego został Profesor Stanislaw 
Waltoś, dyrektor Muzeum Uni
wersytetu Jagiellońskiego. Na
grodę tę Profesor Stanislaw Wal
toś otrzymał za troskę o dobro 
kultury polskiej, przejawiającą się 
w konsekwentnych działaniach 
zmierzających do umacniania 
pozycji Muzeum Uniwersytetu Ja
giellońskiego, a także za rozsta
wianie i promocję dorobku pol
skiej kultury w świecie. Uroczy
stość wręczenia nagrody odbyta 
się 9 lutego br. na Zamku Królew
skim w Warszawie.

Na listę UNESCO „Pamięć świata" 
wpisany został Akt Konfederacji 
Generalnej Warszawskiej z 28 
stycznia 1573 r. Byt to pierwszy 
w nowożytnej Europie akt pokoju 
„między różniącymi się w wierze" - 
dokument wprowadzający toleran
cję religijną. Na liście „Pamięć 
świata” znajduje się 70 obiektów - 
dokumentów, które wywarły wpływ 
na światową historię. Z Polski 
oprócz Aktu Konfederacji General
nej Warszawskiej są to: rękopis Mi
kołaja Kopernika De revolutioni- 
bus..., dzieła Fryderyka Chopina, 
archiwum warszawskiego getta, 
tablice, na których podczas strajku 

w Stoczni Gdańskiej w 1980 r. spi
sano 21 postulatów strajkowych.

W styczniu br. w Teatrze Stanisła
wowskim w warszawskich Łazien
kach Królewskich odbyta się uro
czysta inauguracja ruchu „Piękniej
sza Polska”, który ma na celu pro
mowanie przedsięwzięć ratujących 
polską kulturę, zabytki, kulturowy 
krajobraz. Akcji patronują prezydent 
RP i minister kultury, a organizatora
mi są Polska Organizacja Turystycz
na, Media Corporation. Wśród tego
rocznych laureatów ruchu „Piękniej
sza Polska" znaleźli się: kompozytor 
Wojciech Kilar, prof. Wiktor Zin, Zyg
munt Kwiatkowski - dyrektor zam- 
ku-Muzeum w Golubiu Dobrzyniu, 
Wojciech Siemion - aktor, który ura
tował dwór w Petrykozach oraz Lu
cyna i Arkadiusz Okoniowie - twór
cy kompleksu starej architektury 
drewnianej w Zaborku koto Janowa 
Podlaskiego.

W tym roku na remonty i konser
wację 95 zabytkowych budowli 

„Trakt Królewski”. Dzięki niemu do 
2013 r. obszar od Zamku Królew
skiego do Wilanowa ma być objęty 
kompleksową rewitalizacją. Już 
wiosną tego roku mają być 
odsłonięte Arkady Kubickiego, roz- 
pocznie się remont pałacu Pod Bla
chą, wymiana nawierzchni Krakow
skiego Przedmieścia. Projektem 
tym objęte będą również budynki 
Uniwersytetu Warszawskiego, Aka
demii Sztuk Pięknych, Łazienki Kró
lewskie, Wilanów. Koszt całego 
przedsięwzięcia oszacowano na 
1,5 mid zl. Środki mają pochodzić 
z budżetu państwa, samorządu 
Warszawy i funduszy europejskich.

Zarząd Główny Towarzystwa Opie
ki nad Zabytkami, którego siedzi
ba od ubiegłego roku znajduje się 
w warszawskich Łazienkach Kró
lewskich, podjął inicjatywę zorga
nizowania cyklu spotkań poświę
conych rezydencjom historycz
nym. W styczniu br. odbyło się 
pierwsze spotkanie z tego cyklu, 
na którym wykład o Łazienkach 
Królewskich wygłosił prof. Marek

w Krakowie Społeczny Komitet 
Odnowy Zabytków Krakowa prze
znaczy 31 min zł. Będą kontynu
owane prace w zespole budowli 
Wzgórza Wawelskiego. Zaplano
wano zakończenie prac remonto
wo-konserwatorskich kaplicy Zyg- 
muntowskiej, Baszty Sandomier
skiej, dawnego pałacu Górków, 
Barbakanu i Kopca Kościuszki.

Aula Leopoldyńska Uniwersytetu 
Wrocławskiego, najsłynniejsza 
świecka sala barokowa na Śląsku, 
wymaga pilnego remontu. Ciem
nieją malowidła, odpadają sztuka
terie, stalle i ławki mają coraz wię
cej uszkodzeń. Prace rozpoczęto 
od drzwi głównych, a na remont 
sali brak odpowiednich funduszy. 
Podjęto starania o zdobycie dota
cji m.in. ze środków unijnych.

Między rządem i władzami Warsza
wy podpisane zostało porozumie
nie w sprawie realizacji projektu 

Kwiatkowski. Na spotkaniu luto
wym autorem wykładu na temat 
Zamku Królewskiego w Warszawie 
byt prof. Andrzej Rottermund, 
a w marcu dr Wojciech Fijałkowski 
mówił o pałacu w Wilanowie. Na
stępne spotkania będą dotyczyły 
m.in. Wawelu, rezydencji w Ja
błonnie, Pszczynie, Rogalinie.

W Malopolsce z inicjatywy Stowa
rzyszenia „Resursa” powstał ko
lejny szlak turystyczny - Szlak 
Młynów Doliny Szreniawy. Nawią
zuje on do Szlaku Architektury 
Drewnianej i Małopolskich Szla
ków Techniki. Składa się z trzech 
odcinków: miechowskiego, stom- 
nickiego i proszowickiego. Głów
ną atrakcją szlaku są młyny 
z przełomu XIX i XX w., ale także 
kamieniołomy, stacje kolejki wą
skotorowej, tartaki.

W Świnoujściu powstało Towarzy
stwo Historyczno-Eksploracyjne 

„Fort Anioła", którego głównym 
celem jest odnowienie tego zabyt
ku fortyfikacyjnego. Skupia pasjo
natów i miłośników świnoujskiej 
historii i architektury militarnej. Ja
ko jedno z najbliższych zadań 
przyjęło Towarzystwo pomoc 
obecnemu dzierżawcy Fortu Anio
ła w zorganizowaniu ekspozycji na 
terenie fortu, ma zająć się pozy
skiwaniem eksponatów i wyszuki
waniem archiwalnych dokumen
tów dotyczących zarówno same
go obiektu, jak i Świnoujścia.

Trwają rozległe prace budowlano- 
-remontowe w kompleksie dawnej 
fabryki Poznańskiego w Łodzi. 
Wszystkie budynki, które powstały 
po drugiej wojnie światowej, zo
stały wyburzone, natomiast w bu
dynkach zabytkowych będą odre
staurowane elewacje, a w ich no
wych wnętrzach zostaną umiesz
czone m.in, butiki oraz sklepy pre
zentujące dawne zawody, np. 
garncarstwo czy rymarstwo. Cały 
kompleks pofabryczny ma stać 
się wizytówką Lodzi. Poza sklepa
mi będzie się tu mieścić 15 sal ki
nowych, kręgielnia, hotel, basen, 
cztery muzea, restauracje.

Na Zamku Królewskim w Warsza
wie w dniach od 15 grudnia 2003 
do 29 lutego 2004 r. czynna była 
wystawa „Bernardo Bellotto - se
krety jego malarstwa”. Pokazano 
na niej 15 płócien tego artysty po 
przeprowadzeniu prac konserwa
torskich, w czasie których odkry
tych zostało wiele tajemnic warsz
tatu Bellotta, zwanego Canalet- 
tem. W najbliższym czasie mają 
być odrestaurowane pozostałe 
płótna tego mistrza znajdujące 
się w warszawskim Zamku Kró
lewskim.

„Stół wielkanocny w polskim do
mu magnackim” - pod takim ty
tułem w kwietniu br. zorganizo
wana będzie w Muzeum Pałacu 
w Wilanowie wystawa przedsta
wiająca magnacki stół przygoto
wany do święconego. Do wystro
ju stołu i aranżacji jego otoczenia 
wykorzystane zostaną przedmio
ty z historycznej kolekcji pałaco
wej, pochodzące zarówno z eks
pozycji, jak i przechowywane 
w magazynach muzeum. Część 
kuchenna wyposażona zostanie 
eksponatami z Muzeum Pałacu 
w Łańcucie, Muzeum Historycz
nego i Etnograficznego w War
szawie oraz Muzeum Gospodar
stwa Domowego w Ziębicach. 
Redakcja „Spotkań z Zabytkami” 
jest jednym z patronów medial
nych wystawy.
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■UJlUJwzedz/eć 
w W wir więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości stużyty oraz 
kiedy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać 
Czytelnikom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztu
ki, 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 (wy
łącznie dobre zdjęcia i rysunki) wyrobów nieznanych lub 
dziel sztuki, co do których macie pewne niejasności. Jeste
śmy gotowi odpowiadać 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.

„Postanowiłam napisać do 
«Spotkań z Zabytkami», po
nieważ posiadam lalkę, któ
rej przeznaczenie i pocho
dzenie bardzo mnie intere
suje. Lalka (ii. 1) jest nieco 
uszkodzona, [...] ale mimo to 
ciągle piękna. Wykonana 
z porcelany, drutu i korka 
(il. 2) - jest wspaniale ubra
na. Na plecach ma wygra
werowany napis: "IRENE Ba- 
itz». Dokładnie tego przepi
sać nie jestem w stanie, ale 
imię jest drukowane, a na
zwisko pisane. Włosy są 
prawdopodobnie naturalne 
(ich pozostałości kruszą się 
i odpadają: dość powie
dzieć, że widoczny na zdję
ciu lok już nie Istnieje). Przy
puszczam, że lalka przeleża
ła na strychu (gdzie ją odna
lazłam) co najmniej pięć
dziesiąt lat (!). Zastanawia 
mnie, w którym roku i w ja
kim celu została wykonana? 
Nie sądzę bowiem, by miała 

ona służyć do zabawy. Czy 
zdobiła zatem kominek, czy 
raczej stała na wystawie 
w sklepie, zachęcając klient
ki do zakupów? Nie wiem, 
kim była pani Irene Baitz - 
producentem lalek czy wła
ścicielką sklepu, na zamó
wienie której wykonano lalkę. 
Miło byłoby zobaczyć stare 
zdjęcie sklepu z moją lalką 
na wystawie [...]".

Maria Teresa Pietrzak 
Czechowice-Dziedzice

Lalki porcelanowe pojawiły 
się w pierwszych latach XIX 
w. Początkowo ich główki 
stanowiły jednolitą całość 
z biustem i barkami, dopiero 
około potowy stulecia zaczę
to wytwarzać modele z ru
chomą szyją. Z porcelany 
wykonywane też byty rączki 
i nóżki lalek. Natomiast kor
pusy wytwarzano czasem 
z innych materiałów, np. 

z tkaniny wypchanej trocina
mi, z drewna lub - jak w tym 
wypadku - z korka. Takie lal
ki miały malowane twarze 
oraz fryzury modelowane 
z prawdziwych (często ludz
kich) włosów. Byty też ubrane 
zgodnie z obowiązującą mo
dą (co może w pewnym 
stopniu ułatwić ich datowa
nie) albo nosiły stroje ludowe 
bądź stylizowane (np. histo
ryzujące). Opisana lalka po
wstała najprawdopodobniej 
na przełomie XIX i XX w, lub 
w pierwszych latach XX w. 
Wskazują na to jej strój i fry
zura. W tym okresie w sztu
ce, a zwłaszcza w rzemiośle 
artystycznym, nastąpił na
wrót do stylistyki rokokowej 
(tzw, trzecie rokoko). O inspi
racji tym nurtem świadczy 
przede wszystkim fason lal- 
czynej spódnicy - na krynoli
nie, dwuwarstwowej, ozdo
bionej falbanami. Lalka mo
gła oczywiście stanowić de
korację sklepu, lecz najpraw
dopodobniej była po prostu 
kosztowną zabawką. Brak 
nóg nasuwa przypuszcze
nie, że pod krynoliną znajdo
wał się np, mechanizm pozy
tywki. Wskazywałaby na to 
także doskonale uwidocz
niona taneczna poza lalki. 
Warto sprawdzić, czy w kor
kowym korpusie nie ma śla
dów zamocowania takiego 
mechanizmu (np. otworu 
służącego do osadzenia lalki 
na trzpieniu). Umieszczony 
na korpusie napis jest praw
dopodobnie sygnaturą wy
twórcy, jak się należy domy
ślać - z terenu obecnych 

Niemiec lub Austrii. 
Tyle w sprawie za
bytkowej lalki. Ale, 
być może, kiedyś 
jeszcze do niej wró
cimy. Specyfika tej 
rubryki pozwala 
nam bowiem (na
wet po kilku latach) 
powrócić do posta
wionego niegdyś 
pytania. Oto więc, 
już po raz trzeci na 
tamach „Wiedzieć 
więcej”, tajemniczy 
przyrząd (il. 3) do... 
No, właśnie: do 
czego? Ostatecz
nego, jak się wyda- 
je, wyjaśnienia za
gadki podjął się p. 
Aleksander Sto

kowski z Poznania, autor 
wielu artykułów opublikowa
nych w „Spotkaniach z Za
bytkami":

„Chciatbym sprostować in
formację podaną przez p. 
Jerzego Żurawskiego z Kazi
mierza Dolnego w sprawie 
tajemniczego przyrządu - 
"Spotkania z Zabytkami”, nr. 
6 z 1999 r. Ów "tajemniczy 
przyrząd” nie jest uchwytem 
do garnków. Prostoliniowe 
ramiona przyrządu z pewno
ścią nie zapewniały stabilno
ści pękatego garnka, a ostre 
bolce usytuowane tak, jak 
pokazują zamieszczone w nr. 
3 z 1999 r. fotografie, jeszcze 
by tę stabilność pogorszyły. 
Zapewniają natomiast stabil
ny uchwyt czegoś miękkie

go. Tajemniczy przedmiot 
jest w rzeczywistości trady
cyjnym uchwytem do... wę
dzonej szynki. Ustabilizowa
ną w ten sposób na stole kil
kukilogramową szynkę moż
na było wygodnie kroić 
w plastry (poziome, nie pio
nowe), trzymając w jednej 
ręce nóż, a w drugiej wide
lec. Załączone zdjęcie ze 
współczesnym uchwytem 
do szynki, które przesyłam 
(il. 4), wykonałem na targach 
POLAGRA’99. Urządzenie to 
wraz z autentyczną szynką 
było elementem dekoracji 
jednego z wielu funkcjonują
cych tam stoisk’’.
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Konwencja Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego UNESCO, przyjęta w Paryżu 
w końcu 1972 r., jest jednym z najbardziej 
uniwersalnych aktów normatywnych, jakie 

powstały w systemie Narodów Zjednoczonych.

Nowe perspektywy
Konwencji 

Światowego Dziedzictwa
TOMASZ ORŁOWSKI

auki historyczne umownie przyjmują, że trzydzie
ści lat jest długością aktywności jednego pokole
nia, stąd można przyjąć, że również i dla Konwen
cji Światowego Dziedzictwa rozpoczął się nowy 

okres funkcjonowania. To oczywiście dobra okazja, by 
stwierdzić, jaki jest bilans jej dotychczasowego obowiązy
wania i jakie nowe perspektywy.

Niewątpliwie Konwencja głęboko zmieniła nasze po
strzeganie zabytków oraz ich miejsca w społeczeństwie, 
zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodo
wym. Ustanowiona Konwencją Lista Światowego Dzie
dzictwa stała się punktem odniesienia i celem działań lo
kalnych społeczności. Polityka wpisów nie zawsze zado
wala, gdyż nie może usatysfakcjonować oczekiwań 
wszystkich, tym bardziej że zmieniły się dość szybko za
łożenia Listy. Pierwotnie miała być ona bardzo wąskim 
katalogiem zabytków natury i kultury, które stanowiłyby 
światowy kanon dziedzictwa, miejsca życia i działalności 
człowieka, odnoszące się do wspólnej historii ludzkości. 
Możemy tu być dumni, bo pierwsze wpisy na Listę obję
ły dwa zabytki polskie: Stare Miasto w Krakowie wraz 
z Wawelem i Kazimierzem oraz zabytkową kopalnię soli 
w Wieliczce.

Zakładane cele twórców Konwencji da się sprowadzić 
syntetycznie do dwóch: połączenia w pojęciu Światowego 
Dziedzictwa elementu piękna naturalnego i twórczości 
człowieka; zainteresowania społeczeństw zabytkami po
przez promowanie coraz wyższych standardów ich ochro
ny i opieki. Wyznaczają one bardzo szczególny i oryginal
ny sposób widzenia spuścizny ludzkości. Nie jest on bo
wiem podejściem naukowym przyrodnika lub historyka 
sztuki, lecz pobudzaniem wrażliwości i myślenia najszer

szych kręgów społecznych. Nie zawsze też uwzględnia na
rodowe myślenie o dziedzictwie, jeśli zabytek ważny dla 
tożsamości jednego narodu nie ma cech uniwersalnych lub 
nie wywołuje szerszego odbioru międzynarodowego.

Tak zarysowane cele Konwencji i polityka wpisów na 
Listę dadzą się krótko scharakteryzować jako dziedzic
two widziane oczami społeczeństwa obywatelskiego. Te
go społeczeństwa, które definiuje się wokół wartości uni
wersalnych i spaja we wspólnocie tożsamości symboli, te
go, które rozwija się w otoczeniu piękna tworów natury 
i człowieka, tego, które jest odpowiedzialne za ich zacho
wanie i przechowanie dla pokoleń następnych. W tym 
myśleniu jest mniej miejsca dla wąskiego spojrzenia po
szczególnych dyscyplin naukowych, dla konkurowania 
między sobą ekologów i konserwatorów, a więcej dla po
czucia wspólnoty celów i wspólnej odpowiedzialności.

Dynamiczny rozwój Listy Światowego Dziedzictwa 
i gwałtowne zwiększanie się liczby wniosków państw człon
kowskich o wpisy doprowadziło do tego, że w dwudziestym 
piątym roku istnienia (pierwsze wpisy pochodzą z 1978 r.) 
Lista zamknęła się rekordową liczbą 754 obiektów pocho
dzących ze 129 państw świata. Ten fakt można oceniać dwo
jako: pozytywnie, bo przytłaczająca część państw świata czy
ni znaczące wysiłki na rzecz poprawy ochrony dziedzictwa, 
którym zarządza; negatywnie, jeżeli wpis na Listę jest po
strzegany w kategoriach prestiżu państwa, efektu zbliżone-

Konwencja dotycząca ochrony Światowego Dziedzictwa Kultu
ralnego i Naturalnego UNESCO została przyjęta na Konferencji 
Generalnej UNESCO w Paryżu 16 listopada 1972 r.; weszła 
w życie w 1975 r. Polska ratyfikowała ją w 1976 r, (polski tekst zo
stał opublikowany w Dzienniku Ustaw, nr 32, z 30 września 1976 
r„ poz. 190). Obecnie stroną Konwencji jest 177 państw.
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Lista Światowego Dziedzictwa funkcjonuje od 1978 r. Decyzje 
o kolejnych wpisach są podejmowane przez Komitet Światowe
go Dziedzictwa, składający się z przedstawicieli 21 państw-stron 
Konwencji. Komitet zbiera się na dorocznych posiedzeniach, któ
re do niedawna odbywały się w grudniu, a począwszy od 2002 r. 
- na przełomie czerwca i lipca. Zgodnie z wprowadzonymi ostat
nio ograniczeniami w jednym roku Komitet może wpisać najwy
żej 30-35 nowych obiektów. Obecnie na Liście Światowego Dzie
dzictwa znajdują się 754 miejsca ze 129 krajów - 582 dobra kul
turalne, 149 dóbr naturalnych i 23 obiekty o charakterze miesza
nym. Warunkiem wpisu obiektu jest spełnienie jednego lub kilku 
kryteriów stanowiących o jego wyjątkowości w skali światowej. 
Ponadto obiekty kulturalne muszą spełniać wymóg autentyzmu, 
a obiekty naturalne winny stanowić integralną całość.

. Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim 
I. Kościół apostołów Filipa i Jakuba w Sękowej

go do zwycięstwa reprezentacji narodowej w zawodach 
sportowych. Jak oprzeć się pokusie, by Lista rozrastała się 
coraz bardziej, z ryzykiem wywołania inflacji wpisów, ale 
i jak nie cieszyć się, że dziedzictwo naturalne i kulturalne 
ludzkości staje się tak istotne dla każdego państwa?

Te sprzeczne cele stara się oczywiście godzić Komitet 
Światowego Dziedzictwa, który podejmuje rozmaite de
cyzje, ograniczające rozrost Listy. Czasem decyzje te mo
gą dziwić, a nawet irytować, czasem powstają obawy 
o arbitralne tworzenie formalnych przeszkód dla jednych 
państw, liczniej reprezentowanych, aby usatysfakcjono
wać inne, które na Liście nie mają dotąd żadnego wpisu. 
Ocieramy się nawet momentami o myślenie w katego
riach „politycznej poprawności”. Należy jednak zdać so
bie sprawę z faktu, że dalsze rozrastanie się Listy, funk
cjonującej na dotychczasowych zasadach, grozi wynatu
rzeniem jej sensu. Świadom tego Komitet Światowego 
Dziedzictwa wprowadza ograniczenie liczby rozpatrywa

nych wniosków do 30-35 obiektów rocznie. Nawet przy 
tej liczbie wpisów, w ciągu siedmiu lat, czyli w 2010 r. Li
sta Światowego Dziedzictwa przekroczy liczbę tysiąca 
pozycji. Trudno wówczas oczekiwać, że będzie ona pełnić 
funkcję powszechnie znanego kanonu, który dałby się 
porównać z siedmioma cudami świata, tak jak tego chcie- 
li twórcy Konwencji. Ale i trudno będzie odmawiać wpi
sów państwom, które mnożą wysiłki, podejmują zobo
wiązania i finansują opiekę nad zabytkami, wprowadza
nymi na Listę. Jednym słowem, wewnętrzna sprzeczność 
musi pozostać nierozwiązana i jedyną formą planowania 
przyszłości musi być wyszukiwanie rozsądnych kompro
misów między ilością i jakością wpisów.

Na ostatniej sesji, która odbyła się na przełomie czerw
ca i lipca 2003 r. w Paryżu, Komitet Światowego Dziedzic
twa przyjął kolejną decyzję ograniczającą prawo państw 
członkowskich do zgłoszenia tylko jednego obiektu na rok. 
Decyzję tę należy uznać za właściwą, jeśli chcemy dalszego 
zrównoważonego rozwoju Listy, a nie podchodzimy do 
niej z pozycji krótkowzrocznego zainteresowania liczbą 
własnych wpisów. Taka decyzja w dodatku nie dyskrymi-
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3. Kościół Wniebowzięcia NMP w Haczowie
4. Kościół św. Michała Archanioła w Binarowej
5. Kościół cmentarny św. Leonarda w Lipnicy Murowanej
6. Kościół Wszystkich Świętych w Bliznem

(zdjęcia: 1 - Stanislaw Grzelachowski, 2,4,5- Jarosław Sottysek,
3 - Grażyna i Zygmunt Malinowscy, 6 - Robert Maj)

minacyjnej. Każdy odrzucony wniosek oznacza bowiem rok 
straty, gdy tymczasem kolejka obiektów oczekujących na 
zgłoszenie wydłuża się. Przypomnijmy tylko gwoli przykła
du, że wpis zespołu sześciu gotyckich kościołów drewnia
nych Małopolski został na sesji Komitetu Światowego Dzie
dzictwa w Budapeszcie w 2002 r. wstrzymany w związku 
z brakiem szczegółowego planu zarządzania. Przygotowany 
na kolejną sesję plan został natomiast uznany za wzorowy, 
a Polska - niezależnie od samego wpisu - uzyskała szczegól
ne podziękowanie za przygotowanie tego planu od Komite
tu Światowego Dziedzictwa, który już dziś powołuje się nań 
w pracach nad innymi zespołami zabytków. Zatem ważne 
jest nie łydko to, co się wpisuje, ale i jak się wpisuje.

Nasze doświadczenia powinny posłużyć dalszemu wzro
stowi prestiżu polskiej ochrony zabytków na świecie, a więc 
także wizerunkowi międzynarodowemu państwa, co jest 
celem każdej działalności na forum UNESCO. Świadomi 
tych możliwości podejmujemy nowe formy współpracy. 
Bardzo żywo współpracujemy z Białorusią na rzecz pomo
cy temu państwu w selekcji i przygotowywaniu wniosków

nuje nikogo, gdyż daje wszystkim równe szanse. Wcześniej
sze sugestie zamrożenia wpisów państw lepiej reprezento
wanych na Liście są nie do przyjęcia. Idąc dalej w rozumo
waniu, można oczekiwać, że państwa mające lepiej rozwi
nięty system ochrony zabytków zachowają uzasadnioną 
przewagę dzięki jakości prezentowanej dokumentacji.

To właśnie będzie zasadnicze wyzwanie dla Polski na naj
bliższe lata. Poziom naszej wiedzy konserwatorskiej, jakość 
uregulowań prawnych ochrony zabytków i nowoczesne for
my zarządzania nimi powinny działać na korzyść naszych 
kandydatur. Tym mocniej trzeba jednak podkreślić, że jeśli 
chcemy, aby lista polskich obiektów wpisanych na Listę Świa
towego Dziedzictwa powiększała się systematycznie, nie mo
żemy pozwalać sobie na niedociągnięcia w dokumentacji no- 

Z Polski na Liście Światowego Dziedzictwa znajduje się obecnie 
11 pozycji. Są to cztery zespoły staromiejskie: Kraków - Stare 
Miasto z Wawelem i dzielnicą Kazimierz (1978), Stare Miasto 
w Warszawie (1980), Zamość (1992) i Toruń (1997). W 1978 r. zo
stała wpisana zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce, w 1979 r. - 
tereny b. obozów zagłady Auschwitz-Birkenau oraz Białowieski 
Park Narodowy (od 1992 r. wpisana na Listę UNESCO część 
Puszczy Białowieskiej stanowi obiekt transgraniczny polsko-bia
łoruski). W 1997 r. został wpisany zamek w Malborku, w 1999 - 
zespół architektoniczny i krajobrazowy w Kalwarii Zebrzydow
skiej, w 2001 - Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy. Ostatni 
wpis (2003) obejmuje sześć kościołów drewnianych południowej 
Małopolski: kościół św. Michała Archanioła w Binarowej, Wszyst
kich Świętych w Bliznem, św. Michała Archanioła w Dębnie Pod
halańskim, Wniebowzięcia NMP w Haczowie, św. Leonarda 
w Lipnicy Murowanej i apostołów Filipa i Jakuba w Sękowej.
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wpisowych. Właśnie ukończyliśmy taką pierwszą doku
mentację. Sens tych działań jest wieloraki. Najbardziej 
oczywisty tkwi w fakcie, że Konwencja Światowego Dzie
dzictwa jest instrumentem współpracy międzynarodowej 
i taką współpracę promuje. Odnosząc się do pierwszego 
wspólnego wpisu polsko-białoruskiego na Listę, jakim jest 
Puszcza Białowieska (a dokładnie obszar Białowieskiego 
Parku Narodowego), trzeba jednak stwierdzić, że współpra
ca taka jest bardzo trudna. Zasadnicze różnice w poziomie 
ochrony przyrody i zwierzostanu czynią wspólną opiekę 
iluzoryczną, a pogłębia to jeszcze przebieg granicy pań
stwowej, która uniemożliwia zwiedzanie całego wpisanego 
obiektu i która wkrótce stanie się zewnętrzną granicą Unii 
Europejskiej. Te trudne doświadczenia białowieskie nie 
przesłaniają naszego zainteresowania współpracą, może 
bardziej ekspercką, niż w zakresie wspólnego zarządzania. 
Białorusini często i chętnie określają wobec nas dużą część 
swoich zabytków mianem współdzielonego dziedzictwa. 
Mimo krytycznej opinii o sytuacji politycznej na Białorusi, 
takie podejście jest szczególnie korzystne dla Polski i po
winno być wykorzystane z pożytkiem dla pomników i śla
dów pamięci naszej wspólnej historii Rzeczypospolitej Na
rodów. Wreszcie, bardzo cenna może być nasza pomoc 
w rozszerzaniu wiedzy o przenikaniu się licznych prądów 
kulturowych i artystycznych Zachodu i Wschodu.

Wspólne zgłaszanie zabytków na Listę Światowego 
Dziedzictwa jest ze wszech miar popierane przez Komitet. 
Ponadto nominacje transgraniczne nie wchodzą w roczne 
limity narodowe, czyli mówiąc prosto, przyjmowane są bez 
kolejki. W bieżącym roku rozpatrywany będzie polsko-nie
miecki wpis transgraniczny Parku Mużakowskiego, dzie
więtnastowiecznego parku krajobrazowego, dzielonego 
Nysą Łużycką. Podjęliśmy również prace nad wspólnym 
zgłoszeniem wraz ze Słowacją i prawdopodobnie Ukrainą 
karpackich cerkwi drewnianych. Być może uda się zacząć

Spotkanie z książką

ZABYTKI POD PATRONATEM UNESCO

Prezentacja stu zabytków kultury znajdujących się na Liście 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNE
SCO stanowi zawartość polskiej wersji książki Najcenniejsze 

zabytki pod patronatem UNESCO (tytuł wioski: II patrimonio 
mondiale dell’UNESCO, i tesori dell'arte), wydanej w 2003 r. 
przez „Arkady”. Jest to pierwszy tom z trzech zaplanowanych 
- dwa kolejne będą dotyczyły dziedzictwa przyrodniczego 
i cywilizacji starożytnych. Dokonanie wyboru stu obiektów ar
chitektury spośród ponad 400 objętych patronatem UNESCO 
(wszystkich obiektów dzie
dzictwa kulturalnego i natu
ralnego jest obecnie na Li
ście UNESCO 754!) było 
zadaniem niezwykle trud
nym. Autorzy - Marco Cat- 
taneo i Jasmina Trifoni, 
dwoje włoskich dziennika
rzy - z pewnością nie mogli 
się tu wyzbyć pewnego su
biektywizmu, aczkolwiek 
piszą we wstępie, że stara
li się, aby skutkiem tego 
wyboru nie była dyskrymi
nacja jakiegokolwiek kraju 
czy kultury oraz żeby 
przedstawione obiekty byty 
jak najbardziej reprezenta
tywne. Zwraca uwagę rów
nież ryzykowny tytuł książki, zawiera bowiem element warto
ściujący i narzuca dodatkową hierarchizację zabytków w obrę
bie Listy UNESCO.

Wśród przedstawionych w książce zabytków architektury 
przodują pod względem liczebnym zabytki europejskie - 57 
obiektów. Pozostałe kontynenty są skromniej reprezentowane: 
Afryka - 8 obiektów, Ameryka Północna i Południowa - 13, 
Azja - 22. Spośród jedenastu miejsc zabytkowych wpisanych 
na Listę Światowego Dziedzictwa z terenu Polski autorzy wy
brali tylko historyczne centrum Krakowa.

Syntetyczne teksty dotyczące historii i architektury prezen
towanych obiektów napisane są żywym dziennikarskim języ
kiem i często wzbogacone interesującymi informacjami bar
dziej szczegółowymi. Na przykład przy okazji charakterystyki 
fabryki ścieru drzewnego i kartonu w Verla w Finlandii podany 
jest opis pracy maszyn do ręcznej obróbki drewna, a z tekstu 
omawiającego zbudowany w 1779 r. pierwszy most żeliwny na 
świecie - Ironbridge w Wielkiej Brytanii możemy dowiedzieć 
się, że koszt jego budowy wyniósł 6 tys. funtów, w tym 15 fun
tów wydano na piwo, dawane bezpłatnie w dniu otwarcia. 
W tekstach towarzyszących przedstawianym obiektom zawar
te są też informacje o prowadzonych pracach konserwator- 
sko-budowlanych lub projektach tych prac.

Książka jest pięknie opracowana pod względem edytor
skim - na 432 stronach obok tekstów zgromadzono ponad 
900 barwnych fotografii, schematyczne mapki lokalizujące 
opisywany obiekt w danym kraju, a na końcu zamieszczono 
spis miejsc znajdujących się na Liście Światowego Dziedzic
twa UNESCO (do 2001 r.), tekst Konwencji z 1972 r. oraz in
deks miejscowości i osób.

Jako rekomendacja tej publikacji niech posłużą słowa dy
rektora Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO - France
sco Bandarina zawarte w Przedmowie: „Mam nadzieję, że lek
tura tej pięknej i mądrej książki poszerzy wiedzę Państwa 
o skarbach światowego dziedzictwa". (Ib) 

MAROI GATłAM-M JASMIXA IRIHIM

NAJCENNIEJSZE ZABYTKI 
POD PATRONATEM

UNESCO
• ’..... 1111 (ii
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prace nad wspólnym zgłoszeniem przez Polskę i Białoruś 
wybitnego dzieła inżynierii wojskowej, jakim jest Kanał Au
gustowski. Ten kierunek działań powinien być jednym 
z priorytetów naszego planowania wpisów na Listę Świato
wego Dziedzictwa, tym bardziej że jest on zgodny z kierun
kami polskiej polityki zagranicznej.

Kolejne nasze zadania na najbliższą przyszłość dotyczą 
wpisów zabytków należących do kategorii słabo reprezen
towanych na Liście, które również traktowane są prioryte
towo przez Komitet Światowego Dziedzictwa. Należą do 
nich m.in.: architektura nowoczesna, architektura przemy
słowa i architektura forteczna. Przypomnijmy tu podsta
wową zasadę, która przyświeca Liście: ma ona być zbio
rem zabytków reprezentatywnych, a nie analogicznych, 
obrazując różnorodność kulturową świata. Często popeł
niany błąd myślowy polega na stwierdzeniu: jeśli wpisano 
średniowieczną starówkę Krakowa i Torunia lub renesan
sowy Zamość, to dlaczego nie wpisywać miast im podob
nych. Odpowiedź brzmi: właśnie dlatego, że są one po
dobne, nie mają już szans na wpis. Zatem priorytet przy
sługujący zabytkom słabo reprezentowanym na Liście wy
nika z chęci zwiększenia jej reprezentatywności oraz po
szerzenia wrażliwości na obiekty, które nie zawsze jeszcze 
postrzegane są przez lokalne społeczności jako zabytki wy
magające specyficznych form ochrony. Odnosi się to do ar
chitektury fortecznej, która w naszym kraju poszukuje 
obecnie nowych form użytkowania, architektury przemy
słowej, do niedawna jeszcze eksploatowanej jako miejsce 
produkcji, czy architektury nowoczesnej, niekojarzonej 
jeszcze przez lokalne społeczności i władze z obiektami za
bytkowymi. W tym podejściu tkwi właśnie innowacyjność 
Konwencji Światowego Dziedzictwa. Warto o tego rodza
ju obiektach pomyśleć w Polsce, przeżywającej restruktu
ryzację przemysłową, której efektem jest utrata dotychcza
sowych funkcji przez wielkie zespoły fabryczne Łodzi czy 
Śląska. Trzeba przy tym pamiętać o konieczności udowod

nienia unikatowości obiektu i o kosztach, które trzeba by 
ponieść dla poprawienia jego stanu, ale które mogą być sfi
nansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Ostatni aspekt rozwoju Konwencji Światowego Dzie
dzictwa łączy się z przyjęciem przez państwa członkowskie 
na 32 sesji Konferencji Generalnej Organizacji UNESCO 
w październiku 2003 r. nowej konwencji, dotyczącej ochro
ny dziedzictwa niematerialnego. Kwestia ochrony dziedzic
twa niematerialnego nagromadziła w ostatnich latach wiele 
sprzecznych oczekiwań i wątpliwości. Istniał pogląd, że od
nosząca się do tego typu zabytków konwencja, która ma 
stworzyć mechanizmy analogiczne do Konwencji z 1972 r., 
zatem również swą Listę Dziedzictwa Niematerialnego, jest 
tylko oddaniem satysfakcji tym kulturom i państwom, któ
rych dziedzictwo przekazywane było jedynie przez transmi
sję ustną, a zatem bez zabytków wytrzymujących łatwiej 
próbę czasu. Były liczne opory dotyczące definicji takiego 
dziedzictwa, byty wreszcie sprzeczne interesy obrońców 
dziedzictwa i przemysłu korzystającego z tradycyjnej wiedzy 
pozbawionej ochrony z tytułu własności intelektualnej...

Mimo sprzecznych poglądów i gorących dyskusji Kon
wencja Dziedzictwa Niematerialnego została przyjęta. W ten 
sposób poszerzyło się nasze spojrzenie na problem ochrony 
światowego dziedzictwa. Każdy zabytek dziedzictwa mate
rialnego zawiera element niematerialny, np. architektura sa
kralna ma niezwykle rozbudowaną symbolikę, wiele budow
li i pomników łączy się z legendami o ich twórcach, dzwony, 
podobnie jak broń w średniowiecznej Europie, miały swe 
imiona, ikony bizantyjskie bywały zapraszane jako ojcowie 
chrzestni dzieci... Jarmarki, odpusty, pielgrzymki stanowią 
dopełnienie historii miast. Podobnie zanikające już tradycyj
ne zawody rzemieślnicze. Powiązanie tego materialnego 
i niematerialnego aspektu dziedzictwa ludzkości będzie waż
nym zadaniem dla nas na najbliższe lata.

Tomasz Orłowski

Spotkanie z książką
ARCYDZIEŁA W ARCHITEKTURZE

Pod takim tytułem w 2003 r. wydawnictwo MUZA S. A. opublikowało 
(w serii Polska) książkę autorstwa Krzysztofa Nowińskiego, byłego 
wieloletniego redaktora naczelnego „Spotkań z Zabytkami”. W umow

nych granicach trzech obszarów Polski: Północnej, Środkowej i Połu
dniowej, a w ich ramach w miejscowościach wymienionych alfabetycz
nie, przedstawiony został w książce przegląd dekoracji architektonicz
nych. Jak stwierdza autor we wstępie, wybór opisanych 
dekoracji jest subiektywny. Sądząc z przytoczonego cyta
tu Johna Keatsa („Rzecz piękna jest radością wieczną"), 
kryterium doboru - to właśnie subiektywnie odczuwane 
piękno, podyktowane zostało względami estetycznymi. 
W publikacji opisano detale 47 budowli reprezentujących 
wszystkie kierunki w sztuce - od romańskiej po art deco. 
Są to zarówno budowle powszechnie znane (np. kościół 
katedralny we Fromborku, Dwór Artusa w Gdańsku, kra
kowski Wawel, ratusz w Poznaniu czy warszawskie Ła
zienki), jak i rzadziej opisywane (np. kościoły: pobernar- 
dyński w Sierakowie, św. Michała Archanioła w Szalowej 
czy parafialny w Węgrowie). Wiele z przedstawionych de
tali intryguje czytelnika oryginalnością - choćby „kościo
trup frasobliwy” na epitafium we fromborskiej katedrze 

czy wizerunek ludzkiej twarzy z wysuniętym językiem na portalu katedry 
NMP i św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim. Treść książki ubar
wiają liczne przytoczone przez autora hipotezy (szczególnie ciekawa 
dotyczy wizerunków z kościoła NMP w Inowrocławiu), legendy (np. 
o Świętej Lipce) czy anegdoty (choćby ta o figurce gołębia na attyce 
kamienicy Celejowskiej w Kazimierzu Dolnym).

Książka ma charakter przewodnika. Przy rozdziałach 
opisujących poszczególne miejscowości zawarte są 
krótkie wzmianki o twórcach detali architektonicznych, 
wskazówki, co warto jeszcze zobaczyć w danym mie
ście, informacje turystyczne i plany. Wzbogacona zosta
ła ciekawą szatą ilustracyjną. Czytelnikom „Spotkań z Za
bytkami” znane jest z pewnością nie tylko imię i nazwisko 
autora książki, ale także autorów publikowanych zdjęć: 
Wiesława Zielińskiego, Stanisława Fitaka, Zygmunta Ma
linowskiego. Lekturę ułatwia indeks miejscowości i naj
ważniejszych twórców. Publikację można nabyć w księ
garniach na terenie kraju lub zamówić u wydawcy (Sport 
i Turystyka MUZA S. A., 00-590 Warszawa, ul. Marszał
kowska 8, tel. 0-22 628-63-60, 629-32-01, księgarnia in
ternetowa: www.muza.com.pl).

POLSKA
ARCYDZIEŁA

— ARCHITEKTURZE —
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Nieznany element fortyfikacji 
w systemie obronnym zamku w Janowcu 
nad Wisłą odkryty został na podstawie 
na nowo odczytanych przekazów 
ikonograficznych.

Kaponiera
na przedzamczu w Janowcu

ETTT JERZY ŻURAWSKI

W W / fundamentalnym - jak dotychczas - opraco- 
W / waniu dziejów zamku janowieckiego Ruiny 
W/ W/ zamku Firlejów w janowcu nad Wisłą (Doku- 

w w mentacja konserwatorska, 1961, masz, w archi
wum Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym) 
autorzy Alicja i Mieczysław Kurzątkowscy w zestawie 
dawnych widoków zamieścili fotografię Kazimierza Ste
fańskiego, przedstawiającą widok zamku od strony 
wschodniej. Zamieszczona odbitka formatu 13x18 cm jest 
złej jakości. Dolna część fotografii, obejmująca fosę zam
kową, została podczas wywoływania zaczerniona do tego 
stopnia, że niemal niewidoczne są tu szczegóły. Górna 
część ukazuje wieżę wschodnią, budynek bramny i podwa
le. Zdjęcie nie jest datowane. W trakcie badań zamku - 
prowadzonych na zlecenie Muzeum Nadwiślańskiego 
w Kazimierzu Dolnym w latach 1976-1999 - dokumenta
cja opracowana przez A. i M. Kurzątkowskich była czyta
na i analizowana przez wielu badaczy i konsultantów na
ukowych, nikt jednak nie dopatrzył się na wspomnianym 
zdjęciu budowli stojącej w fosie.

Wiosną 2001 r., wertując po raz kolejny dokumentację, 
zauważyłem w zaciemnionej części fotografii K. Stefańskie
go zarysy jakichś murów. Oświetlając zdjęcie w rozmaity 
sposób, odczytałem położoną w fosie budowlę obronną, 
niewątpliwie kaponierę. W celu potwierdzenia tego odkry
cia wykonana została lepsza odbitka z negatywu zdjęcia K. 
Stefańskiego oraz dwie inne fotografie tego samego wido
ku na zamek: jedna autorstwa J. Raczyńskiego, datowana 
na 1908 r., druga - Zdzisława Kalinowskiego, datowana na 
1914 r. Na obu zdjęciach kaponiera jest bardziej zrujnowa
na aniżeli na fotografii K. Stefańskiego. Porównanie także 
innych szczegółów zamku upewniło mnie, iż fotografia 
Stefańskiego jest z nich najstarsza. Pośrednio potwierdza to 
opublikowane w albumie W Kazimierzu Nad Wisłą (War
szawa 2001) zdjęcie przedstawiające spichlerz „Bliźniak”, 
autorstwa Kazimierza Stefańskiego, datowane „około 
1900”. Można zatem przyjąć, że fotografia z kaponierą 

zamku w Janowcu została wykonana przez tegoż Kazimie
rza Stefańskiego w tym samym czasie, tzn. około 1900 r.

Starannie wykonany nowy pozytyw fotografii ukazuje 
kaponierę dosyć wyraźnie. Jest to budowla obronna w ru
inie, murowana z wapniaka, tynkowana, usytuowana na 
dnie fosy, na osi wjazdu do zamku i szyi przedbramia, 
oparta o stok fosy. Koroną sięga poziomu terenu podwa
la. Ma plan wydłużonego sześcioboku, ściany nieznacznie 
pochylone, zbiegające się ku górze. Ściany dłuższe, rów
noległe w stosunku do siebie, ustawione są poprzecznie 
do osi wjazdu do zamku, ściany krótsze tworzą boki an- 
gułów (anguł - część budowli obronnej, w której ściany 
łącząc się z sobą tworzą kąt zwrócony ostrzem w kierun
ku przedpola), skierowanych na południe i północ. Na 
fotografii widoczne są ściany: wschodnia i północno- 
-wschodnia angułu północnego; południowo-zachodnia 
wydaje się zrujnowana (w tym miejscu fotografia jest ma
ło czytelna). Anguł północny, o kącie rozwartym około 
100 stopni, w całości jest zachowany. Widoczna jest tak
że korona jego boku północno-zachodniego. Ściana za
chodnia kaponiery jest zachowana we fragmencie północ
nym, przy styku z angułem północnym. W górnej części 
ściany wschodniej widoczne są symetrycznie rozmiesz
czone w stosunku do osi wjazdu dwie blendy kwadrato
we, każda w ciosowych obramieniach zlicowanych ze 
ścianą. W tejże ścianie, po stronie północnej otwór pro
stokątny pozbawiony jest ciosowych obramień. W ścianie 
północno-wschodniej angułu, o kondygnację niżej od po
przedniego, znajduje się drugi otwór prostokątny - wyda
je się, że ma on kamienne obramienie zlicowane z płasz
czyzną muru. Korona murów kaponiery jest silnie skoro
dowana; wnętrze puste, w którym od strony szyi jest osy- 
pisko rumoszu. Na ścianie wschodniej i na krawędzi an
gułu północnego widoczne są ubytki tynku.

Oprócz kaponiery na fotografii widać także fragmenty 
ścian szyi przedbramia, które częściowo zachowały się do 
dzisiaj. Za nimi znajduje się budynek bramny zamku, po
zbawiony ściany zewnętrznej wschodniej z odsłoniętym 
widokiem na wnętrze przybramnej kazamaty południowej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 4 • 2004 9



i część przejazdu bramnego, a głębiej - istniejące jeszcze 
wówczas ściany południowa i zachodnia pierwszego i dru
giego piętra budynku bramnego. Na lewo od niego widać 
południowy odcinek elewacji wschodniej i wieżę wschod
nią, zachowaną w połowie cylindra do wysokości gzymsu 
koronującego.

Autorzy historycznej dokumentacji konserwatorskiej 
nie odnoszą się do szczegółów rozwiązania komunikacji 
na janowiecki zamek i jego ufortyfikowania, publikują 
natomiast dostępną ikonografię: sztych Ericha Jóhansena 
Dahlbergha z 1656 r. (Samuel Pufendorf, De rebus a Ca- 
rolo-Gustavo gestis, Norymberga 1696), akwarelę Stani
sława Teodora Chrząńskiego według Kazimierza Stron- 
czyńskiego z 1850 r. (Widoki zabytków starożytności 
w Królestwie Polskim [...] w latach 1844 i 45 zebrane, 
1850), inwentaryzację Jana Hintza z 1886 r. (Szkice archi

tektoniczne krajowych dziel sztuki, Warszawa 1886), in
wentaryzację Henryka Goetzena z 1934 r. (matryce wy
konanej inwentaryzacji znajdują się w archiwum Muzeum 
Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym) oraz analizowa
ną w tym artykule fotografię K. Stefańskiego.

Przyjrzyjmy się kolejno tym przekazom. E. J. Dahl- 
bergh na rysunku planu zamku uwidocznił most ponad fo
są, jednak nie wrysował sześciobocznej kaponiery. W jej 
miejscu widnieje prostokąt zakreślony po przekątnych. 
Nie można wykluczyć, że w ten właśnie uproszczony spo
sób oznaczył kaponierę. Po jej obu stronach znajdują się 
zakreskowane ciągi komunikacyjne, sugerujące pomosty 
drewniane; być może były to elementy podnoszone. Na 
rycinie E. J. Dahlbergha widać także mur przedpiersia na 
podwalu i basztkę poniżej wieży wschodniej, co świadczy 
o znacznym stopniu wnikliwości rysownika.

Kaponiera - element obronny fortyfikacji nowożytnej w postaci 
wyodrębnionej, niskiej, skazamatowanej budowli, wyposażonej 
w stanowiska bojowe, przeznaczonej do obrony wnętrza fosy, 
wtopionej w stok lub przeciwstok fosy, nie przekraczającej ich 
wysokości. Kaponiera może być pojedyncza lub podwójna; 
w zależności od usytuowania: wewnętrzna lub zewnętrzna, czo

łowa, barkowa i szyjowa; wystę
puje także w postaci tzw. kocich 
uszu. Kaponiera oddziałuje nie
kiedy ogniem na zapole względ
nie na przedpole.

Przykład kaponiery 
wg Janusz Bogdanowski, Architektura 
obronna w krajobrazie Polski, PWN, 
Warszawa-Kraków 2002
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Akwarela St. T. Chrząńskiego 
przedstawia zamek od wschodu. 
Na pierwszym planie widoczna 
jest fosa z przyczółkami mosto
wymi i filarem pomiędzy nimi 
w postaci długiego muru usytu
owanego na dnie fosy, a także 
szyja bramna na podwalu. Brak 
jest pomostu.

W inwentaryzacji J. Hintza za
mieszczony jest rysunek elewacji 
zamku w widoku od południa. Na 
rysunku tym po stronie wschod
niej, ponad fosą, widać przerzu
cony most dwuarkadowy z fila
rem posadowionym na jej dnie.

Schematyczny rysunek E. J. 
Dahlbergha ani nie potwierdza, 
ani nie zaprzecza istnienia kapo- 
niery w 1656 r. Odczytać go 
można różnie. Natomiast dwa 
pozostałe przedstawienia ikono-

1. Widok zamku w Janowcu
od strony północno-wschodniej, 
fotografia Kazimierza Stefańskiego 
zokoto 1900 r.
(zb. IS PAN w Warszawie, 
nr inw. 1880 B)
2. Plan zamku, fragment sztychu
E. J. Dahlbergha z 1656 r.
3. Widok zamku od wschodu, 
akwarela St. T. Chrząńskiego 
z 1848 r. (?)
4. Plan i elewacje zamku według
J. Hintza z 1886 r.
5.6. Fragment planu wjazdu 
na zamek (5) według inwentaryzacji 
H. Goetzena z 1934 r. oraz rysunku 
elewacji wschodniej (6)
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graficzne - to wynik fantazji autorów. Zarówno w roku 
1850, jak i 1886 kaponiera musiała istnieć, przynajmniej 
jej dolne kondygnacje, skoro na fotografii z około 1900 
r. widać ją wyraźnie. Być może obydwaj inwentaryzatorzy 
nie rozumieli przeznaczenia zrujnowanego dzieła obron
nego i mylnie zinterpretowali je jako filar mostowy. Do
piero H. Goetzen na planie i w widoku elewacyjnym 
zamku od strony wschodniej inwentaryzuje rzetelnie stan 
faktyczny. W 1934 r. nie istnieje już jednak także anguł 
północny. Na planie widoczne są: południowy fragment 
ściany zachodniej kaponiery (długości 3,5 m) oraz ściana 
wschodnia (długości 9,40 m, grubości 1,5 m, wysokości 
około 5 m), służąca wówczas jako przyczółek mostu. 
Przestrzeń pomiędzy nimi (dawne wnętrze kaponiery) zo
stała zasypana. Na rysunku elewacyjnym ściana wschod
nia kaponiery wydaje się nieco nadmurowana w stosunku 
do tego, co widać na fotografii z około 1900 r.; widocz
ne są też na niej znaczne połacie tynku, a pośrodku, u gó
ry - jedna z dwóch blend kwadratowych omówionych 
wcześniej przy opisie fotografii. Brak jest na tejże ścianie 
drugiego, większego otworu, na fotografii widocznego 
bardzo wyraźnie. Oznacza to, że podczas budowy mostu 
ścianę tę wzmocniono i przemurowano, wyrównując przy 
tym koronę. Musiano tego dokonać podczas budowy mo
stu kołowego w 1929 r.

W wykazie ikonografii zamku autorzy historycznej do
kumentacji konserwatorskiej wymienili jeszcze dwa rysun
ki nieznanego autora, wykonane ołówkiem, znajdujące się 
w zbiorach Leona Kozłowskiego, a datowane „po 1846”-, 
obydwa przedstawiają widok zamku od strony północno- 
-wschodniej. Kserokopie oraz fotografie tych rysunków 
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym pozyskało 
dopiero w 2001 r. (nr inw. MNK-1I1-0821/5 oraz 1506 
i 1507). W zbiorze fotografii pozostałym po Mieczysławie 
Kurzątkowskim (udostępnionym mi dzięki uprzejmości je
go córki Urszuli w 2003 r.) również znajdują się fotografie 
tychże rysunków, jednakże na odwrociach opisane są ina
czej aniżeli poprzednie. Pierwszy z nich jako „Janowiec. 
Zamek. Widok od pn.-wsch. Rysunek WZ Gersona? w zbio
rach L. Kozłowskiego. 1853.”, drugi „Janowiec. Zamek. Wi
dok na budynek przybramny i wieżę wsch. odpn.-wsch. Rys. 
w zb. L. Kozłowskiego. 1853 W Gerson ”. A więc są ściśle 

datowane i przypisane dwudziestodwuletniemu wówczas 
Wojciechowi Gersonowi. Na rysunku pierwszym wyraźnie 
widoczna jest fosa, a w niej ruina kaponiery z zachowanym 
angułem północnym i koroną murów sięgającą poziomu 
terenu podwala. Na ścianie północno-wschodniej angułu 
widnieje prostokątny, obramiony otwór znacznych rozmia
rów. Na rysunku drugim, ujmującym zamek nieco bardziej 
od wschodu, dolna część kaponiery jest zasłonięta krawę
dzią przeciwstoku fosy. Na poziomie podwala widoczna 
jest tylko silnie skorodowana korona kaponiery, a za nią re
likty przedbramia.

Porównując obydwa rysunki - wykonane niechybnie 
w tym samym czasie i tą samą ręką - należy stwierdzić, że 
przedstawione na nich szczegóły różnią się w sposób 
istotny. Oznacza to, iż nie można ich traktować jak in
wentaryzacyjnego odwzorowania widoku zamku. Porów
nanie kserokopii i zdjęć tych rysunków ze znajdującymi 
się w Muzeum Lubelskim oryginałami innych rysunków 
zamku w Janowcu wykonanych przez W Gersona i dato
wanych „9-8-53" (n-ry inw. SG/1349 do 53/ML) nie bu
dzi wątpliwości, że te ze zbiorów L. Kozłowskiego są tak
że autorstwa W. Gersona i musiały być wykonane w tym 
samym 1 853 r.

Faktem pozostaje, że w 1853 r. kaponiera była zacho
wana w stanie nieomal identycznym jak na fotografii K. 
Stefańskiego z około 1900 r. Potwierdza to, iż akwarela 
St. T. Chrząńskiego z 1850 r. nie ilustruje rzetelnie stanu 
tej budowli.

Badacze zamku janowieckiego w latach 1976-2000* 
wstępnie przyjęli, że ściana - przez nas zidentyfikowana ja
ko wschodnia kaponiery - była pierwotnie filarem mosto
wym, a ściana zachodnia - przyczółkiem od strony zamku. 
Podzielałem to przekonanie, ale niepokoił mnie fakt, że 
długość domniemanego filaru wynosi nieco ponad 
8 m (u FL Goetzena 9,40 m), gdy szerokość pomostu nie 
powinna była przekraczać 3 m, ponieważ limitował ją 
prześwit bramy zamkowej. Wydawało mi się także niemoż
liwe, by szyja bramna mogła być pierwotnie otwarta bez
pośrednio w kierunku przedpola, bez zamknięcia jej od 
wschodu jakąś budowlą obronną. Odczytanie kaponiery na 
rysunkach ze zbiorów L. Kozłowskiego i na fotografii K. 
Stefańskiego wyjaśnia ten problem.

Spotkanie z książką
ZABYTKOWE FORTYFIKACJE

Staraniem poznańskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji 
po ośmiu latach od wydania pierwszego numeru ukazał się kolejny 
tym razem podwójny numer biuletynu „Fortyfikacja” (nr 2-3, Poznań 

2003). Wydawnictwo formatu A-4, liczące 96 stron, zawiera dziesięć arty
kułów problemowych poświęconych różnym obiektom obron-

kim, fortyfikacji bastejowych osiemnastowiecznej twierdzy tureckiej 
w Chocimiu, poznańskiego dziewiętnastowiecznego fortu pośredniego 
zewnętrznego pierścienia obrony, radzieckiego umocnionego punktu 
obrony „Sklody” w woj. mazowieckim oraz kompleksu „Jugowice” w Gó

rach Sowich, budowanego przez Niemców podczas drugiej
nym, powstałym na ziemiach polskich w okresie od X do XX 
w., a ponadto działy: „Recenzje” oraz „In Memoriam”. Numer 
zdominowała tematyka dotycząca poznańskiego zamku króla 
Przemyśla II, która zajęta blisko połowę objętości czasopisma. 
Stąd też na okładce znalazła się wizualizacja koncepcji rekon
strukcji tego obiektu, którą Komitet Odbudowy Zamku Królew
skiego w Poznaniu przyjął do realizacji. Na tamach „Fortyfika
cji” omawiane są dzieje zamku królewskiego w Poznaniu, pro
jekty jego odbudowy opracowywane od 1949 r. oraz ogłoszo
ny w 2003 r. konkurs na koncepcję architektoniczną zamku. 
Dalsze opracowania dotyczą umocnień na Ostrowie Lednic-

wojny światowej. W numerze znalazł się także artykuł dyskusyj
ny o terminologii i systematyce pancernych elementów fortyfi
kacyjnych oraz rozważania o wartościach zabytkowych fortyfi
kacji wraz z postulatami ich ochrony, zagospodarowania i wy
korzystania dla celów dydaktycznych. Opublikowane materiały 
są bogato ilustrowane rysunkami, planami i zdjęciami, niestety 
tylko czarno-białymi. Gratulując wydawcom interesującej publi
kacji, należałoby jednocześnie życzyć regularnego ukazywania 
się „Fortyfikacji" i wzbogacenia jej przynajmniej wkładką z kolo
rowymi fotografiami.

Wojciech Mielewczyk
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Przy domniemanych przyczół
kach i filarze mostowym były 
prowadzone w latach 1980 
i 1981 częściowe badania arche
ologiczne. Niepełny zakres tych 
badań nie zdołał jednak wówczas 
zmienić przekonania o mosto
wym pochodzeniu zachowanych 
elementów budowlanych w fosie. 
Kierująca badaniami archeolo
gicznymi mgr Maria Supryn przy
jęła na podstawie pośrednich da
nych, że wysokość zachowanej 
ściany wschodniej kaponiery 
(wówczas jeszcze uznawanej za fi
lar), licząc od poziomu pierwot
nego dna fosy, musiała wynosić 
co najmniej 9 m (M. Supryn i E. 
Mitrus, Janowiec nad Wisłą. Za-

że mieć strop, a ponad tym poziomem, od strony zachod
niej i wschodniej - otwory bramne, z których ten ostatni 
łączył się z przedpolem drewnianym pomostem i zwodzo
nym przęsłem zamykającym wjazd. Strzelnice, których po
zostałością są otwory czytelne na fotografii, niewątpliwie 
zaopatrzone były od wnętrza w ganki. Podobne strzelnice 
musiały też znajdować się w kondygnacji górnej. Kaponie- 
ra mogła być zadaszona albo, jak pierwotnie budynek 
bramny, od góry otwarta.

Kaponiera zamku w Janowcu - zresztą jak całe jego 
ufortyfikowanie - była elementem obronnym nietypowym 
i wydaje się nie mieć w Polsce żadnego odpowiednika 
(por. J. Żurawski, Zamek w Janowcu nad Wisłą. Budowa - 
rozbudowa - konserwacja - zagospodarowanie, 2002, s. 28 
oraz przypis 64, masz, w archiwum Muzeum Nadwiślań
skiego w Kazimierzu Dolnym, nr inw. 3749DT). Była nie
wątpliwie budowlą wywodzącą się z późnośredniowiecz
nych umocnień przedbramnych (jak wieże czy barbakany), 
przystosowaną do wczesnonowożytnego systemu obrony 
przy użyciu artylerii. Relikty kaponiery janowieckiej są 
zjawiskiem bardzo rzadkim wśród zachowanych zabytków 
architektury obronnej w Polsce. Wskazane jest dokończe
nie rozpoczętych w 1980 r. badań archeologicznych 
i przeprowadzenie wnikliwych badań architektonicznych. 
Dopiero na podstawie ich wyników będzie możliwe sfor
mułowanie wytycznych do docelowego zaprojektowania 
konserwatorskiego ukształtowania wszystkich elementów 
przedbramia zamku. W świetle pełnego odczytania foto
grafii Kazimierza Stefańskiego, wykonanej około 1900 r., 
dotychczasowe koncepcje projektowe tej części podwala 
zamku w Janowcu nad Wisłą stały się nieaktualne.

Jerzy Żurawski

* Badania na zamku prowadzili: archeologiczne - Maria Sydoruk 
(1976), Maria Supryn przy dorywczym udziale Andrzeja Hunicza i Ed
munda Mitrusa (1977-2000), przy czym nadzór naukowy sprawowali 
kolejno Krzysztof Dąbrowski, Jerzy Kruppe, Maria Brykowska, Andrzej 
Gruszecki; architektoniczne - Henryk Siuder (1976-1985), Andrzej 
Gruszecki (1986-2000).

7. W. Gerson, „Widok na zamek od strony północno-wschodniej”, 
rysunek ołówkiem z 1853 r. (w zbiorach prywatnych)
8. Relikty kaponiery w 2003 r.

(fot. 8 - Jerzy Żurawski)

mek cz. I. Rejon wjazdu na zamek - opracowanie badań ar
cheologicznych, Lublin 1980, masz, w archiwum Muzeum 
Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, nr inw. 1543DT 
oraz M. Supryn i J. Cichowski, Sprawozdanie z uzupełnia
jących badań sondażowych. Zamek w Janowcu - rejon 
wjazdu, Lublin 1981, masz, w archiwum Muzeum Nadwi
ślańskiego w Kazimierzu Dolnym, nr inw. 1609DT).

Na podstawie opisanych materiałów możemy z dużą 
dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że długość kaponiery 
u jej podstawy wynosiła około 18 m (licząc pomiędzy 
ostrzami angułów południowego i północnego), szerokość 
około 8,5 m, a wysokość od dna fosy do poziomu terenu 
podwala około 9 m. Jej wnętrze mogło odpowiednio mieć 
wymiary około 15x7 m. Z budynkiem bramnym kaponie- 
rę łączyła szyja, toteż kaponiera musiała mieć jeszcze co 
najmniej jedną kondygnację, zapewne o planie powtarza
jącym kondygnacje dolne. Pierwotnie była zatem elemen
tem obronnym wysokim, co najmniej kilkunastometro
wym. Na poziomie terenu podwala wewnątrz musiała tak
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Ikonografia świętych

Niebiescy Wojownicy

Ś
więci ci, wyjątkowo ważni w śre
dniowieczu, patronowali rycerzom, 
miastom, państwom, niektórym lo
kalnym społecznościom. W większości 

byli to wschodni męczennicy, których 
kult rozpowszechnił się w Europie dopie
ro dzięki wyprawom krzyżowym. Za naj
popularniejszych w tej grupie uchodzili: 
św. Jerzy, św. Teodor, św. Demetriusz, św. 
Menas, św. Niketas i św. Prokopiusz. Ich 
legendarne życiorysy były bardzo podob
ne - prezentowały świętych rycerzy 
głównie jako rzymskich żołnierzy, nawró
conych i umęczonych za wiarę w Egipcie 
(św. Menas), na terenie Serbii (św. Deme
triusz), w Poncie (św. Teodor) lub we Fry- 
gii (św. Niketas).

Niebieskich Wojowników przedstawia
no jako orantów (z rękoma uniesionymi 
ku górze na znak modlitwy), jako tronują
cych rycerzy trzymających miecz i tarczę, 
wreszcie jako wojowników pokonujących 
pogańskiego cesarza - swojego prześla
dowcę lub walczących i triumfujących nad 
smokiem. Niestety, ikonografia tych świę
tych sprawia - zapewne sprawiała też 
w średniowieczu - wiele kłopotów z uwa
gi na fakt, iż często przedstawiano ich tak 
schematycznie i podobnie, iż trudno było 
ich odróżnić. Święty Jerzy i św. Demet
riusz byli zazwyczaj ukazywani w takich 
samych zbrojach i postawie, w momencie 
triumfu nad smokiem lub walki z nim. 
Często także obdarzano Niebieskich Wo
jowników (szczególnie w sztuce bizantyj
skiej X-XII w.) podobnymi twarzami, a na
wet fryzurami. W takim wypadku jedyną 
wskazówką dla wiernych była inskrypcja 
umieszczana pod postacią rycerza. Niekie
dy jednak funkcjonowały w tych przedsta
wieniach atrybuty charakterystyczne tylko 
dla jednej, danej postaci. W wypadku De- 
metriusza był to np. skorpion. Przedsta
wienia tego świętego siedzącego na tronie, 
pod którym leży skorpion, zostały zainspi
rowane jedną ze wschodnich legend. We
dług niej Demetriusz podczas przebywania 
w więzieniu w Tesalonikach uśmiercił 
skorpiona znakiem krzyża. Poza tym skor
pion uchodził w sztuce średniowiecznej za 
symbol szatana i śmierci dzięki fragmen
tom z Ewangelii św. Łukasza (10,18-19), 
gdzie jest porównywany do węża, i dzięki 
ustępom z Apokalipsy św. Jana (9,2-12),

w których szarańcza zesłana na świat ma skor
pionowe ogony, a cierpienia, którymi ma być 
naznaczona grzeszna ludzkość, mają przypomi
nać męki zadane przez skorpiona.

Postacią ukazywaną w momencie walki ze 
smokiem czy w akcie triumfu nad bestią był 
również św. Teodor. O ile łatwo było go odróż
nić od św. Jerzego i św. Demetriusza z uwagi na 
fakt, iż przedstawiano go pod postacią brodate
go mężczyzny, o tyle istniała możliwość pomy
lenia go ze św. Menasem - też brodatym!

Najpopularniejszym świętym rycerzem 
w średniowieczu był Jerzy - postać najbardziej 
legendarna ze wszystkich świętych wojowni
ków, ale też postać, na której niejako opierano 
wzorce kolejnych, podobnych mu „militarnych 
męczenników”. Święty Jerzy był cesarskim żoł
nierzem z Kapadocji, który pokonał smoka nie
pokojącego mieszkańców Sileny. Zwyciężając 
„łuskową bestię”, nie tylko uwolnił od strachu 
ludność miasta, ale też uratował przeznaczoną 
na śmierć córkę tamtejszego króla. To ona wła
śnie na swoim pasku przyprowadziła do miasta 
ukorzonego smoka, którego dopiero tam świę
ty dobił mieczem - czyn ten spowodował oczy
wiście przyjęcie wiary chrześcijańskiej przez 
mieszkańców Sileny. Po tym zdarzeniu św. Je
rzy dostał się w ręce cesarskich żołnierzy, któ
rzy poddawali go licznym torturom, m.in. ła
maniu kołem i topieniu w naczyniu z ołowiem 
(motyw wymyślnych tortur pojawia się także 
w legendzie o św. Teodorze).

Kult św. Jerzego rozwinął się najpierw na 
Wschodzie, szczególnie w Bizancjum, gdzie osią
gnął apogeum w X w., w trakcie prowadzonych 
wówczas bardzo ciężkich wojen z Saracenami.

1. Święty Teodor - rycerz, rzeźba 
z katedry w Chartres, XIII w.
2. Święty Jerzy w walce ze smokiem, 
kwatera ołtarza z okolic Cieszyna, XV w.
3. Święty Jerzy triumfujący nad 
smokiem, rzeźba z ołtarza bocznego 
Wniebowzięcia NPM (przed 1643 r.) 
w katedrze we Fromborku
4. Święty Jerzy, pozostałość grupy 

rzeźbiarskiej z Sokolicy koło 
Bartoszyc, około pot. XV w. (zbiory 
Muzeum w Lidzbarku Warmińskim)
5. Święty Jerzy ze smokiem, 
malowidło ścienne w katedrze
w Kwidzynie, XV w.

(zdjęcia: 3-5 - Jowita Jagła)
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Jego wizerunki ozdabiały tarcze i chorągwie, 
wspomagając w odwadze chrześcijańskich żoł
nierzy, wierzących, iż po śmierci na polu wal
ki z niewiernymi pójdą prosto do nieba, tak 
jak ich patron. Święty Jerzy był również bar
dzo popularny na Rusi Kijowskiej. Jego naj
starsze przedstawienia pochodzą z VI w. i jest 
to ikonografia nadzwyczaj bogata. Poza uka
zywanym triumfem nad smokiem dokonywa
nym konno istniały wyobrażenia, w których 
św. Jerzy depcze stopami zabitą już bestię. 
Niekiedy rozbudowywano scenę walki przez 
ukazywanie w niej nie tylko królewny, ale też 
zamku symbolizującego Silenę, członków 
dworu królewskiego i mieszkańców miasta. 
Świętemu towarzyszyły czasami zsyłane z nie
ba anioły lub Manus Dei (Ręka Boga), wspo
magająca jego zwycięstwo. Poza tym chętnie 
(szczególnie w sztuce wschodniej) obrazowa
no sceny męczeństwa ponoszonego przez Je
rzego (łamanie kołem, piłowanie ciała, okale
czanie przez zaostrzone haki itp.).

Święci Jerzy, Teodor, Demetriusz i inni Nie
biescy Wojownicy, przedstawiani na białych 
świętych rumakach w momencie wałki ze smo
kiem, symbolizowali zwycięzców pokonują
cych mroczne siły zła. Ich legendarne życiorysy 
były budowane na bazie starożytnych mitów 
opisujących przygody herosów walczących 
z potworami - wystarczy wspomnieć mit o Per- 
seuszu i Andromedzie więzionej przez potwora 
Ketosa. We wszystkich tych mitach potwór 
symbolizował wysiłek, który trzeba ponieść, by 
zyskać nieśmiertelność, wiedzę i samoświado
mość. Chrześcijaństwo, tworząc własne struk
tury na gruzach cywilizacji starożytnych, nie 
mogło pozostać obojętne na zastane już wzorce 
kulturowe, w tym na intensywność odbioru mi
tów. Tym samym w literaturze i ikonografii śre
dniowiecznej pojawił się zarówno heros prze
grany, pokonany przez bestię - biblijny Adam, 
jak i „herosi solami”, zwyciężający potwory 
w celu przywrócenia ludzkości dobra i światła. 
Takim herosem był oczywiście Chrystus dep
czący lwa i bazyliszka, ale także Archanioł Mi
chał pokonujący szatana i inni święci wojowni
cy. Później wątek ten podjęły średniowieczne 
romanse, ukazując takich bohaterów, jak np. 
Zygfryd z Pieśni o Nibelungach, dla których za
bicie potwora stanie się momentem inicjacyj
nym na drodze przeżywanych zdarzeń tworzą
cych ich rycerską misję.

Święty wojownik i bestia byli sobie nieja
ko przypisani, albowiem bez bestii rycerz nie 
mógł zostać w pełni uznany wielkim. Bestia 
symbolizująca skumulowane zło dawała moż
liwość odkupienia i odrodzenia, dawała szan
sę stania się nieśmiertelnym.

Jowita Jagła
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Wokół jednego zabytku

Klejnot z monogramem IHS
Od wczesnego chrześcijaństwa imię 

„Jezus” obdarzano nadzwyczajną sitą.
Imię Jezusa - pisa! Pseudo-Klemens - 
miało tak wielką moc, że „skutkowało na
wet wówczas, gdy wypowiadali je źli lu
dzie". Nadzwyczajne właściwości boskie
go imienia wykorzystywano do ochrony 
osobistej, nosząc je ze sobą wypisane na 
skrawku pergaminu. Wierzono, że talizma
ny te chroniły przed ogniem, wodą, orężem 
i trucizną, a kobietę ciężarną przed śmier
cią w połogu. Podobnie inskrypcja INRI 
(Jezus Nazareus Rex Judaeorum - Jezus 
Nazareńczyk Król Żydowski), znaleziona - 
wedle tradycji - wraz z krzyżem przez św. 
Helenę, emanowała cudowną sitą. Niewiel
ką jej część, czczoną jako świętość, posia
dali benedyktyni w Tuluzie. Wkiadano ją do 

wody, która potem miała pomagać we 
wszelkich dolegliwościach. A same tylko 
święte litery INRI wypisane na pergaminie 
chroniły przed jakimkolwiek zranieniem.

Ten stosunkowo prosty sposób zabez
pieczenia się przed przeciwnościami losu 
sprawił, że talizman z imieniem Jezusa - 
IHCOYC mógł mieć każdy, zwłaszcza że 
cudowne właściwości miało nawet imię 
zapisane w formie skróconej IHC (znane 
także w układzie YHC), które wskutek laty
nizacji zmieniło się na IHS (znane też 
w układzie YHS). W późniejszych czasach 
zdarzało się, że tym trzem literom nada
wano błędną interpretację, odczytując je 
jako „lesus hominem Salvator" - Jezus 
Zbawiciel ludzkości lub „In hoc signo" 
(domyślnie: vinces) - Pod tym znakiem 
(zwyciężysz), albo „In hoc salus” - W tym 
(krzyżu) zbawienie.

Do popularyzacji kultu imienia Jezus 
przyczyniły się głośne wystąpienia kazno
dziei franciszkanina-obserwanta, św. Ber
nardyna ze Sieny (zm. 1444). Imię Jezusa 
uczynił on głównym tematem swoich nauk. 
Przekonywał m.in. do tego, aby ojcowie 
chrzestni, zamiast mato wartościowych 
(w sensie duchowym) prezentów, dawali no
wo ochrzczonym dzieciom pozłacane za
wieszenia z literami IHS. Nie ma potwierdze
nia, że znane obecnie zawieszenia z imie
niem Jezusa powstały pod wpływem pło
miennych kazań sieneńczyka, ale faktem 
jest, że stosunkowo dużo informacji o naj
starszych tego rodzaju zabytkach pochodzi 
właśnie z Włoch. Te jednak, które znane są 
z ikonografii lub przetrwały do naszych cza
sów, utworzone są z liter „pisma gotyckie
go”, a krój tych liter sugeruje, jak się po
wszechnie uważa, raczej niemieckie niż wło
skie ich pochodzenie.

Za najstarszy klejnot IHS, w którym zre
zygnowano z „liter gotyckich" na rzecz „liter 
humanistycznych", uchodzi zawieszenie 
zamieszczone w inwentarzu kosztowności 
księżnej Anny Bawarskiej z 1547 r. Inne 
jeszcze diamentowe zawieszenie z imie
niem Jezus odziedziczyła księżna Anna Ba
warska w 1572 r. po swej starszej siostrze 

Katarzynie, królowej Polski, trzeciej żonie 
Zygmunta Augusta. Figuruje ono w spisie 
kosztowności przywiezionych w 1553 r. do 
Polski przez Katarzynę, odnotowane jako 
„ Pendens cum efigie lesu facta de diaman
te cum tribus magnis perlis”. Klejnot ten (za
chowany do dziś w Schatzkammer w Wied
niu) otrzymała Katarzyna od swego pierw
szego męża Franciszka III Gonzagi, księcia 
Mantui (zm. w 1549 r.), i choć nie pozostał 
on w Polsce, to z dużym prawdopodobień
stwem można przypuszczać, że przykład 
klejnotu królowej oddziaływał na gusty pod-

Klejnot należący do Franciszka I

danych. Sądząc z archiwaliów i zachowa
nych zabytków, zawieszenia z imieniem IHS 
nie należały bowiem do rzadkich w Polsce. 
Klejnot „Imię Jezus, na wierzchu rubin po- 
dlugowaty, nad nim tablica dyamentowa, 
perły dwie" wymieniany jest wśród klejno
tów skarbca koronnego w 1599 r. Klejnot 
„Nomen Jesus Maria, wszytek dyamento- 
wy...", szacowany przez złotników krakow
skich na sumę 2600 zł w 1605 r, odnotowa
ny w aktach cechu krakowskiego, a „krzyżyk 
rubinowy Imię Jezus od Jana Hograffa, lu
belskiego złotnika, kupiony za 550 florenów" 
znany jest z inwentarza kosztowności ksią
żąt Koreckich. Pokaźna liczba zabytkowych 
klejnotów IHS przechowywana jest w skarb
cu jasnogórskim po dzień dzisiejszy.

Kosztowne złote klejnoty z kameryzo- 
wanymi diamentami lub rubinami z imie
niem Jezusa, podobnie jak imię IHS pisa
ne na pergaminie, noszone byty w XVI 
i XVII w. jako apotropajony o ochronnych 
właściwościach.

W Muzeum Narodowym w Szczecinie 
przechowywane jest kolejne zawieszenie 
z łacińskimi literami IHS. Odkryte zostało 
w 1946 r. w kryptach zamku książąt pomor
skich w Szczecinie, w grobie księcia szcze
cińskiego Franciszka I (zm. 1620), wśród 
27 innych kosztownych klejnotów zdobią

cych jego szaty. Zawieszenie jest dwuwar
stwowe, górną jego warstwę tworzą sple
cione ze sobą litery IHS, kameryzowane 
diamentami. Przykręcone są one do 
spodniej ażurowej ramy utworzonej z ro
ślinnej wici z kwiatami niezapominajek. Na 
przekątnych klejnotu przymocowane są 
cztery kaszty z płasko szlifowanymi kamie
niami. W dolnej części znajduje się puste 
uszko, na którym zawieszona była prawdo
podobnie perta. Dekoracji dopełnia biała 
i błękitna emalia.

Klejnot niesłusznie chyba łączony jest 
z imieniem Jacoba Moresa starszego, 
wziętego złotnika urodzonego w Hambur
gu około 1540 r., pracującego dla duńskiej 
rodziny królewskiej oraz książąt w północ
nych Niemczech. Z jego prac przetrwały 
do naszych czasów zaledwie trzy kubki 
przechowywane obecnie w zbiorach 
Kremla, a jego charakterystyczny styl zna
ny jest głównie na podstawie księgi projek
tów klejnotów Das Kleinodienbuch... z lat 
1593-1612, przechowywanej w Staat-und 
Universitatbibliothek w Hamburgu. Nato
miast z warsztatu tego wybitnego artysty 
być może pochodzą: diamentowy otok 
kołpaka i diamentowa egreta księcia Fran
ciszka I. Ich styl odpowiada cechom łączo
nym z imieniem Moresa, wśród których za 
najważniejsze podaje się efektowne użycie 
jasnych, wielobarwnych emalii, nakłada
nych na tworzące wzór ślimacznice 
w kształcie litery „C”, płasko „w tablicę" 
cięte diamenty, tendencję do szczelnego 
wypełniania przestrzeni, co sprawia, że 
klejnoty te wydają się cięższe, bardziej 
masywne od ażurowych, delikatnych klej
notów południowych Niemiec. Związki oto
ku kołpaka i egrety księcia Franciszka I 
z wzorami Moresa mogą potwierdzić ana
logiczne rysunki w Das Kleinodienbuch. 
Nie da się tego samego powiedzieć o klej
nocie z monogramem IHS księcia szcze
cińskiego. W księdze projektów Moresa 
znajdują się wprawdzie rysunki klejnotów 
z monogramem IHS, ale ich podobieństwo 
do zawieszenia Franciszka I wynika jedy
nie z powiązań stylistycznych, charaktery
stycznych dla złotnictwa tego czasu. Zwra
cali na to uwagę Fritz Falk i Anna Somers 
Cocks z okazji wystawy klejnotów rene
sansowych, zorganizowanej w Londynie 
w 1981 r. Klejnotem stylistycznie do nich 
nawiązującym jest także pochodzący 
z około 1600 r. monogram IHS na sukien
ce brylantowej obrazu Matki Boskiej 
w Częstochowie. Wiązane litery tego mo
nogramu są niemal identycznie zaprojek
towane, jak litery klejnotu Franciszka I. 
Brak typowego dla Jacoba Moresa za
gęszczenia form i efektów barwnych 
w monogramie IHS księcia Franciszka I 
skłania do odrzucenia przypisywanego mu 
autorstwa tego dzieła.

Ewa Letkiewicz
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Podkrakowskie Boże Męki

P
rzydrożna kapliczka, podobnie jak 
umieszczony na rozstaju dróg 
krzyż albo figura świętego patrona, 
to w polskim krajobrazie widok dosyć 

powszechny. I może właśnie ta wszech- 
obecność sprawia, że nie sposób ich nie 
zauważyć. Są takie okolice, gdzie ta ma
ła sztuka towarzyszy ludziom niemal na 
każdym kroku, ale są też takie, gdzie 
prawie nie występuje. Trudniej będzie 
znaleźć ją na Mazurach, podczas gdy tuż 
obok, na Warmii, pojawia się znacznie 
częściej. Szybko okaże się również, że 
w każdym regionie sztuka ta jest inna. 
Na Śląsku prawie w każdej wiosce stoi 
figura św. Jana Nepomucena, w Beski
dzie Niskim i na Roztoczu najczęściej 
spotyka się krzyże z kamienia, na Su- 
walszczyźnie misternie odkute krzyże 
z metalu.

Nie inaczej wygląda sytuacja w oko
licach Krakowa. Na południowym brze
gu Wisły spotyka się niemal wyłącznie 
kamienne figury, ustawione na wysokich 
cokołach, ozdobionych najczęściej pła
skorzeźbami przedstawiającymi świętych 
lub - motyw dość charakterystyczny - 
Chrystusa upadającego pod krzyżem. Ta
kie właśnie kapliczki stoją w Rajsku, 
w Kosocicach czy między blokami osie
dli na Piaskach, a także poza Krakowem 
- koło Wieliczki, Gdowa, a nawet Wiśni
cza. Zupełnie inaczej jest po drugiej stro
nie Wisły. Tutaj nie tak łatwo poczynić 
jakieś ogólne spostrzeżenia. Zdarzają się, 
owszem, podobne do siebie figury czy 
krzyże postawione na gruntach jednej al
bo częściej kilku sąsiednich wsi, ale to 
przecież chyba nic szczególnego...

Jedna z takich wiosek, położona 
w podkrakowskiej dolince, nazywa się 
Paczółtowice. Pośrodku wsi stoi drew
niany kościółek z łaskami słynącym ob
razem Matki Boskiej, niedaleko stąd do 
drugiego sanktuarium maryjnego 
w Czernej. Tuż obok, w sąsiedniej doli
nie, leży Dębnik ze słynnymi kamienio
łomami czarnego marmuru (właściwie 
powinno być: „marmuru”, ale te kamie
niołomy są tak słynne, że wszyscy chyba 
wiedzą, co to za marmur). Umyka nato
miast najczęściej uwagi kamienna ka
pliczka, stojąca na wzgórzu nad wsią, 
a jest to zabytek nader interesujący.

Paczółtowicka kapliczka wykonana 
została właśnie z owego dębnickiego 
marmuru. Ma kształt smukłej kolumny, 
ustawionej na wysokim postumencie, 
zwieńczonej ślepą latarnią z krzyżem.

1. Siedlec, marmurowa kolumna pasyjna, 
przy skrzyżowaniu dróg w centrum wsi

Boczne ściany cokołu i latarni ozdobio
no rytymi scenami Męki Pańskiej. Cykl 
przedstawień rozpoczyna umieszczona 
na wschodniej ścianie postumentu „Mo
dlitwa w Ogrojcu” (il. 3, s. IV okł.). Da
lej, po stronie północnej, widać „Biczo
wanie”, od zachodu „Koronowanie 
Cierniem”, a od południa „Upadek 
Chrystusa pod Krzyżem”. Dalsze, zatar
te i przez to słabiej widoczne płasko
rzeźby znajdują się na ściankach latarni. 
Są to: „Spotkanie Niewiast Jerozolim
skich”, „Ukrzyżowanie”, stosunkowo 
dobrze zachowana „Śmierć Jezusa na 
Krzyżu” (od strony południowej) 
i wreszcie „Zdjęcie z Krzyża”. Charakte
rystyczny jest sposób wykonania tych 
scen, na których fragmenty przedsta
wiające osoby i przedmioty pozostawio
no wypukłe, wycinając jedynie tło, a na
stępnie płytkim rytem zaznaczono 

szczegóły. Taka technika, przy uwzględ
nieniu wspomnianego już zatarcia nie
których płaskorzeźb, dodatkowo utrud
nia ich oglądanie - najczęściej nie moż
na obejrzeć więcej niż dwóch scen rów
nocześnie, a nawet i do tego konieczne 
jest odpowiednie boczne oświetlenie. 
Nietrudno natomiast zauważyć wyrytą 
na wieńczącym cokół gzymsie sygnaturę 
dębnickiego kamieniarza Adama Nego- 
wicza, twórcy kapliczki, a poniżej datę 
jej poświęcenia - 9 listopada 1659 r. Tak 
więc już od ponad trzech stuleci stoi 
wpisana w podkrakowski pejzaż paczół
towicka Boża Męka. Smagana deszczem 
i wiatrem, poszarzała, popękana, ale 
jednak ciągle trwa. Oby jak najdłużej.

Ze wzgórza, od postawionej na nim 
kolumny nazwanego również Bożą 
Męką, prosta jak strzelił droga wiedzie 
na południe. Już po chwili niknie 
z oczu pogięty metalowy krzyż na 
szczycie kolumny, a kilometr dalej za
czyna się bukowy las, za którym leży 
kolejna wieś - Siedlec. W środku wio
ski rozłożył się obszerny dwór należący 
niegdyś, podobnie jak dębnickie ka
mieniołomy, do karmelitów z Czernej. 
I właśnie obok muru otaczającego 
dworską posiadłość, przy skrzyżowa
niu dróg znajduje się kolejna kapliczka.

Jest bardzo podobna, choć może 
nieco skromniejsza od poprzedniej. Po
stawiona na trójstopniowej podstawie 
i czworobocznym cokole kolumna jest 
trochę niższa, bardziej przysadzista, 
można by powiedzieć odrobinkę nie
zdarna, wydatny gzyms oddziela ją od 
niewielkiej latarni z krzyżem na szczy
cie. Podobne są też płaskorzeźby na ścia
nach cokołu - te same i tak samo przed
stawione sceny - „Modlitwa w Ogroj
cu”, „Biczowanie” i „Koronowanie 
Cierniem”. Na ścianie północnej poka
zano za to coś innego - oto uzbrojeni 
oprawcy wyprowadzają związanego 
Chrystusa, aby pokazać go zgromadzo
nym u podnóża tarasu tłumom. Przed
stawienia wyryte na latarni, tak samo 
jak w Paczółtowicach, są prawie całko
wicie zatarte. Na jednym boku widać 
jeszcze zarysy krzyża, lecz obecności sto
jących pod nim postaci można się już 
tylko domyślać, na sąsiedniej płaszczyź
nie spośród siatki rys i pęknięć wychyla 
się wielkie skrzydło anioła. Resztę szcze
gółów zatarł czas, zostawiając jednak 
i tutaj, jak na ironię, datę powstania ka
pliczki - ANNO DOMINI 1669.
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Tuż za Siedlcem droga wchodzi 
w płytki wąwóz, kawałek dalej osiąga
jąc Pisary i położony na skraju wsi fol
wark. Potem, między domami podąża 
na wschód, w stronę Krakowa. Już pra
wie na granicy z Rudawą, nad niewiel
kim stawem stoi trzecia kolumna. Ten 
sam materiał, podobny kształt, podob
ne proporcje, brak już jednak wieńczą
cej latarni. Również dekoracja zmieniła 
swój charakter, zamiast scen pasyjnych 
pojawił się ozdobny napis fundacyjny, 
a obok niego herby właścicieli Pisar. 
Zamiast pomnika skłaniającego do mo
dlitwy i refleksji bardziej chyba jest to 
pomnik upamiętniający samych funda- 

płego piaskowca. Kapliczka z Zielonek 
jest najstarsza z dotychczas opisanych. 
Ufundowana została w 1636 r. przez 
krakowskiego mieszczanina Andrzeja 
Pawlikowica i jego żonę Zofię. Taką 
przynajmniej wzmiankę znaleźć można 
w katalogu zabytków, trudno natomiast 
cokolwiek powiedzieć, kiedy stoi się 
pod samą kolumną. Niestety, słynne 
krakowskie powietrze i tutaj zrobiło już 
swoje. Dodatkowo ewentualne obser
wacje utrudnia fakt, że znajduje się ona 
obecnie na prywatnej, szczelnie ogro
dzonej posesji, na której co pewien czas 
wyrasta kolejny blaszany barak albo po
jawia się nowa sterta materiałów bu- 

wa, a pośród mnóstwa marmurowych 
ołtarzy, figur, portali i innych dzieł sztu
ki, rozsianych po całym mieście znaleźć 
można następną marmurową kolumnę. 
Jest niemal rówieśniczką tej z Siedlca 
i niemal bliźniaczką tej z Paczółtowic. 
Datowana na rok 1668, stoi obecnie na 
placu przed karmelitańskim kościołem 
św. Teresy, oddzielonym wysokim mu- 
rem od ul. Kopernika. Niedawno odna
wiana, daje okazję do dokładnego obej
rzenia wyrytych na cokole i latarni scen 
pasyjnych. Cykl przedstawień, tak jak 
i poprzednio, rozpoczyna „Modlitwa 
w Ogrojcu”, umieszczona na północnej 
ścianie postumentu. Scena jest niemalże

2. Pisary, kapliczka przy drodze do Rudawy
3. Zielonki, kolumna pasyjna przy trakcie do Krakowa
4. Kraków, kolumna na placu przed kościołem św. Teresy
5. Bielany, Boża Męka przed bramą klasztoru kamedutów

(zdjęcia: Hadrian Jakóbczak)

torów. Oczywiście jest jeszcze data. 
Tym razem 1706.

Nadszedł już czas, aby przenieść się 
pod sam Kraków, a ściślej na jego pół
nocne obrzeża, tam, gdzie sąsiaduje 
z miastem wieś Zielonki. Na samym 
krańcu Zielonek, tuż przy trakcie wio
dącym do Skały i Wolbromia, także po
stawiono kamienną kapliczkę. Również 
i ona ma formę wysokiej kolumny usta
wionej na masywnym, czworobocznym 
cokole, a zwieńczonej ażurową latarnią 
z metalowym krzyżem. Na ściankach 
postumentu nie widać jednak charakte
rystycznych rytych scen pasyjnych, za to 
we wnętrzu latarni stoi niewielkich roz
miarów Pieta. Inny jest wreszcie ka
mień, z którego wykonano kolumnę 
w Zielonkach. Zamiast szybko szarzeją
cego na powietrzu marmuru z Dębnika, 
który wykorzystano jedynie do odkucia 
samej latarni, użyto tutaj żółtawego, cie-

dowlanych. Pozostaje tylko mieć na
dzieję, iż właściciel tego terenu nie doj
dzie kiedyś do wniosku, że w realizacji 
jego architektonicznych planów prze
szkadza mu również sama kapliczka.

Skoro była mowa o kolumnie 
w Zielonkach, warto również wspo
mnieć o podobnie datowanej kapliczce 
pasyjnej w pobliskich Witkowicach. 
Ustawiona na stromym wzgórku po
środku wsi, gruba, masywna kolumna 
podobnie jak poprzednie ozdobiona 
została latarnią z wyobrażonymi na niej 
narzędziami Męki Pańskiej. Jej kształt 
i proporcje sprawiają, że może być 
uznana co najwyżej za daleką, ubogą 
krewną eleganckich kolumn z dębnic
kich warsztatów, niepozbawioną jed
nak swoistego uroku.

Oczywiście owe dębnickie warsztaty 
działały również, a może nawet przede 
wszystkim, na potrzeby samego Krako- 

dokładnym lustrzanym odbiciem Ogroj
ca z Paczółtowic - wychylający się z ob
łoku anioł podaje klęczącemu Chrystu
sowi kielich cierpienia, poniżej leżą 
zmorzeni snem uczniowie, a wszystkie
mu przygląda się sympatyczny, uśmiech
nięty księżyc. Dalej, od zachodu, widać 
scenę „Biczowanie”, także i tutaj rozgry
wającą się w celi z dwoma charaktery
stycznymi owalnymi oknami. Pośrodku 
stoi przywiązany do słupa Jezus, po bo
kach - dwóch oprawców uzbrojonych 
w krótkie bicze o rozdzielonych koń
cówkach. Przy „Koronowaniu Cier
niem” jest ich już czterech, w rękach 
trzymają grube pałki, jeden z nich przy
niósł ze sobą wielką szablę, a pomiędzy 
nimi siedzi związany powrozem, zmę
czony Chrystus z trzciną w dłoni. Ta sa
ma zmęczona twarz przygniecionego ol
brzymim krzyżem Zbawiciela patrzy na 
widza także z następnego obrazu. Towa
rzyszą mu w tej Drodze Krzyżowej Szy
mon i Weronika, no i oczywiście także 
tłum żołnierzy, których znowu przyby
ło, do tego stopnia, iż zdają się nie mie
ścić w bramie widocznego za nimi mia
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sta. Górny ciąg rozpoczyna się po stro
nie zachodniej sceną „Ukrzyżowanie”, 
na której pokazano moment, kiedy 
krzyż z przybitym do niego Chrystusem 
jest już podciągany do góry. Od połu
dnia, tak samo jak w Paczółtowicach, 
przedstawiono „Śmierć na Krzyżu”, 
a od wschodu - „Zdjęcie z Krzyża” 
i płaczącą Matkę Bożą. Całość zamyka 
„Złożenie do Grobu” - zawinięte 
w płótna ciało spoczywa już w kamien
nej skrzyni, na którą za chwilę zostanie 
nasunięta ciężka płyta.

Z opisaną przed chwilą kolumną 
wiąże się jeszcze kilka nie do końca wy
jaśnionych kwestii. Przede wszystkim 
nie jest znane jej pierwotne usytuowa
nie, można jedynie powiedzieć, że 
prawdopodobnie stała ona w bliżej nie
określonym miejscu przy trakcie wio
dącym z Krakowa na wschód w kierun
ku Mogiły i Sandomierza, co najmniej 
do czasu, gdy w pierwszej połowie 
XVIII w. został wybudowany kościół 
św. Teresy. Nie wiadomo także, kiedy 
pojawiła się na latarni kapliczki ka
mienna figura Matki Boskiej, którą 
można jeszcze zobaczyć na dawnych 
zdjęciach placu przed kościołem. Co 
ciekawe, w niektórych współczesnych 
publikacjach nadal można przeczytać 
o „kolumnie maryjnej”, mimo iż nawet 

na zamieszczonych tam fotografiach 
wspomnianej figury już nie ma, a na 
szczycie latarni widać zwyczajny meta
lowy krzyż. Warto też na koniec wspo
mnieć o przedostatniej konserwacji ko
lumny, dokonanej w połowie lat sześć
dziesiątych XX w., w wyniku której 
wymieniony został cokół kapliczki, 
a umieszczone na nim sceny pasyjne na 
nowo wyryte (il. 1, 2, s. IV okł.). Pier
wotne płaskorzeźby wmurowano póź
niej w ściany nowo wzniesionych bu
dynków klasztornych.

Wszystkie cykle pasyjne przedsta
wione na opisanych do tej pory zabyt
kach tylko nieznacznie różniły się mię
dzy sobą, i to zarówno pod względem 
techniki wykonania, jak i wyboru tema
tów poszczególnych przedstawień. Inne 
sceny pojawiają się za to na ostatniej już 
czarnej kolumnie stojącej obok muru 
klasztoru kamedulów na Bielanach. Tak 
jak na wszystkich poprzednich kaplicz
kach, również i tu pierwszy obraz 
przedstawia modlącego się w Ogrojcu 
Chrystusa. Ale oto dalej jest już coś no
wego - na następnej płaskorzeźbie sku
tego łańcuchami Jezusa prowadzą przed 
sąd dwaj brodaci żołnierze, a chwilę po
tem stoi on już przed uosabiającym ży
dowski trybunał arcykapłanem (il. 4, 5, 
s. IV okł.). Później następuje „Biczowa

nie”, ukazane niemal tak samo jak w Pa- 
czółtowicach, Siedlcu czy Krakowie. 
Dużo trudniej zidentyfikować górne ob
razy. Odmienne ukształtowanie wień
czącej kapliczkę latarni, ozdobionej do
datkowo masywnymi tralkami, sprawia, 
że znajdujące się w cieniu, mocno zatar
te sceny, są przy tym bardzo słabo wi
doczne. Najprawdopodobniej są to ko
lejno: „Niesienie Krzyża”, „Ukrzyżowa
nie”, „Śmierć na Krzyżu” (i tym razem 
ta jest zachowana najlepiej i najłatwiej
sza do rozpoznania), a na końcu „Zdję
cie z Krzyża”. Najprawdopodobniej, 
gdyż chyba jedynie krakowscy konser
watorzy mogą tutaj powiedzieć coś 
pewnego. Do niedawna zresztą płasko
rzeźb na kapliczce nie można było zoba
czyć i właśnie dopiero dokonana ostat
nio konserwacja zabytku przywróciła 
mu dawny wygląd, a przy okazji charak
terystyczny czarny kolor.

Tak oto pod bramą bielańskiego 
klasztoru dobiegła końca wędrówka 
szlakiem pasyjnych kolumn, koło któ
rych ludzie od setek lat pochylają głowy 
i zdejmują czapki, po podkrakowskich 
drogach, gdzie od wieków stoją Boże 
Męki, piękne i wzruszające świadectwo 
wiary i nadziei mieszkańców tej ziemi.

Hadrian Jakóbczak
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Kalwaryjka

T
ym mianem określana bywa ka
plica pasyjna znajdująca się 
w ogrodzie klasztornym sióstr 
wizytek w Krakowie. Kaplica ta, 

oprócz malowideł przedstawiających 
sceny męki i śmierci Chrystusa, kryje 
też w swoim wnętrzu „święte schody” 
{scala sancta), związane z liturgią na
bożeństw pasyjnych odprawianych 
przez siostry.

Zgromadzenie Wizytek powstało 
we Francji w 1610 r. Początkowo by
ło tylko stowarzyszeniem założonym 
przez Joannę Fremyot de Chantal 
i nie miało charakteru zakonnego. Je
go założycielka powołała je z myślą 
o pełnieniu dzieł miłosiernych i o oso
bach starszych, które nie odpowiada
ły już wymogom reguł zakonnych, 
a chciały prowadzić życie na sposób 
zakonny. Współzałożycielem zgroma
dzenia był także św. Franciszek Salezy.

Oprócz pełnienia wspomnianych 
wcześniej dzieł miłosiernych, zgroma
dzenie zajęło się nauką i wychowaniem 
dziewcząt z dobrych rodzin. W uznaniu 
zasług kongregacji w dziedzinie wycho
wania i nauki, dekretem Stolicy Apo
stolskiej zostało ono podniesione do 
rangi zakonu. Nowe zgromadzenie 
otrzymało nazwę Ordo Visitiones Be- 
atae Mariae Virginis, czyli Nawiedzenia 
NMP, regułę św. Augustyna, a jako cel 
pracy duszpasterskiej wskazano wycho
wanie dziewcząt. We Francji zakonnice 
tego zgromadzenia nazwano visitandin- 
nes, w Polsce, gdzie przybyły w 1654 r., 
sprowadzone do Warszawy przez kró
lową Marię Ludwikę, nazwano je wi
zytkami. Nazwa ta funkcjonuje do dziś.

Do Krakowa przybyły wizytki 
w 1681 r., sprowadzone tu przez bi
skupa Jana Małachowskiego. Do ich 
przybycia przyczyniło się pewne wy
darzenie. Biskup przeprawiał się sa
niami przez zamarzniętą Wisłę i gdy 
lód się załamał, zaczął tonąć. Wtedy 
wezwał na ratunek św. Franciszka Sa- 
lezego, a za uratowanie życia obiecał 
świętemu, iż wystawi mu kościół 
z klasztorem. Biskup wyszedł cało 
z wypadku i w latach 1692-1695 wy
budował kościół i klasztor według 
planów architekta Jana Solariego.

Kaplica powstała w latach 
1714/15-1723 z fundacji rodu Szem- 
beków. W 1723 r. nadano jej pierwszy

odpust „scala sanctis”. Jest to zapewne 
rok ukończenia wszelkich prac przy 
budowie i polichromii (autorem poli
chromii był prawdopodobnie malarz 
Paweł Pieleszyński, który w tym czasie 
pracował dla krakowskiego klasztoru) 
oraz, w związku z nadaniem odpustu, 
początek nabożeństw pasyjnych, pod
czas których siostry wędrowały na ko
lanach po „świętych schodach”, od
mawiając odpowiednie modlitwy.

Budowlę wzniesiono w klasztor
nym ogrodzie, lokując ją na końcu 
przecinającej go alei, rozpoczynającej 
się u stóp tarasu stanowiącego część 
zabudowań klasztornych. Kaplica jest 
budowlą drewnianą, jednoprzęsłową 
na planie prostokąta, nakrytą gonto
wym dwuspadowym dachem. W od
daleniu od niej znajdują się jeszcze 
dwie murowane kaplice, które flanku
ją ją po bokach. W jej ścianach bocz
nych umieszczone są dwa wielokwate- 
rowe okna, a na ścianie frontowej tak
że dwa symetrycznie umieszczone wej
ścia. Jedyne wyposażenie nakrytego 
deskowym stropem wnętrza kaplicy 
stanowią dwubiegowe schody z gale
ryjką. Biegi schodów są nierównej dłu
gości - lewy jest krótszy od prawego.

W swej historii Kalwaria notuje 
liczne remonty i naprawy oraz prze
róbki i zmiany w zewnętrznym oto
czeniu. Pierwsze prace remontowe 
przeprowadzono już w latach 1741- 
-1742. Polegały one na podmurowa
niu budynku, ułożeniu posadzki oraz 
wymianie drzwi. W 1856 r. położono 
w kaplicy nową posadzkę oraz doko
nano częściowej wymiany gontów po
krywających dach. Następne prace re
montowe przeprowadzono w latach 
1900-1902. Wymieniono wtedy lewy 
bieg schodów i balustradę oraz zdjęto 
z kalenicy żelazny krzyż. W 1902 r. 
zamieniono obicia ścian bocznych na 
szalunek deskami, wzmocniono fun
damenty budowli oraz zmieniono for
mę dachu - dwuspadowy, pokryty 
gontem zastąpiono czterospadowym, 
krytym dachówką. Prawdopodobnie 
podczas tych prac dokonano też 
zmian w dekoracji kaplicy, zastępując 
w scenie „Ukrzyżowanie” malowany 
krucyfiks drewnianym oraz dopaso
wując układ malowanej sceny do no
wego krzyża.

Zmieniło się także otoczenie ka
plicy. Do 1933 r. Kalwarię flankowa
ły od wschodu i zachodu dwa stawy 
połączone groblą. W 1933 r. zostały 
jednak zasypane na żądanie władz 
miejskich Krakowa. Następne prace 
wykonywano w latach 1980-1987, 
kiedy to dokonano remontu i konser
wacji polichromii w kaplicy oraz 
przywrócono jej pierwotny wygląd 
z czasu przed przebudową w 1902 r.

O ile z zewnątrz Kalwaria prezen
tuje się nadzwyczaj skromnie, to deko
racja wnętrza w postaci polichromii 
przedstawiającej mękę Chrystusa oraz 
sceny maryjne („Orędownictwo” 
i „Zaśnięcie NMP”) rekompensuje 
z nawiązką niepozorny wygląd bu
dowli. Po przekroczeniu progu kaplicy 
stajemy na wprost namalowanego 
centralnie ponad galeryjką łączącą ze 
sobą oba biegi schodów „Ukrzyżowa
nia”, a nad głową patrzącego, na stro
pie, umieszczona jest postać Boga Oj
ca w otoczeniu aniołów. Gdy obróci
my się twarzą do wejścia, naszym 
oczom ukażą się sceny przedstawiające 
„Sąd Kajfasza” (umieszczony nad 
drzwiami do kaplicy) oraz „Przeprawę 
przez potok Cedron”, o której nie 
wspomina Ewangelia. Pozostałe sceny, 
przedstawione na ścianach w oddzie
lonych od siebie malowanymi ramami 
kwaterach, pokazują wydarzenia opi
sywane w Ewangeliach. Na ścianie po
łudniowej są to: „Cierniem Korono
wanie”, „Biczowanie”, „Zdjęcie 
z Krzyża”, „Złożenie do Grobu”, „Du
sze czyśćcowe”, „Zaśnięcie Marii”. Na 
ścianie północnej umieszczono sceny: 
„Umycie rąk przez Piłata”, „Upadek 
pod Krzyżem”, „Przybicie do Krzyża”, 
„Chrystus przed arcykapłanem”, 
„Chrystus w więzieniu”, „Chrystus 
w otchłani”. Pod galeryjką przedsta
wiono: „Wniebowzięcie Marii”, „Po
grzeb Marii” oraz „Chrystusa wniebo
wziętego” i „Grób Chrystusa”. Ta 
ostatnia scena ma formę tzw. Piety 
anielskiej - złożone w grobie ciało 
strzeżone jest i opłakiwane przez anio
łów. Na wewnętrznej stronie galeryjki 
namalowany jest „Pogrzeb Marii” oraz 
rycerze strzegący grobu Chrystusa.

Sceny pasyjne, zwłaszcza te doty
czące męki Chrystusa, malarz potrak
tował w sposób niezwykle ekspresyj
ny. Patrząc na nie można niemal usły
szeć przejmującą skargę, będącą frag
mentem psalmu czytanego podczas li
turgii Wielkiego Tygodnia: „Poddałem 
grzbiet mój bijącym, a policzki moje
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(zdjęcia: Andrzej Nazar)

we wnętrzu, założono instalację od
gromową i zdjęto ze szczytu kaplicy 
krzyż. Wspomniane prace nie były 
wykonywane w formie jednej kom
pleksowej rewaloryzacji, lecz odby
wały się z przerwami, stąd ich rozcią
gnięcie w czasie. W ramach konser
wacji polichromii usunięto drewniany 
krzyż, który w 1902 r. umieszczono 
w scenie przedstawiającej „Ukrzyżo
wanie” oraz przywrócono jej po-

1. „Ukrzyżowanie” 
i „święte schody”
2. ..Biczowanie"
3. „Koronowanie 
Cierniem”
4. „Chrystus 
w więzieniu”
5. „Piłat umywa ręce”

rwącym mi brodę. Policzyli wszystkie 
kości moje...”.

Wykonując polichromię na ścia
nach Kalwarii, autor korzystał ze 
wzorów graficznych. Podczas przygo
towania dokumentacji konserwator
skiej ustalono, iż sceny: „Chrystus 
przed Piłatem”, „Biczowanie” i „Zło
żenie do Grobu” wzorowane są na 
grafikach Adriaena Collaerta, wyko
nanych według cyklu Maartena de 
Vosa Vita, Passio et Ressurexio Domini 
Nostri Jesu Christi (grafiki te znajdują 
się w Gabinecie Rycin PAU i PAN 
w Krakowie). Z kolei scena przedsta
wiająca pogrzeb Marii ma swój pier
wowzór w dziele Franciszka Dzielow- 
skiego Kalwaria albo Nowe Jeruza
lem, pochodzącym z 1669 r.

W latach 1980-1987 w kaplicy 
i jej otoczeniu podjęto działania kon
serwatorskie, mające na celu przywró

cenie Kalwarii wyglądu, jaki miała 
przed zmianami dokonanymi w latach 
1900-1902. W ramach tych prac za
bezpieczono i oczyszczono oraz uczy
telniono polichromię ścian, uzupeł
niając także ubytki w malowidłach 
(braki te, uniemożliwiające wcześniej 
prawidłowe odczytanie namalowa
nych scen, powstały na skutek zawil
gocenia ścian i odklejenia się płótna, 
na którym wykonano malowidła, od 
ścian). Wykonano wzmocnienie kon
strukcji ścian budowli, wymieniono 
więźbę dachową i belki stropowe oraz 
przywrócono przy tej okazji pierwot
ny wygląd i pokrycie dachu, wykonu
jąc dach dwuspadowy i pokryty gon
tem. Ocieplono ściany i strop wełną 
mineralną oraz obito szczyty dachu 
deskami. Wykonano izolację terenu, 
zabezpieczając budowlę przed wodą 
deszczową, wyremontowano podłogę

przedni wygląd, umieszczając w miej
scu zdjętego krzyża jego malowany 
odpowiednik. Tam, gdzie było to 
możliwe, uczytelniono malowane na
pisy, pozostawiając bez uzupełnień te, 
których nie dało się odczytać ani do
pasować na podstawie fragmentów 
Ewangelii.

Po przywróceniu Kalwarii pierwot
nego wyglądu, a malowidłom dawne
go blasku, w kaplicy znów odbywają 
się nabożeństwa. Na modlące się tu 
siostry tak samo jak dawniej patrzą ze 
ścian: Chrystus i Matka Boska, a ze 
stropu Bóg Ojciec, a one tak samo, jak 
pokolenia ich poprzedniczek, pokonu
ją na kolanach „święte schody”.

Andrzej Nazar

Za umożliwienie wykonania zdjęć w ka
plicy i ogrodzie autor składa serdeczne podzię
kowania ksieni klasztoru.
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE-

Na wzór i podobieństwo

S
zlichtyngowa należy do najmłod
szych miasteczek historycznej 
Wielkopolski, dziś znajduje się 
w woj. lubuskim. Jej początki datują 

się na lata 1634-1643, kiedy to sędzia 
ziemski wschowski Jan Jerzy Szlich- 
tyng na gruntach leżącej przy granicy 
Śląska wsi Górczyna założył nową 
osadę. Osiedlił tam protestantów ze 
Śląska prześladowanych w czasie woj
ny trzydziestoletniej za przekonania 
religijne. Na mocy przywileju króla 
Władysława IV Wazy z 1644 r. osada 
otrzymała prawa miejskie.

Szlichtyngowa otrzymała regularny 
plan zabudowy z kwadratowym rynkiem 
pośrodku. Corocznie urządzano tam 

renie Wielkopolski, Łużyc i Branden
burgii) wzniesiono 24 kościoły gra
niczne. Do naszych czasów przetrwa
ło ich zaledwie dziewięć. Stawiano je 
do 1668 r., kiedy to edyktem cesar
skim zakazano poddanym monarchii 
habsburskiej uczestniczenia w nabo
żeństwach poza granicami państwa.

Kościół w Szlichtyngowej usytu
owany został na północny wschód od 
rynku, przy drodze do Rawicza. Jego 
uroczyste otwarcie odbyło się 22 paź
dziernika 1645 r. W wielkim pożarze 
miasteczka w 1690 r., niestety, spło
nął, ale już w 1701 r. został odbudo
wany. Nowa świątynia, o konstrukcji 
ryglowej, postawiona została na pla-

Wnętrze kościoła, przykryte stro
pem pseudokasetonowym, w znacznej 
części wypełniały empory, charaktery
styczne dla świątyń protestanckich. 
W prezbiterium stały stalle z wysokimi 
oparciami, a w skrzydle zachodnim 
znajdowała się empora muzyczna 
wsparta na fazowanych słupach. Em
pory znajdujące się w transepcie i obu 
stronach prezbiterium oddzielała od 
nawy drewniana kratownica. Ściany 
pokryto boazerią zdobioną kaboszo- 
nami i płyciznami. W XVIII w. wnę
trze świątyni otrzymało bogatą mala- 
turę; filary, ławki i strop pokryto bia- 
ło-niebieską polichromią z ornamen
tem kwiatowo-roślinnym, a na balu-

1.2. Szlichtyngowa - ratusz (1) i kamieniczki
we wschodniej pierzei rynku (2)
3-5. Kościół w Szlichtyngowej przed pożarem: widok 
ogólny (3) i fragment skrzydła południowego (4) 
oraz kościół po odbudowie (5)
6. Dzwonnica odremontowana po pożarze

(zdjęcia: Wojciech Mielewczyk)

cztery jarmarki. W końcu XVII i na po
czątku XVIII w. miasteczko nawiedzały 
zarazy i pożary, jednak w drugiej połowie 
XVIII w. Szlichtyngowa podniosła się 
z upadku; czynna tu była wówczas ko
mora celna, pracował młyn konny, miel- 
cuch i 21 wiatraków. W mieście stał ra
tusz, synagoga i kościół protestancki.

Świątynia protestancka w Szlich
tyngowej była najstarsza na pograni
czu śląsko-wielkopolskim. Należała 
do tzw. kościołów granicznych 
(Grenzkirchen), wznoszonych przez 
protestantów w miejscowościach 
przygranicznych. Umożliwiały one 
uczestnictwo w nabożeństwie prześla
dowanym za wiarę innowiercom ze 
Śląska. Wzdłuż granicy Śląska (na re

nie krzyża greckiego. Z wyjątkiem 
skrzydła zachodniego, zamkniętego 
prostą ścianą, pozostałe skrzydła za
mknięto pięciobocznie. Skrzydło za
chodnie zwieńczyła ośmioboczna wie
życzka z zegarem nakryta barokowym 
hełmem z latarnią. Na jej szczycie, za
miast krzyża, umieszczono chorą- 
giewkę-wiatrowskaz z herbem właści
cieli miasteczka. Zachodnią ścianę bu
dowli oraz wieżyczkę oszalowano de
skami, a dachy pokryto gontem. Bry
ła kościoła została urozmaicona po
przez dostawione z zewnątrz wejścia 
na empory i loże kolatorskie, wsparte 
na słupach, oszalowane i zadaszone. 
W XIX w. do świątyni dostawiono 
murowaną kaplicę. 

stradach empor umieszczono malowi
dła i inskrypcje. Najstarszy element 
wyposażenia stanowiła osiemnasto
wieczna późnorenesansowa ambona, 
wsparta na jednej kolumnie oplecionej 
wicią roślinną, ozdobiona malowidła
mi i płaskorzeźbami. Na ambonie 
znajdował się zegar oraz klepsydra 
z czterema godzinowymi szklanymi 
naczyniami. Umieszczona w narożu 
prezbiterium i transeptu ambona wi
doczna była z każdego miejsca w ko
ściele. Twórcą jej był Anton (Antonius) 
Bartsch (Bare), mieszkaniec Szlichtyn
gowej. Barokowy ołtarz główny z ob
razem „Podniesienie Krzyża” pocho
dził z XVIII w. Zdobiły go złocone ko
lumny o ozdobnych bazach i kapite-
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obrazów i epitafiów, a także zegar 
i klepsydra z ambony. Po erygowa
niu tu parafii katolickiej kościół 
Podwyższenia Krzyża Świętego za
czął znowu służyć wiernym.

W latach siedemdziesiątych XX 
w. z inicjatywy proboszcza hełm na 
kościelnej wieży został pokryty 
miedzianą blachą, a sprowadzeni 
górale wyremontowali dach. Wy
mieniony został sufit nad nawą 
i transeptem, w prezbiterium poło
żono nowe boazerie, a stare w na
wie i transepcie pomalowano farbą 
w kolorze ugru. Resztki dawnej ma- 
latury zachowały się jedynie na em- 
porze muzycznej. Uruchomione zo
stały też organy. W 1994 r., pod
czas obchodów Europejskich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego, których 
głównym tematem była drewnia
na architektura sakralna, kościół

lach oraz bogate zwieńczenie z wize
runkiem pelikana karmiącego swoje 
potomstwo własną krwią. W skrzydle 
południowym stał drugi ołtarz, praw
dopodobnie przeniesiony z innej świą
tyni. Dwukondygnacyjny, architekto
niczny o zdwojonych kolumnach ma
lowanych na niebiesko, pochodził 
z drugiej połowy XVIII w. Na ścianach 
wisiały portrety i epitafia właścicieli 
miasteczka, Szlichtyngów i Gruszczyń
skich, w tym portret fundatora świąty
ni Jana Jerzego Szlichtynga oraz naj
cenniejsze dzieło malarskie - wielkie 
epitafium Samuela II Szlichtynga.

Obok świątyni, być może już 
w 1645 r., stanęła dzwonnica. Ona 
również spłonęła w 1690 r. w pożarze 

miasteczka, a w ogniu stopiły się dzwo
ny. Odbudowano ją w roku następ
nym, ale już w skromniejszej formie. 
Postawiona na planie kwadratu, także 
konstrukcji ryglowej, w górnej części 
ażurowa, została przykryta ośmiobocz- 
nym namiotowym daszkiem. Po odbu
dowie wyposażono ją w nowe dzwony.

Kościół był użytkowany przez 
gminę protestancką do początku 
1945 r. Po zakończeniu ostatniej woj
ny Szlichtyngowa wróciła do Polski, 
a ludność niemiecka opuściła mia
steczko. Przez kilka powojennych lat 
kościół stał pusty, a na plebanii funk
cjonował posterunek milicji. W tym 
czasie wiele elementów jego wyposa
żenia zaginęło. Przepadła większość 

w Szlichtyngowej, leżący z dala od 
uczęszczanych szlaków turystycznych, 
znalazł się nagle w centrum zaintere
sowania licznych zwiedzających.

Jak wiele podobnych, drewnia
nych obiektów sakralnych, świątynia 
ta nie miała zabezpieczenia przeciw
pożarowego. W grudniu 1994 r. ów
czesny wojewódzki konserwator za
bytków w Lesznie rozpoczął starania 
o uzyskanie zgody Kurii Biskupiej na 
instalację takiego zabezpieczenia. Zgo
dę uzyskano w styczniu, a w lutym 
sporządzono odpowiednie plany, 
zgodnie z którymi instalacja miała być 
założona w maju 1995 r. Niestety, 
w Wielki Piątek, 14 kwietnia tego ro
ku, na skutek zwarcia instalacji elek
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trycznej służącej do oświetlenia Gro
bu Pańskiego, świątynia stanęła w pło
mieniach. Suche, kilkusetletnie drew
no, nasączone podczas ostatniego re
montu rozmaitymi lakierami, płonęło 
błyskawicznie. Ogień zaczął zagrażać 
również sąsiadującym z kościołem bu
dynkom, na których spłonęły drew
niane dachy kryte papą. Ucierpiała też 
przykościelna dzwonnica. Pomimo 
wysiłków dwudziestu jednostek straży 
pożarnej kościół spłonął doszczętnie 
w ciągu niespełna dwóch godzin. 
Z całego zabytku pozostał tylko frag
ment muru. Całkowitemu zniszczeniu 
uległo wyposażenie kościoła. Ksiądz 
proboszcz z pogorzeliska wyniósł je
dynie tabernakulum, w którym znaj
dował się nadtopiony, pogięty kielich 
ze spopielonymi hostiami. Jedynym 
zachowanym elementem dawnego 
wystroju świątyni jest dziś epitafium 
Samuela Szlichtynga, które przed laty 
zostało przejęte przez Muzeum Okrę
gowe w Lesznie.

Już w kilka dni po pożarze Zarząd 
Miasta i Gminy Szlichtyngowa na nad
zwyczajnym posiedzeniu postanowił, 
że zabytek ten zostanie odbudowany. 
Z inicjatywy Zarządu powołano spo
łeczny komitet, który zajął się tą spra
wą. Stanął on jednak przed bardzo 
trudnym zadaniem, bowiem poza fo
tografiami przedstawiającymi obiekt 
z zewnątrz oraz planem przyziemia nie 
zachowały się żadne plany tego zabyt
ku. W celu odtworzenia wnętrza świą
tyni postanowiono wykorzystać ama
torskie taśmy wideo z nagraniami uro
czystości kościelnych.

Bryłę kościoła odbudowano 
szybko i już po dwóch latach od po
żaru mógł on ponownie pełnić 
funkcje sakralne. Zrezygnowano 
jednak z wiernego odtworzenia sta
nu pierwotnego; zamiast konstruk
cji ryglowej postawiono jednolite 
mury ceglane, a dach pokryto czer
woną dachówką ceramiczną. Po
nadto m.in. zmniejszono liczbę 
okien i zmieniono ich wykrój, a od 
strony zachodniej dobudowana zo
stała kruchta. Wieżyczka otrzymała 
pokrycie z blachy miedzianej, 
a wieńczy ją teraz krzyż. Stopniowo 
wyposażane jest wnętrze. Poczynio
ne pewne odstępstwa od pierwo
wzoru mogą rodzić pytanie, czy 
obecna świątynia jest odbudowa
nym zabytkiem, czy też nowym ko
ściołem nawiązującym formą do po
przedniego obiektu.

Wojciech Mielewczyk

Nagrobne 
inskrypcje

J
eden z ważniejszych rodzajów źródeł 
historycznych stanowią inskrypcje. 
Korzystają z nich badacze antyku, 
średniowiecza, czasów nowożytnych. 

Na podstawie analizy informacji przez 
nie przekazywanych - nie tylko tych za
wartych w treści - powstało już wiele 
cennych opracowań. Od dawna istnieje 
także tradycja ich wydawania, w Polsce 
rozpoczęta przez kanonika Starowol- 
skiego w XVII w. W XIX w. stały się one 
popularnym obiektem badań historycz
nych miłośników „starożytności krajo
wych”. Wraz z publikacją Corpus In- 
scriptionum Poloniae (niedawno ukazał 
się tom VIII) badania nad epigrafiką na
brały rozmachu. Trzeba jednak zauwa
żyć, że inskrypcje z XIX i XX w. były i są 
traktowane nieco po macoszemu. Na 
pewno nie dorównują one swym staro
polskim poprzedniczkom co do treści, 
poza tym badania nad wydarzeniami 
ostatnich 200 lat opierają się przede 
wszystkim na archiwaliach, są jednak 
znakomitym źródłem wiedzy na temat 
mentalności społeczeństw XIX i XX w. 
- wystarczy powołać się tu na wnioski 
badań Andrzeja Biernata. Ponadto in
skrypcje są zwykle częścią większego za
łożenia - nagrobka, ołtarza, epitafium, 
kapliczki przydrożnej, szyldu - które 
przekazuje dodatkowe informacje. Jed
nym słowem, epigrafika XIX i XX w. 
może być interesującym obiektem ba
dań. Podstawowe znaczenie ma tu wy
danie samych inskrypcji, które w miarę 
upływu czasu niszczeją lub są niszczone.

Takie zadania jako cel działalności 
przyjęła Sekcja Epigraficzna „Explora- 
tio”, działająca w ramach Studenckiego 
Koła Naukowego Archiwistów UMCS 
w Lublinie. Dotychczas obiektem prac 
członków sekcji były dawne areszty UB, 
MO, NKWD w Lublinie (napisy pozo
stawione przez więźniów). We wrześniu 
2003 r. natomiast zorganizowano obóz 
epigraficzny w Radomiu, którego 
współorganizatorami były władze mia
sta Radomia i Radomskie Towarzystwo 
Naukowe, a patronat medialny objęły 
„Spotkania z Zabytkami”. Przedmiotem 
badań były napisy nagrobne z cmenta
rza rzymskokatolickiego przy ul. B. Li
manowskiego w Radomiu. Wybór ra

czej nie powinien dziwić - inskrypcje 
XIX i XX w., które zachowały się do 
naszych czasów, to w przytłaczającej 
większości napisy nagrobne. W czasie 
obozu postanowiono zebrać wszystkie 
napisy powstałe do 1918 r. Formularz 
służący do sporządzania opisu obejmo
wał określenie typu nagrobka, lokaliza
cję napisu w jego obrębie, typ pola epi- 
graficznego, jego wymiary, materiał, 
w którym sporządzono napis i sposób 
jego wykonania, treść napisu, charakter 
pisma. Zaznaczano także obecność 
zdjęć, herbów, krzyży, symboli. Rzadko 
zdarzało się, aby na jednym nagrobku 
znajdowała się tylko jedna inskrypcja, 
stąd wprowadzono hierarchizację: jed
nostkę opisu stanowił nagrobek, a spisy
wanie zaczynaliśmy od napisów odno
szących się do nagrobka jako całości (sy
gnatury kamieniarzy, monogramy, napi
sy w rodzaju „Grób rodziny X”), potem 
następnych według kolejności chrono
logicznej. Zniszczenia, pomyłki, prze
stawienia sygnalizowane były za pomo
cą ogólnie przyjętych oznaczeń. W wy
padku dłuższego użytkowania nagrob
ka, kiedy obok napisów sprzed 1918 r. 
pojawiały się także późniejsze, spisywa
ne były wszystkie. Weryfikację przepro
wadzano na miejscu, na bieżąco.

W ciągu 10 dni trwania obozu uda
ło się zebrać napisy z około 500 nagrob
ków - razem niemal 1500 inskrypcji 
różnego typu i charakteru, dotyczących 
ponad 1000 osób. Nie udało się objąć 
badaniami całego cmentarza, dlatego 
w bieżącym roku Sekcja zorganizuje ko
lejny obóz. Zebrane napisy zostaną 
opracowane zgodnie z wymogami kry
tycznej edycji źródłowej i wydane w po
staci korpusu napisów z tego cmentarza.

Już tylko pobieżny przegląd wyni
ków badań nasuwa ciekawe wnioski. 
Inskrypcje z XIX i początku XX w. są 
zwykle dłuższe i bardziej rozbudowane 
niż te z połowy XX w. Obecnie zdaje 
się zarysowywać tendencja do powrotu 
do tych wzorów. To zróżnicowanie 
może wynikać ze stopnia zamożności 
społeczeństwa, ale czy tylko? Inskryp
cje ukazują również stosunek miesz
kańców Radomia sprzed 200 lat do 
śmierci i przemijania, np. rzadka jest
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1. Symbol radomskiej nekropolii - nagrobek Konstantego Mireckiego (zm. 1903) z Aniotem Ciszy 
(Abbadon), kopia oryginału wykonanego okoto 1906 r. przez B. Jeziorańskiego i E. Krasnosielskiego
2. Neoklasycystyczny nagrobek Franciszki Ogińskiej (zm. 1845)
3. Inskrypcja na nagrobku Julii (zm. 1873) i Jadwigi (zm. 1939) Hryniewicz
4. Inskrypcja z nagrobka majora Antoniego Papiewskiego (zm. 1878)
5. Wiersz nagrobny poświęcony piętnastoletniej Zofii Świdzińskiej (zm. 1918)

(zdjęcia: Katarzyna Żak)

formuła: Pokój (ew. Spokój) Jego / Jej 
Cieniom / Popiołom - pogańska i nie- 
związana z dominującą formą pochów
ku. Często napisy kontynuują znaną 
już z inskrypcji antycznych tradycję 
zwrotu do przechodnia. Komunikat in
skrypcji łączy się w całość z nagrob
kiem, jego formą oraz ornamentyką. 
Nagrobki są zróżnicowane, często 
eklektyczne. Neogotyk sąsiaduje z neo- 
klasycyzmem, tu i ówdzie pojawia się 
secesja i modernizm. Ze względu na to, 
że inskrypcja jest tylko jednym z ele
mentów - i to nie zawsze najbardziej 

istotnym - nagrobka, ideałem byłaby 
edycja napisów wraz z ilustracjami ca
łości nagrobka i samej inskrypcji, np. 
na nośniku elektromagnetycznym. Ta
ka edycja przerasta jednak możliwości 
organizatorów. Włączenie do formula
rza opisu nagrobka jest skromnym spo
sobem zbliżenia się do ideału.

Sekcja Epigraficzna „Exploratio” ma 
w planach kontynuowanie takich badań 
i stopniowe rozszerzanie kręgu zaintere
sowania na kościoły, kapliczki przydroż
ne, napisy pamiątkowe itp. Prowadzenie 
prac jest bez wątpienia konieczne - napi

sy w coraz większym tempie ulegają 
niszczeniu. Niszczy je nie tylko czas, ale 
często ludzie. Na radomskiej nekropolii 
kilkakrotnie zetknęliśmy się ze skutkami 
walki o miejsca na cmentarzu, której 
ofiarami padły nagrobki z XIX w. - no
tabene cały cmentarz jest wpisany do re
jestru zabytków... Poza oczywistą korzy
ścią dla historyków oraz przyczynkiem 
do zachowania zabytków ważny jest 
w tych działaniach jeszcze aspekt dydak
tyczny. Prace nad epigrafiką XIX i XX 
w. są doskonałą formą sprawdzenia 
swych umiejętności przez studentów.

„Exploratio” czeka na uwagi i sło
wa krytyki, które prowadziłyby do 
ulepszenia techniki prac. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o kontakt 
pod adresem poczty elektronicznej: 
madejski@klio.umcs.lublin.pl.

Paweł Madejski
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Od redakcji: wśród wielu materiałów nadchodzących do „Społecznego przeglądu zabytków” te, które otrzymu
jemy od pana Sylwestra Polakowskiego z Krosna, wyróżniają się rzetelnym i bardzo starannym opracowaniem. 
Najczęściej zabytek ilustrowany jest trzema lub czterema fotografiami, a do opisu, wzbogaconego rysem hi
storycznym miejscowości, zawsze dołączony jest oryginalny szkic sytuacyjny. Materiały tego autora, w przyję
tej przez nas skrótowej formie, prezentowaliśmy już kilkakrotnie. Tym razem - doceniając trud naszego czytel
nika - czynimy wyjątek. Oto dwa dobrze znane założenia pałacowo-parkowe, położone w woj. warmińsko-ma
zurskim - Smolajny (zabytek zadbany) i Słobity (zabytek w stanie ruiny) - w autorskim (i tylko nieznacznie 
skróconym) opracowaniu Sylwestra Polakowskiego.

Miejscowość: Smolajny, gm. Dobre Miasto, pow. olsztyński, 
woj. warmińsko-mazurskie.
Bliższa lokalizacja: po zachodniej stronie drogi krajowej nr 
51, około 6 km na północ od Dobrego Miasta, na wzgórzu 
w zakolu rozlewisk rzeki Łyny.
Rodzaj i nazwa obiektu: założenie pałacowo-parkowe z oko
ło potowy XVIII w.
Użytkownik: Technikum Rolnicze w Smolajnach.
Stan obiektu: teren w obrębie założenia zadbany. Budynki 
pałacu, oficyny i bramy w stanie dobrym lub bardzo dobrym. 
Obszar patacowo-parkowy ogrodzony siatką. Zachował się 
oryginalny fragment muru parkowego oraz znaczne partie 
starodrzewia.
Inne informacje: pałac wzniesiony w latach 1741-1746 stara
niem biskupa Adama Stanisława Grabowskiego jest budowlą 
na planie prostokąta, przykrytą dachem czterospadowym, 
z nieznacznymi ryzalitami na osi, zwieńczonymi trójkątnymi 
naczółkami z herbem biskupa. Wieża wraz z budynkiem 
bramnym i oficyną wzniesione zostały około 1765 r. Kompo
zycja założenia parkowego powstała w latach 1765-1795 sta
raniem biskupa Ignacego Krasickiego. Po drugiej wojnie 
światowej założenie pałacowe weszło w skład PGR-u, utwo
rzonego na bazie położonego obok folwarku. Na początku lat 
siedemdziesiątych XX w. w pałacu utworzono technikum rol
nicze. W 1994 r, posiadłość powróciła do Kurii Metropolitalnej, 
która nieodpłatnie wydzierżawiła ją na 25 lat obecnemu użyt
kownikowi.
Dane bibliograficzne: M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec, Pa
lace i dwory dawnych Prus Wschodnich, wyd. III, Olsztyn 2001; 
H. Faryna-Paszkiewicz, M. Omilanowska, R. Pasieczny, Atlas 
zabytków architektury w Polsce, Warszawa 2001; K. Stępińska, 
Pałace i zamki w Polsce - dawniej i dziś, Warszawa 1977.

1-3. Założenie pałacowo-parkowe w Smolajnach - pałac, widok 
od strony rozlewisk Łyny (1), kompleks bramny (2) i oficyna pałacowa 
od strony folwarku (3)
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(zdjęcia oraz szkice 
sytuacyjne: Sylwester 
Polakowski)

1-4. Założenie 
palacowo-parkowe 
w Słobitach - 
elewacja północna 
pałacu (1), jego 
wnętrze (2), 
oficyna pałacowa 
od południowego 
wschodu (3) 
i wnętrze oficyny (4)

Inne informacje: pierwszy patac, renesansowy 
na planie spłaszczonej litery „H", wznióst w la
tach 1621-1624 Abraham Dohna. Inicjatorem ---------------------
rozbudowy założenia pałacowego w stylu barokowym byt Alek
sander zu Dohna (1661-1728). Budowę, łącznie z francuskimi 
ogrodami od strony południowej, zrealizowano w latach 1696- 
-1732 według projektu francuskiego architekta Jeana Baptisty 
Broebes'a. W latach 1707-1732 wybudowano również okazały 
folwark, który szczęśliwie zachował się w niezłym stanie i sta
nowi unikatowy w rejonie Polski północno-wschodniej zespół 
przypafacowych budynków gospodarczych z epoki baroku. 
Dane bibliograficzne: M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec, 
Palace i dwory dawnych Prus Wschodnich, wyd. III, Olsztyn 
2001; H. Faryna-Paszkiewicz, M. Omilanowska, R. Pasieczny, 
Atlas zabytków architektury w Polsce, PWN, Warszawa 2001.

Miejscowość: Stobity, gm. Wilczęta, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie. 
Bliższa lokalizacja: około 25 km na wschód od Elbląga i około 15 km na północny 
wchód od Pasłęka; dojazd drogą lokalną z Mlynarów w kierunku potudniowo- 
-wschodnim.
Rodzaj i nazwa obiektu: założenie palacowo-parkowe z XVII-XVIII w. 
Użytkownik: brak.
Stan obiektu:



WOKÓŁ TRADYCJI

Porcelanowe jajka wielkanocne

Z
wyczaj darowania sobie barw
nie dekorowanych pisanek 
z prawdziwych jaj lub ich imita
cji, jubilerskich majstersztyków czy 

pisanek-łakoci ma długą i bogatą tra
dycję (por. „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 4, 2003). Wolfhilde von Kónig 
z Monachium, autorka publikacji na 
temat porcelanowych jaj wielkanoc
nych i ich kolekcjonerka, próbuje do
trzeć do źródeł tej tradycji. Powołując 
się na teksty źródłowe, podaje, że król 
angielski Edward I (1239-1307) 
zwykł rozdawać co roku na swoim 
dworze z okazji Wielkanocy około 
400 barwnych lub pokrytych listko
wym złotem jaj. Złocone jajka rozda
wał także dworzanom po mszy wiel
kanocnej Ludwik XIV, a Ludwik XV 
angażował do dekoracji pisanek tej 
miary malarzy, co Jean-Antoine Wat
teau, Franęois Boucher czy Nicolas 
Lancret. Na początku XVII w. deko
racja pisanek wielkanocnych, którymi 
obdarowywano się w kręgach dwor
skich, osiągnęła tak wyrafinowane 
i kosztowne formy, że doprowadziło 
to nawet do wydawania specjalnych 
dekretów policyjnych zabraniających 
kosztownych zdobień. Takie zarzą
dzenie wydano np. w elektoracie Sak
sonii w 1612 r.

Na wielkanocnym stole cara Pio
tra Wielkiego w 1705 r. artystycznie 
zdobione jajka, ułożone w drewnia
nych miseczkach, złoconych i lakiero
wanych (dekorowanych laką?), prze
znaczone były do konsumpcji. Ta 
wzmianka potwierdza istotny na 
Wschodzie, religijno-obyczajowy 
aspekt tradycji. Najprawdopodobniej 
jajka, tak jak i inne znajdujące się na 
stole potrawy, zostały najpierw po
święcone, by ich spożywanie przyno
siło pomyślność i zdrowie.

Siedząc rozwijający się w Europie 
zwyczaj wykonywania pisanek i obda
rowywania się nimi, można określić 
pewne różnice w intencjach i oczeki
waniach pielęgnujących tę tradycję. 
Na Zachodzie był to okazjonalny, ra
czej kameralny i dość kosztowny pre
zent, wyraz osobistych relacji z obda
rowanym, ale też okazja do zaprezen
towania swojej kondycji finansowej. 
W tradycji wschodniej wykonywanie 
i ofiarowywanie pisanek miało istotny 
kontekst religijny, związany z przeży
waniem i celebrowaniem świąt Zmar
twychwstania Pańskiego oraz wiary

w zmartwychwstanie, zaś jednym 
z rekwizytów tej wiary było jajko - 
symbol odradzającego się życia. Sta
ranność dekoracji i ich tematyka, 
szczególnie na dziewiętnastowiecz
nych porcelanowych pisankach pe
tersburskich, potwierdzają ten szacu
nek dla tradycji i religii.

W ciągu XVIII stulecia zwyczaj 
obdarowywania się pisankami bardzo 
rozpowszechnił się w kręgach dwor
skich. Coraz częstsze były pisanki ju
bilerskie, o wysokim poziomie arty
stycznym i dużej wartości materialnej 
(za jajko darowane swojej metresie, 
Aurorze von Konigsmark, król August 
II Mocny zapłacił podobno 5 tysięcy 
talarów!). Dopiero jednak dzięki ta
lentowi złotnika ostatnich carów, wy
kształconego w Paryżu w duchu sie
demnasto- i osiemnastowiecznej tra
dycji francuskiej sztuki jubilerskiej 
Carla Faberge, maestria jego wielka
nocnych jaj z niespodzianką osiągnęła 
wyżyny sztuki złotniczej.

W tradycji wykonywania wielka
nocnych pisanek ważne miejsce zaj
mują jajka porcelanowe, aczkolwiek 
są one tylko skromnymi kuzynami 
perfekcyjnych i pełnych inwencji, 
kosztownych jajek Faberge. Pojawiły 
się stosunkowo późno, prawie sto lat 
po podjęciu produkcji porcelany 
w Europie. Były wykonywane od po
czątku XIX w. na terenie Rosji, być 
może w prywatnych wytwórniach re
jonu moskiewskiego, a na pewno po
cząwszy od panowania cara Aleksan
dra I (1801-1825) w słynnej Cesar
skiej Manufakturze Porcelany w Pe
tersburgu. Potwierdzają to najstarsze 
rosyjskie jajka z porcelany znajdujące 
się w kolekcji Ermitażu i zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Porcelanowe pisanki znakomicie wpi
sały się w rosyjską tradycję wielkanoc
ną i zaczęły wkrótce konkurować na 
dworze carskim z popularnymi wcze
śniej jajkami z masy papierowej 
i drewnianymi, zwłaszcza dekorowa
nymi laką, z produkcji których słynę
ła działająca w pierwszej połowie XIX 
w. wytwórnia P. Lukutina w Fiedoski- 
nie (Danilkowie) pod Moskwą.

Rosyjskie pisanki mają na ogół - na 
wzór wydmuszek - dwa otwory, służą
ce do przewlekania przez nie wstążki, 
na której zawieszano jajko, lub do 
montażu oprawy - stojaczka. Ich de
koracja, często wykonywana prawdo-
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1. Jajko z widokiem Petersburga, St.
Petersburg, okoto 1840 r., zbiory Ermitażu
2. Jajko z wizerunkiem św. Magdaleny, St. 
Petersburg, okoto 1830 r., zbiory Muzeum 
Narodowego w Warszawie
3. Jajko z przedstawieniem „Ostatniej 
Wieczerzy”, St. Petersburg, okoto 1830 r., 
zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie
4. Jajko z godtem państwowym Rosji, St. 
Petersburg, okoto 1856 r., zbiory Ermitażu
5. Jajka z monogramem cesarza Wilhelma II, 
Berlin, KPM, okoto 1900 r., zbiory prywatne
6. Jajko z widokiem rezydencji Achilleion 
na wyspie Kortu, Berlin, KPM, okoto 1910 r., 
zbiory prywatne

(zdjęcia: 1,4 -wg poz. 7 literatury; 2,3-ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Warszawie;

5,6-wgpoz. 6literatury)

podobnie na konkretne zamówienie, 
podejmuje zarówno tematykę świecką 
(widoki z architekturą, weduty, moty
wy heraldyczne), jak i religijną, w tym 
związaną ze Świętami Wielkanocnymi 
(wizerunki świętych i apostołów, sce
ny pasyjne i emblematy Męki Pańskiej, 
„Ostatnia Wieczerza”, przedstawienia 
baranka wielkanocnego, Chrystusa 
Zmartwychwstałego, motyw Grobu 
Pańskiego, scena „Trzy Marie u Gro
bu”, emblematy chrystologiczne i ma
ryjne). Dekorację barwną, często bar
dzo staranną i na wysokim poziomie 
artystycznym, wykonywaną także we
dług grafik zgromadzonych w fabrycz
nej wzorcowni, uzupełniają z reguły 
złocenia, budujące kompozycję pisan
ki (listwy dzielące pola na dekorację, 
obramienia miniatur) lub stanowiące 
tło dla przedstawień barwnych - na 
wzór teł i metalowych koszulek zakła
danych na ikony. Są one przeważnie 
starannie grawerowane, w motywy or
namentalne, figuralne czy wręcz two
rzą (na dużych złoconych powierzch
niach) odrębne kompozycje.

W zbiorach ceramiki warszawskie
go Muzeum Narodowego są trzy pi
sanki porcelanowe, wykonane w ma
nufakturze petersburskiej w okresie 
panowania cara Aleksandra I i dato
wane na pierwszą ćwierć XIX w. Tra
fiły one do kolekcji muzealnej w 1930 
r. razem z dużym zespołem pamiątek 
z Pałacu Belwederskiego po Wielkim 
Księciu Konstantym Pawłowie. Malo
wane na nich czerwienią numery: 
„94, 95 i 96” są najpewniej numerami 
kolekcji, do której pierwotnie należa
ły (może nawet kolekcji księcia?). 
Konwencjonalna tematyka religijna 
(„Zmartwychwstanie”, „Ostatnia 
Wieczerza”, symbole Męki Pańskiej 
i Eucharystii, świece paschalne) 
świadczy, że wykonano je z przezna
czeniem na podarunki przy wielka
nocnym stole w gronie najbliższych 
lub przesłano bliskim i przyjaciołom 
w charakterze luksusowej wielkanoc
nej kartki. Dekoracja jaj rosyjskich 
przybierała z czasem coraz częściej 
świecki charakter - wykonywano de
koracje kwiatowe, z motywami pejza
żowymi i rodzajowymi. Stosunkowo 
późno, od połowy XIX w., pojawiły 
się dekoracje heraldyczne. Ich wyko
nywanie było zapewne dyktowane 
względami politycznymi, gdyż pisanki 
porcelanowe z herbami, cyframi i mo
nogramami carów stanowiły dosko
nałe upominki dyplomatyczne.

Chyba najbardziej interesujący 
i stosunkowo dobrze zbadany roz
dział w historii porcelanowych jaj 
rozpoczyna się z chwilą, kiedy ich wy
twarzania podjęła się Królewska Ma
nufaktura Porcelany (KPM) w Berli
nie. Było to w latach dwudziestych 
XIX w. Wtedy bowiem, dzięki mał
żeństwu córki króla pruskiego Fryde

ryka Wilhelma III i królowej Luizy, 
Ćharlotty, z bratem cara Aleksandra I, 
Mikołajem, nastąpiło duże zbliżenie 
dworów pruskiego i rosyjskiego. 
Charlotta poślubiła Mikołaja (od 
1825 r. cara Rosji, Mikołaja I) w 1817 
r. i przybrała imię Aleksandry Fiodo- 
rowny. Starannie pielęgnująca obycza
je i przywiązana do swej niemieckiej 
rodziny Charlotta prowadziła z nią 
ożywioną korespondencję. Przy każ
dej nadarzającej się okazji wymienia
ne były nie tylko listy, ale także roz
maite prezenty. Jako podarunki wiel
kanocne trafiały do Berlina kolorowe 
jajka wielkanocne.

Wybitny badacz porcelany berliń
skiej Erich Kóllmann sądził, że przy
syłane z dalekiej Rosji jajka były 
drewniane i zdobione laką oraz, że 
posłużyły jako wzory dla porcelano
wych pisanek berlińskich, których 
produkcję podjęto około 1820-1825 
r., przy wyraźnej inicjatywie pruskie
go domu panującego. Przyjął on, że to 
berlińska Królewska Manufaktura 
Porcelany podjęła jako pierwsza pro
dukcję nowego asortymentu galante
rii z porcelany, idealnego materiału 
do trwałych imitacji prawdziwych jaj, 
którego biała gładka powierzchnia 
doskonale nadawała się do dekoracji 
barwnych i złoceń.

Nie ma wątpliwości, że produkcję 
porcelanowych jaj podjęto w Peters
burgu i Berlinie mniej więcej w tym 
samym czasie, i że celebrowany na 
dworze rosyjskim obyczaj szybko 
przyjął się na dworze pruskim. Trud
no jednak jednoznacznie rozstrzy
gnąć kwestię pierwszeństwa, zwłasz
cza w świetle listu Fryderyka Wilhel
ma III do córki w Petersburgu, po
chodzącego z 1820 r.: „... dostaniesz 
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także całą porcję wielkanocnych jajek 
z porcelany, które zostały sporządzo
ne podług (jaj) petersburskich”. Wy
nika z niego, że to rosyjskie jajka 
porcelanowe zainspirowały berliń
skich mistrzów.

Bez względu na rozstrzygnięcie 
kwestii pierwszeństwa (Petersburg czy 
Berlin?) fakt wzajemnego obdarowy
wania się pisankami na dworach Ro
manowów i Hohenzollernów jest cie
kawym świadectwem ożywionych 
i serdecznych kontaktów Rosji i Prus 
w XIX w. Berlińskie jajka porcelano
we wysyłano nie tylko do Rosji, ale 
także - przez cały XIX w., aż do 
pierwszej wojny światowej - do in
nych niemieckich domów książęcych, 
z którymi łączyło dwór pruski pokre
wieństwo. Trafiły np. na dwór księcia 
Paula Friedricha von Mecklenburg- 
-Schwerin, ożenionego z Aleksandry- 
ną, młodszą córką Fryderyka Wilhel
ma III (dzisiaj są w kolekcji muzeum 
w Schwerinie) czy do zamku Glucks
burg, rezydencji księżny Karoliny Ma
tyldy zu Schleswig-Holstein-Sonder- 
burg-Gliicksburg, siostry cesarzowej 
Augusty Wiktorii, żony Wilhelma II. 
Zachował się list z 1881 r., w którym 
Augusta Wiktoria pisała z zachwytem 
do siostry o podarowanych jej przez 
cesarską parę (Wilhelma I i jego żonę) 
prezentach - porcelanowych pisan
kach. Kilka lat później taki sam pre
zent przesłała siostrze do Glucksbur- 
ga. Proweniencja dwu berlińskich jaj 
z widokami Glienicke z Babertsberge 
i Marmorpalais w Poczdamie, które 
trafiły do Muzeum Narodowego 
w Warszawie z zespołem pamiątek po 
książętach heskich z Darmstadt, jest 
kolejnym potwierdzeniem pielęgno
wanego w niemieckich kręgach ary
stokratycznych obyczaju.

Jajka z Berlina były - podobnie, 
jak petersburskie pisanki porcelano
we - puste w środku, ale najczęściej 
miały tylko jeden otwór (u góry), 
oprawiony w metal i zamykany me
talową zatyczką z koreczkiem lub za
krętką. Wydaje się, że pełniły funkcję 
ekskluzywnych flakoników (do per
fum, soli trzeźwiących?), z możliwo
ścią zawieszania dzięki kółeczku me
talowemu w zatyczce. Zatyczki jajek- 
-flakoników, początkowo o prostych 
formach, w drugiej połowie XIX w. 
zaczęły przybierać kształt korony ce
sarskiej, orła w koronie, Żelaznego 
Krzyża lub pruskiego hełmu. Takie 
zamknięcie stanowiło najczęściej 
uzupełnienie dekoracji barwnej, 
z motywami wyrażającymi nacecho
wany nacjonalizmem pruski patrio

tyzm, popularnymi zwłaszcza 
w okresie wojny prusko-francuskiej 
1870-1871 i w latach poprzedzają
cych pierwszą wojnę światową. 
Barwnym miniaturom żołnierzy róż
nych formacji militarnych, cesarza 
Wilhelma II konno lub ze swoim naj
bliższym sztabem czy wizerunkom 
Fryderyka II towarzyszą miniatury 
najwyższych odznaczeń państwo
wych i wojennych, laurowe wieńce, 
godła pruskie, stosowne maksymy, 
a niekiedy motywy dekoracyjne 
z monogramami cesarza.

Obok militarno-patriotycznych 
równie popularne były klasyczne mo
tywy zdobień: kompozycje wiosen
nych kwiatów, wielkanocne scenki ro
dzajowe, neorokokowe scenki z put- 
tami czy miniatury książęcych i cesar
skich rezydencji; te ostatnie zamawia
no najczęściej z konkretnym przezna
czeniem, opatrując stosownymi dedy
kacjami. Cesarze niemieccy często 
osobiście decydowali o dekoracjach 
jaj. Potwierdzeniem tego jest porcela
nowa pisanka z cesarskim jachtem 
SMY HOHENZOLLERN z około 
1899 r. czy jajko z miniaturą rezyden
cji Achilleion na wyspie Korfu, odku
pionej przez Wilhelma II od cesarzo
wej Austrii Elżbiety w 1910 r.

Moda na wielkanocne jajka z por
celany przetrwała w Berlinie do 
pierwszej wojny światowej. Co roku 
przed Wielkanocą temat powracał, 
a potwierdzają to zachowane w ar
chiwum KPM Księgi modeli (Mo- 
dellbiicher) z lat 1896-1916. Co naj
mniej kilkakrotnie (w 1899, 1900, 
1901 i 1911 r.), zawsze w okresie 
wielkanocnym, pojawiały się wielka
nocne jajka, zawsze z nazwiskiem au
tora (modelera), numerem modelu 
i krótkim opisem, niekiedy z ilustra
cją. Informacje te pozwalają określić 
z reguły już odbiegające od klasycz
nej formy jajka. Wykonywano wtedy 
jajka-wazoniki, na niewielkiej pod
stawce, z plastyczną dekoracją kwia
tową wokół brzuśca-skorupki, ażuro
we pisanki z podstawką, np. kwiato
wą nóżką, jajka-puzderka z pokryw
ką, osadzone w trójdzielnej podstaw
ce lub duże leżące jajka-bombonier- 
ki, przecięte w poprzek, z barwną 
i plastyczną dekoracją wiosennymi 
kwiatami (krokusy, przebiśniegi, 
pierwiosnki). Publikowane w mono
grafii manufaktury berlińskiej E. 
Kóllmanna jajka-szkatulki na ażuro
wych podstawkach (datowane ok. 
1910 r.) mają już dekorację barwną 
w technice podszkliwnej i formy in
spirowane secesją.

Jajek z porcelany wykonywanych 
w Petersburgu i Berlinie nie sygnowa
no. Przy otworach, niezmiernie rzad
ko, umieszczano znaki zamawiające
go; pojawiające się jako element de
koracji dedykacje i napisy (np. opisu
jące miniatury) pozwalają na bliższe 
atrybucje. Wyjątkowe też są sygnatury 
autorów dekoracji. W Muzeum Naro
dowym w Warszawie jest jajko berliń
skie z barwną miniaturą pruskiego ge
nerała na koniu i panoramą Berlina 
w tle, sygnowaną: Preuss, wykonaną, 
jak się udało ustalić, przez Rudolfa 
Preussa, malarza czynnego w manu
fakturze berlińskiej od 1889 r., naj
prawdopodobniej na konkretne za
mówienie, może nawet cesarza. Na 
takiego zleceniodawcę wskazuje ce
sarski orzeł z monogramem „FRW” 
na piersiach, trzymający wieniec lau
rowy z Krzyżem Żelaznym oraz 
Gwiazda z dewizą: SUUM CUIQUE. 
Wydaje się, że jajko to mogło być po
darunkiem cesarskim dla któregoś 
z generałów pruskich.

Porcelanowe jajka rosyjskie i ber
lińskie, zwłaszcza te z końca XIX 
i XX stulecia, trudno uznać za dzieła 
sztuki. O ile wczesne pisanki wyróż
nia staranna, przemyślana dekoracja 
barwna (miniatury pejzażowe, wize
runki świętych, portrety) i precyzyjne 
złocenia, to zdobienia pisanek z prze
łomu XIX i XX w., zwłaszcza tych 
o tematyce wielkanocnej, są dość ba
nalne i schematyczne. Jeżeli jednak 
nawet nie mają one większej wartości 
artystycznej, to na pewno są niezwy
kłym świadectwem pielęgnowania 
wielkanocnych zwyczajów, wyrazem 
gustów, towarzyskich i rodzinnych za
żyłości, potrzeby wyrażania prezen
tem - pisanką wiary i serdecznej pa
mięci o bliskich.

Wanda Załęska
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Wieńce pogrzebowe i jubileuszowe

W
 Dziale Rzemiosła Artystyczne
go Muzeum Narodowego 
w Krakowie przechowywany 
jest zbiór ponad 60 wieńców metalo

wych, określanych zazwyczaj jako wień
ce pogrzebowe lub jubileuszowe, które 
dotychczas nie stały się przedmiotem 
osobnego opracowania.

Zgromadzone wieńce powstawały 
głównie u schyłku XIX oraz na początku 
XX w. jako wyraz hołdu składanego przez 
fundatorów podczas uroczystych obcho
dów pogrzebowych i jubileuszowych; naj
starszym zachowanym eksponatem jest 
wieniec ofiarowany przez mieszczan kra
kowskich Adamowi Asnykowi w 1885 r., 
najpóźniejszym zaś wieniec z 1932 r., wy
konany z okazji 25. rocznicy śmierci Sta
nisława Wyspiańskiego. Wieńce te po za
kończeniu uroczystości przekazywano do 
muzeum - przede wszystkim jako pamiąt
kę (zapewne też nie bardzo było wiado
mo, co robić z wieńcem po uroczysto
ściach), ale także jako przedmioty o pew
nej wartości materialnej i artystycznej.

Zwyczaj wieńczenia głowy honoro
wanej osoby wywodzi się jeszcze z czasów 
starożytnych. Mit o czynach Heraklesa 
podaje, iż to właśnie ten heros ustanowi! 
wieniec laurowy najwyższą nagrodą w za
wodach olimpijskich, a wzorem herosa 
zasłużeni obywatele i wybitni wodzowie 
otrzymywali od swych miast lub społecz
ności laur jako wyraz hołdu należnego za 
dokonane czyny. Podobnie jak honorowa
no żywych, tak też upamiętniano zmar
łych. Zazwyczaj na grobach kładziono ga
łązki lub wieńce z dębiny bądź mirtu, ale 
znane są wypadki, że także głowę zmarłe
go zdobiono wieńcem. Wykopaliska ar
cheologiczne prowadzone w macedoń
skiej Verginie doprowadziły do odkrycia 
grobu króla Filipa II (383-336 p.n.e.), na 
którego głowę włożono wykonany ze zło
tej blachy wieniec z dwóch splecionych 
gałązek dębu szypułkowego. Głowę po
chowanej w sąsiednim grobie kobiety - 
nie jest pewne, czy jest to grób żony Fili
pa - zdobił identycznie wykonany wie
niec mirtu. Te powszechne zwyczaje grec
kie przejęli Rzymianie, dzięki którym ów 
rodzaj hołdu wszedł do repertuaru form 
ceremonialnych świata chrześcijańskiego 
- i utrzymuje się do dziś.

Wieńce przechowywane w Muzeum 
Narodowym w Krakowie charakteryzu
ją się spójnością formalną, niezależną od 
miejsca, czasu oraz historycznego kon
tekstu ich powstania. W znacznej więk
szości mają one kształt zamkniętej obrę
czy, zazwyczaj lekko elipsoidalnej, utwo-

1. Wieniec z pogrzebu Adama Mickiewicza w Krakowie (4 lipca 1890 r.), 
Lwów 1890, sygnowany: „Rytowal A. SCHINDLER ISYKSTUSKA L. 15
2. Wieniec z pogrzebu Teofila Lenartowicza w Krakowie
(12 czerwca 1893 r.), Filadelfia (USA) 1893, niesygnowany
3. Wieniec z pogrzebu Henryka Siemiradzkiego (26 września 1903 r.), 
Wiedeń 1903, znaki złotnicze: austriacka cecha 3. próby srebra
z 1872-1922, godło z literą A-Wiedeń; imienna cecha MG w prostokącie; 
imienna cecha K. CZAPLICKI w prostokącie
4. Wieniec z uroczystości Jubileuszu 500-lecia Bitwy pod Grunwaldem 
(15 lipca 1910 r.); Wiedeń 1910, znaki złotnicze: austriacka cecha 3. próby 
srebra z 1872-1922, godło z literą A-Wiedeń; imienna cecha MG
w prostokącie; imienna cecha J. WOJTYCH w prostokącie
5. Wieniec z pogrzebu Juliusza Słowackiego w Krakowie (28 czerwca 1927 r.)

(zdjęcia ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie)

rzonej z połączonych, ulistnionych gałą
zek lauru albo lauru i dębu, niekiedy 
wzbogaconych ich owocami. Czasem da 
się zauważyć znaczną wierność w od
tworzeniu botanicznego pierwowzoru, 
np. w wieńcu pogrzebowym Teofila Le
nartowicza, fundowanym w 1893 r. 
przez parafię św. Wawrzyńca w Filadelfii 
w Stanach Zjednoczonych, rozpoznać 
można liście dębu błotnego Quercus pa- 
lustris - gatunku pospolitego w Stanach 
Zjednoczonych, a niezwykle rzadkiego 
w ówczesnej Polsce. Proces wykonania 
i zdobienia wieńców obejmował stały 
repertuar technik: liście, zazwyczaj wy
cinane z blachy, delikatnie modelowano 

wybijaniem, a niekiedy dodatkowo zdo
biono rytem, dzięki czemu uzyskiwano 
rysunek nerwów poprzecznych, wresz
cie w zależności od materiału wieniec 
srebrzono lub oksydowano (na ogół zło
cono wyłącznie kokardę oraz owoce). 
Uformowane tak listki i owoce lutowa
no następnie do gałązki, która odpo
wiednio wygięta w luk tworzyła formę 
podobną do festonu. Wykonane już 
w całości gałązki łączono u dołu śruba
mi bądź nitami oraz mocowano do nich 
kokardę, wzmacniającą całą konstrukcję 
wieńca. Niekiedy w środek wieńca 
wmontowywano jeszcze element bezpo
średnio odnoszący się do upamiętnianej 
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osoby i sytuacji, np. lirę, paletę lub 
krzyż. Napisy wspominające osobę fun
datora oraz okoliczność złożenia wieńca 
ryto na metalowej kokardzie, znacznie 
rzadziej także na listkach. Podkreślić na
leży, że w zbiorze krakowskim przewa
żają wieńce skomponowane jedynie 
z gałązek lauru. Drugą grupę stanowią 
wieńce złożone z gałązek lauru i dębu 
- brak tu ścisłej reguły umieszczania 
określonej gałązki z lewej lub prawej 
strony - lub wyłącznie dębowe. Trzecią 
grupę tworzą zaledwie trzy wieńce 
utworzone z gałązek palmowych. Za
chowały się także pojedyncze przykła
dy „wieńców” o formach odmiennych 
niż koliste, np. pamiątka obchodów 
500-lecia bitwy pod Grunwaldem ma 
kształt dwóch gałązek dębu swobodnie 
związanych kokardą, a gałązka palmo
wa z nałożoną nań szeroką banderolą 
inskrypcyjną upamiętnia pogrzeb Ada
ma Mickiewicza.

Większość spośród zgromadzonych 
wieńców wykonana jest ze srebra, za
zwyczaj niskiej próby, a pozostałe z mo
siądzu oraz miedzi; zaledwie kilka wyko
nano z żelaza lub żeliwa oraz nierozpo
znanego, białego metalu. Wymiary i wa
ga wieńców są bardzo zróżnicowane: 
wysokość najmniejszych wynosi około 
20-23 cm, największych około 52-55 cm 
(szerokość odpowiednio około 21-24 cm 
i 44-47 cm). Najlżejsze ważą około 
0,20 kg, waga najcięższych sięga około 
1,60 kg.

O wyborze materiału decydowała 
zapewne wyłącznie zasobność fundato
rów, którymi były osoby prywatne, czę
ściej jednak stowarzyszenia patriotycz
ne, cechy rzemieślnicze, kongregacje ku

Ewangelicki Kościół Pokoju pod wezwa
niem Świętej Trójcy w Świdnicy jest do
brze znany miłośnikom zabytków nie tylko 

w Polsce, ale i na świecie - zwłaszcza od
kąd wpisany został (13 grudnia 2001 r.) na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To 
wspaniałe dzieło dolnośląskiej architektury 
barokowej kryje jednak w pełnym zakamar
ków wnętrzu całkiem spore, bardzo intere
sujące pomieszczenie, o którym mato kto 
wie. Dla turystów jest ono zwykle zamknię
te, a w licznych przewodnikach i albumach 
albo zupełnie pomijane, albo wzmiankowa
ne w sposób tak zwięzły, że nic niemówiący 
- już pomijając brak jakichkolwiek zdjęć. 
Chodzi o Halę Pamięci (Gedachtnishalle), 
poświęconą parafianom, poległym na fron
tach pierwszej wojny światowej. Halę utwo
rzono w 1922 r. poprzez połączenie dwóch 
lóż na zachodnim krańcu świątyni, przy wej
ściu do tzw. Hali Zmarłych (tędy wnoszono 
do świątyni trumny na uroczystości żatob-
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pieckie, związki wyznaniowe i sporto
we, parafie i sodalicje. Także zasobno
ścią tłumaczyć można fakt, iż niektóre 
wieńce zamawiano w wytwórniach 
Wiednia, Petersburga, Rygi, Pragi, Wil
na, Lwowa i Warszawy, inne zaś wyko
nywali miejscowi, często anonimowi 
rzemieślnicy. O pochodzeniu niektórych 
wieńców świadczą punce oraz ryte sy
gnatury, inne z braku punc i sygnatur 
pozostają nieokreślone.

Prawie 2/3 całości zbioru stanowią 
wieńce upamiętniające Adama Mickie
wicza (38 z pogrzebu na Wawelu 
w 1890 r., dziesięć z jubileuszu setnych 
urodzin obchodzonego w 1898 r.); pięć 
wieńców pochodzi z pogrzebu Teofila 
Lenartowicza w 1893 r., dwa z 1894 r. 
upamiętniają setną rocznicę powstania 
kościuszkowskiego, dwa związane są 
z wawelskim pogrzebem Juliusza Sło
wackiego w 1927 r. Inne postacie, np. 
Jan III Sobieski, Mikołaj Zyblikiewicz, 
Józef Kraszewski, Jan Zachariasiewicz, 
Bolesław Ładnowski, Henryk Siemi
radzki, Jan Matejko, Stanisław Wyspiań
ski, Adam Asnyk - upamiętnione są po
jedynczymi wieńcami.

Zbiór krakowski nie stanowi w cało
ści kolekcji spójnej, noszącej cechy repre
zentatywne np. dla warsztatów wiedeń
skich, krakowskich, wileńskich, peters
burskich lub warszawskich, nie jest także 
przykładem wyłącznie wyrobów o cha
rakterze funeralnym. W kilku wypad
kach, z powodu niezachowania lub celo
wego braku metalowej kokardy z in
skrypcją (zamiast niej mogła być dołą
czona szarfa), nie jest możliwe jedno
znaczne określenie wieńca jako pogrze
bowego lub jubileuszowego. Świadczy to 

HALA PAMIĘCI

ne). Przy ścianach ustawiono czternaście 
wielkich, drewnianych tablic, na których zło
tymi literami wypisane zostały nazwiska kil
kuset poległych ze Świdnicy i wielu okolicz
nych miejscowości, Odnajdziemy wśród 
nich również nazwisko najsławniejszego 
i najskuteczniejszego (80 zestrzeleń) pilota 
myśliwskiego Wielkiej Wojny, Manfreda von 
Richthofena. Po śmierci lotnika 21 kwietnia 
1918 r. we Francji odbyło się w Kościele Po
koju upamiętniające go nabożeństwo.

Wobec zniszczenia po 1945 r. niemal 
wszystkich podobnych obiektów, świdnicka 
hala jest miejscem unikatowym, tym bar
dziej że zachowała się w niemal nienaru
szonym, choć zaniedbanym stanie. Niena
ruszonym na tyle, że na jednym z haków, 
wbitych między tablicami, wciąż wisi wie
niec - tak jak go zawieszono osiemdziesiąt 
lat temu. Pierwotnie byt czarno-biato-czer- 
wony, w barwach cesarskich Niemiec, dziś 
jedynie biel pozostała czytelna. Ocalała też

przede wszystkim o braku cech formal
nych ściśle różnicujących wieńce pogrze
bowe i jubileuszowe, bowiem to wyłącz
nie inskrypcje nadawały wieńcom ich 
ostateczne znaczenie. Wskazuje to także 
na fakt, iż wieńce powstawały jako swo
istego rodzaju „prefabrykaty”, które 
sprowadzano z określonej wytwórni 
i w zależności od oczekiwań opatrywano 
na miejscu stosownymi inskrypcjami lub 
też zamawiano wyłącznie wykonanie na
pisu na gotowym już wieńcu, o czym 
świadczą czytelne znaki imienne złotni
ków krakowskich, lwowskich i warszaw
skich obok punc bitych np. w Wiedniu, 
Petersburgu czy Rydze. Wniosek ten do
wodzi dodatkowo, że wieniec mógł po
wstać nawet kilka lat wcześniej nim go 
użyto, a widniejąca na nim inskrypcja 
z datą obchodów i uroczystości nieko
niecznie musi oznaczać czas jego wyko
nania: przykładem tego jest wieniec zło
żony podczas pogrzebu Juliusza Słowac
kiego na Wawelu w 1927 r., gdzie obok 
sygnatury firmy Braci Łopieńskich wid
nieją znaki Warszawskiego Urzędu Pro
bierczego z lat 1908-1915. W zbiorze 
znajdują się także wieńce wykonane spe
cjalnie na określoną uroczystość, np. na 
jednym, przygotowanym z okazji po
grzebu Adama Mickiewicza na Wawelu 
i fundowanym przez Stowarzyszenie Ka
tolickiej Młodzieży Rękodzielniczej 
„Skała” we Lwowie, można odczytać ry- 
towaną na odwrociu datę dzienną „za
częty 28/6 - ukończony 2/7 1890” oraz 
ciekawą informację, iż w wykonaniu 
wieńca „wyszczegulnil [!] się pracą Fran
ciszek Szewczyk”.

Monika Paś

Wieniec w Hali Pamięci

(fot. Jarosław Komorowski)

część wyblakłej szarfy ze złotymi frędzlami. 
Należy mieć nadzieję, że po zakończeniu 
trwającej obecnie kompleksowej restauracji 
świątyni także odnowiona Hala Pamięci zo
stanie udostępniona zwiedzającym.

Jarosław Komorowski
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Socrates-Comenius w Wołominie

O
d 1998 r. Polska 
bierze udział w Eu
ropejskim Progra
mie Edukacyjnym Socrates- 

-Comenius. Program, fi
nansowany przez Unię Eu
ropejską, skierowany jest 
do szkół w celu nawiązania 
międzynarodowej współ
pracy placówek edukacyj
nych. Podstawowe założe
nie programu - to integra
cja europejskiej młodzieży; 
uczniowie szkół uczestni
czących w pracach wspól
nie opracowują wybrane 
tematy. Ta współpraca 
oprócz szansy na doskona
lenie języków obcych daje 
niepowtarzalną możliwość 
nauki partnerstwa na szcze
blu międzynarodowym.

I Liceum Ogólnokształ
cące im. Wacława Nałkow
skiego w Wołominie już od 
1986 r. wpisuje się w nurt 
europejskiej współpracy; 
od tego roku realizowane 
są międzyszkolne wymiany 
z liceami we Francji. Udział 
w programie Socrates-Co
menius pozwolił pogłębić 
te kontakty. Wołomińska 
szkoła zyskała dwóch part
nerów: Liceum Paula Lan
gevin w Suresnes koło Pa
ryża oraz Liceum w Rósrath 
koło Kolonii. Szkoły posta
nowiły realizować wspól
nie temat „Człowiek i jego 
środowisko miejskie - 
ogólne spojrzenie na nasze 
miasta”. Prace, które pod
jęto, trwały trzy lata (1999- 
-2000) i podzielone były na 
trzy etapy. Pierwszy rok re
alizacji programu - to 
opracowanie projektu „Po
wstanie naszych miast - 
rozwój historyczny, wzrost 
urbanistyczny, architektu
ra”. W kolejnych latach 
pracowano nad tematami: 
„Zycie w naszych miastach 
- miejsca zamieszkania, 
centra, okolice, zmiany so
cjologiczne” oraz „Miesz

1. Wycieczka do podparyskiego Wersalu w ramach międzyszkolnej 
wymiany uczniów w grudniu 2000 r.

kańcy naszych miast - 
struktura wieku, ruch lud
nościowy”. Uczniowie gro
madzili wiadomości o swo
ich miejscach zamieszkania 
i wysyłali je do kolegów za 
granicę. Czytano powieści, 
których akcja toczy się 
w pobliskich miastach - 
w wołomińskim liceum na 
lekcjach jęz. francuskiego 
(// avait pin tout le diman- 
che Philippe’a Delerma) 
i na zajęciach z jęz. nie
mieckiego (Trummer- 
blumen oder Frebels Karl 
Heinza Monheima). Z ko
lei młodzież z Francji i Nie
miec bardzo zainteresował 
opis dziewiętnastowiecznej 
Warszawy z Lalki Bolesła
wa Prusa. W czasie mię
dzyszkolnych wyjazdów 
uczniowie mieli okazję 
skonfrontować swoje wra
żenia, oglądając zabytkowe 
obiekty, nakręcili również 
filmy wideo prezentujące 
miejsca, które występowały 
w publikacjach.

Najciekawszym efek
tem udziału młodzieży 
w programie Socrates-Co
menius jest książka zatytu
łowana W poszukiwaniu 
siadów niemieckich osadni

ków w powiecie wołomiń
skim (wyd. Apostolicum, 
Ząbki 2003), zbiorowa 
praca uczniów wołomiń
skiego liceum. Została 
przygotowana pod kierun-

www.bellona.pl
Wiktor Kałasznikow

ATLAS TAJEMNIC I ZAGADEK
t.1 i 2

T. 1: Mity, magowie, mistycy, wielcy 
czarodzieje, legendarne królestwa 

(ok. 870 ilustracji).
T. 2: Dawne cywilizacje, dzieje 

pradawnych krain, potężni władcy 
(1650 ilustracji). 

Cena det. jednego tomu - 69 zt

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową za zaliczeniem pocztowym z 20% rabatem
od ceny detalicznej. Zamówienia prosimy przesyłać pod adresem:
Dom Wydawniczy Bellona, ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa,

tcl. 652 27 01,45 70 306 (Dział Wysyłki), c-mail: handclfeibcllona.pl,
infolinia 0 801 1 20 367
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kiem mgr Beaty Lewickiej 
i mgr inż. Magdaleny Roz- 
bickiej, a stanowi podsu
mowanie pracy nad pro
jektem „Mieszkańcy na
szych miast” w roku szkol
nym 2000/2001. Powstały 
dwie wersje językowe 
książki - polska i niemiec
ka (wydanie wsparła finan
sowo Fundacja Współpra
cy Polsko-Niemieckiej).

W pierwszych rozdzia
łach publikacji opisane 
zostało m.in. osadnictwo 
niemieckie (od średnio

2. Okładka książki
W poszukiwaniu śladów 
niemieckich osadników 
w powiecie wołomińskim

wiecza do końca XIX w.) 
w literaturze, mniejszość 
niemiecka w Polsce w XX 
w., ludność pochodzenia 
niemieckiego w Wołomi
nie. Kolejna część książki 
traktuje o niemieckich 
dziedzicach Kobyłki i hi
storii herbu tej miejsco
wości oraz o śladach życia 
Niemców w Radzyminie. 
Możemy poznać m.in. 
wpływ osadników nie
mieckich na rozwój go
spodarczy Ząbek i Marek, 

niemieckie panteony na 
warszawskiej Woli. Dużo 
miejsca poświęcono tu na 
przedstawienie niemiec
kich cmentarzy w miej
scowościach powiatu wo
łomińskiego (Józefin, 
Marki, Mostówka, Ra
dzymin, Ręczaje Nowe, 
Wiktorów, Kobyłka, Po
świętne, Ząbki). Każdą 
opisywaną miejscowość 
przedstawiono na mapce 
powiatu, a treść bogato 
zilustrowano. Końcowe 
rozdziały publikacji - to 
rozmowy z naocznymi 
świadkami historii osad
nictwa niemieckiego 
w powiecie wołomińskim. 
Ujęte w konwencji litera
tury faktu, bogato zdobio
ne archiwalnymi ilustra
cjami teksty są cennym 
źródłem dla badaczy dzie
jów, ciekawostką dla mi
łośników historii.

Książkę wzbogaca bi
bliografia i indeks na
zwisk, zamieszczono 
w niej też plany, mapy 
i tabele statystyczne (np. 
wykaz ewangelików za
mieszkujących powiat ra- 
dzymiński, liczba ich ślu
bów i zgonów). Wszyst
kich zainteresowanych 
nabyciem publikacji pro
simy o kontakt z Dyrekcją 
I Liceum Ogólnokształcą
cego im. Wacława Nał
kowskiego w Wołominie 
(ul. M. Sasina 33, 05-200 
Wołomin, tel. fax 776-34- 
46, 776-27-63).

Udział w Programie 
Edukacyjnym Socrates-Co- 
menius pozwolił na nawią
zanie szczególnie ważnych 
kontaktów międzynarodo
wych, przyczynił się do 
merytorycznego i emocjo
nalnego rozwoju uczniów, 
pomógł przełamać stereo
typy i bariery myślowe. Te
go rodzaju przedsięwzię
cia, angażujące młodzież, 
pełniące ważną funkcję 
edukacyjną, są w obecnych 
czasach bezcenne.

Ewa A. Kamińska

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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Diorama w Dniepropietrowsku

D
niepropietrowsk jest trzecim co 
do wielkości miastem na Ukra
inie, położonym we wschod
niej części kraju, nad Dnieprem. Zało

żyła je w 1786 r. Katarzyna II, na któ
rej cześć nadano mu nazwę Jekatery- 
nosław. W zamierzeniach carycy miała 
to być trzecia stolica Rosji po Mo
skwie i Petersburgu. Od 1926 r. mia
sto nosi nazwę Dniepropietrowsk. Za 
czasów ZSRR miasto to stało się jed
nym z najważniejszych ośrodków 
przemysłowych i zbrojeniowych 
w kraju. Tutaj mieściła się największa 
i najlepsza radziecka fabryka produku
jąca m.in. cywilne i wojskowe rakiety 
„Piwdenmasz” oraz słynne między- 
kontynentalne pociski SS-18 i SS-24. 
Do lat dziewięćdziesiątych XX w. 
Dniepropietrowsk był miastem za
mkniętym. Można się było tam dostać 
jedynie na podstawie specjalnej prze
pustki, której jednak nie mogli otrzy
mać obcokrajowcy, zaś mieszkańcom 
tej naddnieprzańskiej metropolii - po

1. 2. Fragmenty dioramy „Bitwa o Dniepr”

za nielicznymi wyjąt
kami - nie wolno było 
opuszczać terenu 
ZSRR. Być może fakt 
ten jest również po
wodem braku wiado
mości o znajdującej się 
tam dioramie „Bitwa 
o Dniepr”.

Panorama - wido
wisko malarskie wyna
lezione pod koniec 
XVIII w. - występo
wała w wielu odmia
nach, m.in. właśnie 
dioramy. Pod tą nazwą 
kryje się także kilka 
różnych znaczeń: dio
rama rozumiana jest albo jako duży 
obraz iluzjonistyczny, odpowiednio 
podświetlony, dający wrażenie natu
ralnych zmian pory dnia i nocy, albo 
jako obraz półplastyczny, którego dal
szy plan stanowi malowidło (lub po
większona fotografia), a plan pierwszy

- to plastyczna makieta dostawiona do 
obrazu, dioramami przyjęło się rów
nież określać duże obrazy panoramicz
ne towarzyszące prezentacji panoram. 
Ich tematykę stanowiły przeważnie 
pejzaże, widoki miast oraz sceny bi
tew. Panoramy miały umożliwić wi
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dzom, bez konieczności odbywania 
kosztownych i uciążliwych wojaży, po
dróże nie tylko w przestrzeni, ale tak
że w czasie. Do dzisiaj na świecie - 
głównie w Europie - zachowało się 30 
panoram, z których 10 powstało 
w ostatnim półwieczu (np. w Bułgarii, 
Chinach, Egipcie). Jedną z nich, „Bi
twę pod Racławicami” (1894), można 
podziwiać we Wrocławiu. Z kolei na 
terenie byłego Związku Radzieckiego 
znajdują się trzy panoramy: w Mo
skwie („Bitwa pod Borodino”, 1912), 
w Sewastopolu („Bitwa pod Sewasto
polem”, 1957) oraz w Wołgogradzie 
(„Bitwa Stalingradzka”). Panoramopo- 
dobnych przedsięwzięć malarskich ist
nieje zapewne o wiele więcej i zazwy
czaj te bardziej udane są wzmiankowa
ne w opracowaniach dotyczących pa
noram. Diorama w Dniepropietrow- 
sku, mimo że w pewnej mierze nawią
zuje do obrazu półplastycznego, zosta
ła namalowana i zorganizowana na

(zdjęcia: Beata Marcisz, Szczepan Rudka)

wzór panoram dziewiętnastowiecz
nych, tzn. ma przyciemnione wejście, 
specjalne oświetlenie i tzw. sztuczny 
teren, tworzący jakby przedłużenie 
obrazu. Z tym, że w odróżnieniu od 
panoramy, która jest malowidłem roz
piętym na planie koła, płótno tego ob
razu rozpina się na niepełnym okręgu 
o kącie 230°. Stąd też można ją okre
ślić jako panoramę częściową (w od
różnieniu od tzw. półpanoramy roz
piętej na półkolu).

Uroczyste otwarcie dioramy 
w Dniepropietrowsku odbyło się 9 ma
ja 1975 r. Głównymi autorami tego 
dzieła są dwaj rosyjscy malarze batali

ści z Moskiewskiego Studia Wojskowe
go im. M. Grekowa: Nikołaj Jakowle- 
wicz But oraz Nikołaj Wasilewicz 
Owieczkin (1929-1993), autor także 
panoramy „Pleweńska epopeja 1877 
roku”, prezentowanej w Plewen w Buł
garii od 1977 r. Powierzchnia płótna 
obrazu - tkanego w całości - wynosi 
840 m2 („Panorama Racławicka” - 
1740 m2). Namalowanie dioramy po
przedziły prowadzone na szeroką skalę 
badania archiwalne, które umożliwiły 
zebranie dokumentów potrzebnych do 
możliwie jak najbardziej szczegółowe
go odtworzenia walk o Dniepr: dzien
ników, rozkazów, map, frontowych ga
zet, listów i wspomnień żołnierzy. Ko
rzystano też z pomocy wojskowych 
i naukowych konsultantów.

Bitwa o Dniepr należała do naj
większych i najcięższych bitew tzw. 
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej (1941- 
-1945), toczyła się na kilku frontach na 
odcinku liczącym ok. 900 km, od 

Humla do Melitopola. Jej ce
lem było oswobodzenie lewo
brzeżnej Ukrainy i zabezpiecze
nie przyczółków na prawym 
brzegu Dniepru. Bitwa przebie
gała w dwóch etapach: od 
sierpnia do września i od paź
dziernika do grudnia 1943 r. 
Diorama przedstawia jedynie 
niewielki fragment bitwy, który 
rozegrał się w dniach 26-30 
września na odcinku Wojsko- 
wyje - Wownigi (okręg dnie- 
propietrowski). Na obrazie 
ukazano najtrudniejszy, czwar
ty dzień walk wojsk desanto
wych - ranek 30 września. Żoł

nierze z 333 dywizji strzeleckiej pod 
„huraganowym ogniem” artylerii nie
mieckiej przeprawiają się przez rzekę 
na tratwach i pontonach na jej prawy 
wysoki i urwisty brzeg. Dzięki zebra
nym dokumentom i relacjom uczestni
ków autorzy stworzyli realistyczną wi
zję malarską bitwy, odtworzone zostały 
konkretne sytuacje i osoby biorące 
udział w tych zdarzeniach. Przed płót
nem znajduje się tzw. sztuczny teren, 
odtwarzający skalisty brzeg Dniepru, 
z nasypem ziemi i skał, pomostem zbi
tym z desek i leżącą przy nim łódką, 
skrzynkami po amunicji, bronią itp. 
Sztuczny teren nie został jednak zbyt 
starannie wykonany, o czym świadczy 
widoczna w niektórych miejscach dol
na krawędź płótna. W ogóle diorama 
sprawia wrażenie obiektu nieco zapo
mnianego i zaniedbanego, jest jednak 

3. Budynek, w którym eksponowana 
jest diorama

dostępna dla zwiedzających. Podobnie 
jak panoramy, prezentowana jest 
w specjalnie wybudowanym w tym ce
lu budynku - rotundzie - według pro
jektu W. A. Zujewa, wzorowanym za
pewne na innych rotundach panoram. 
Fasadę budynku pozbawionego otwo
rów okiennych tworzą wydłużone, ryt
micznie powtarzające się prostokąty. 
Od frontu umieszczono na niej daty 
„1945-1975”. Obraz jest prezentowa
ny na piętrze budynku, w specjalnie 
oświetlonym pomieszczeniu, do które
go wchodzi się przyciemnionymi scho
dami, co ma spotęgować wrażenie ilu
zji u zwiedzającego.

Wokół budynku rotundy zorgani
zowano ekspozycję ciężkiej broni 
i sprzętu z okresu drugiej wojny świa
towej, można obejrzeć tam m.in.: ra
dzieckie czołgi T-34 i T-70, samocho
dową wyrzutnię rakiet BM13 (słynna 
katiusza). Do niedawna stał tam rów
nież samolot myśliwski MIG-15, na 
miejsce którego postawiono obecnie 
wyrzutnię rakiet przeciwlotniczych 
S-125 Newa. Interesującym obiektem, 
będącym swoistym polonicum, cho
ciaż ustawionym z boku i pozbawio
nym kół, jest haubica kał. 155 mm, 
wz. 1917, która była w wyposażeniu 
oddziałów artylerii ciężkiej Wojska 
Polskiego. Niestety, jest pozbawiona 
oznaczeń, które pozwoliłyby ustalić 
wytwórnię, z której pochodzi oraz rok 
produkcji. Ten rodzaj haubic francu
skiej konstrukcji po raz pierwszy 
wszedł w skład uzbrojenia formującej 
się we Francji armii gen. Józefa Halle
ra i razem z jego oddziałami trafił do 
uzbrojenia Wojska Polskiego Drugiej 
Rzeczypospolitej. Dodatkową ich licz
bę Polska nabyła w okresie międzywo
jennym, by następnie podjąć się ich li
cencyjnej produkcji w Starachowi
cach. We wrześniu 1939 r. oddziały 
polskie posiadały 341 sztuk tej broni, 
z czego w walkach użyto 234. Można 
podejrzewać, że znajdująca się 
w Dniepropietrowsku haubica należa
ła do wyposażenia Wojska Polskiego 
i została zdobyta po 17 września. Ist
nieje też prawdopodobieństwo, że naj
pierw dostała się ona w ręce niemiec
kie, a po wybuchu wojny niemiecko- 
-sowieckiej przeszła w ręce armii czer
wonej. Zarówno przy haubicy, jak 
i przy pozostałych obiektach brak ta
bliczek z informacją o danym sprzęcie.

Beata Marcisz 
Szczepan Rudka
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Szubienica w Lubaniu
W trakcie prac niwelacyjnych 

przy ul. Zgorzeleckiej w Luba
niu (woj. dolnośląskie) wiosną 2002 

r. natrafiono na resztki starej miej
skiej szubienicy. Znajdują się one kil
kanaście metrów na prawo od drogi 
prowadzącej do Zgorzelca, a okoio 
100 m za ostatnim domem. Relikty 
murowanej szubienicy, o średnicy 
około 600 cm, grubości murów 
125 cm i wysokości 80 cm, wykona
no z kamienia polnego, zespolone
go zaprawą wapienną w formie cy
lindrycznej studni. W przeszłości ca
łość mogła być zaopatrzona w wej
ście do wnętrza obiektu, zlokalizo
wane najprawdopodobniej od stro
ny miasta, czyli w części wschodniej 
lub południowo-wschodniej. Na ko
ronie studni, której wysokość sięga
ła prawdopodobnie 400 cm, stały 
dawniej trzy lub cztery kamienne lub 
drewniane stupy, podtrzymujące po
ziomo umieszczone belki egzeku
cyjne, do których przytwierdzano 
stryczki lub łańcuchy.

Historia miejsca straceń w Lu
baniu sięga zapewne początku XV 
w., kiedy to w mieście znajdowała 
się czterosfupowa dębowa szubie
nica, stojąca przy drodze do Zgo
rzelca. W 1415 r. powieszono tutaj 
Johanna Colbusa (lub Cotbusa), 
który okradl sakramentarium jed
nego z legnickich kościołów. 
W 1437 r. szubienica była znisz
czona, więc w tym samym miejscu 
wzniesiono nową. Tak jak poprzed
nio, wykonano ją w formie cztero
stopowej, z dębowego drewna. 
Dopiero w 1492 r. zastąpiono ją 
obiektem kamiennym. Należy jed
nak zaznaczyć, iż starsza, drewnia
na szubienica stała w pobliżu dro
gi do Henrykowa Lubańskiego, na

tomiast kamienny obiekt wybudo
wano bliżej miasta. W krótkim cza
sie po jej wzniesieniu powieszono 
na niej przestępcę o nazwisku 
Mussiggang. Kolejnymi straceńca
mi byli dwaj grabarze, powieszeni 
w 1540 r. za okradanie zmarłych 
i chorych z ubrań i kosztowności 
podczas zarazy. Już w 1565 r. na 
belce miejskiej szubienicy zawisł 
młynarz z powodu kradzieży, a 22 
października 1571 r. trzej mtócarze 
oskarżeni o kradzież zboża. 19 
czerwca 1603 r. wykonano przy 
szubienicy wyrok na dzieciobój
czyni Marii Krause z Siekierczyna 
kolo Lubania. Została ona przebita 
zaostrzonym palem, a jej ciało po
grzebano koto szubienicy. Lista 
osób, które weszły w konflikt z pra
wem, w czego następstwie zakoń

czyły swój żywot na lub przy lubań- 
skiej szubienicy, jest długa.

Aby szubienica mogła prawi
dłowo funkcjonować, miasto mu- 
siato zadbać o jej należyty stan. 
Wiadomo, iż przy budowie lub re
moncie zatrudniano cale cechy 
rzemieślnicze, gdyż żaden majster 
czy czeladnik nie podjąłby się tego 
zadania w pojedynkę. Jeden ze 
znanych remontów szubienicy 
w Lubaniu przeprowadzony został 
7 lipca 1652 r., kiedy podczas ogól
nej uroczystości obiekt naprawiało 
14 cieśli i 6 murarzy. Już 14 lipca 
powieszono jako pierwszego na 
nowo odremontowanej szubienicy 
złodzieja nazwiskiem Caspar Lu
dwig. Kolejną naprawę podjęto 26 
sierpnia 1675 r„ zgromadziła ona 
130 murarzy i 180 cieśli. Podobny 
remont przeprowadzono 19 grud
nia 1687 r. Udział wzięto 44 cieśli 
i 24 murarzy, którzy odnowili szu
bienicę, a już następnego dnia po
wieszono na niej jednookiego zło-

skie tak opisują to wydarzenie: „De
putowani komisji budowlanej, rajca 
Weinert i reprezentant Haase w to
warzystwie skarbnika Leppera jako 
deputowanego murarzy i cieśli, oraz 
innych członków cechów zebrali się 
rano o godzinie 8.00 koto szubienicy. 
Rajca Weinert wygłosił mowę, w któ
rej oświadczył, że tutejszy magistrat 
postanowił o rozebraniu szubienicy, 
ponieważ przestępcy są już prze
ważnie karani toporem, a nie strycz
kiem. Dlatego p. Haase i ja [Weinert] 
ze strony magistratu i reprezentan
tów miasta zostaliśmy upoważnieni, 
aby w pracy tej dać przykład i w ten 
sposób położyć kres wszelkim po
mówieniom i zarzutom ze strony ce
chów. Ostrzegamy również zebra
nych, aby pracowali ostrożnie, by 
nikt nie poniósł szkody. Następnie 
wziął on [Weinert] młotek murarski 
i uderzył nim trzy razy w mur szubie
nicy. Podobnie uczynił podaną przez 
cieśli siekierą. W jego ślady poszli 
skarbnik Lepper i p. Haase, oraz 

1. Widok Lubania w XVIII w., 
na wzgórzu po lewej stronie 
widoczna szubienica 
(oznaczona strzałką)
2. Pozostałości szubienicy
w Lubaniu
3. Hipotetyczny wygląd szubienicy

(fot. 2 - Daniel Wojtucki, 
rys. 3 - Robert Heś)

dzieją nazwiskiem Schlenker. Je
den z ostatnich potwierdzonych re
montów przedsięwzięto 18 marca 
1765 r. i wydarzeniu temu nadano 
uroczysty charakter. Zanotowano, 
że „władze miasta zobowiązały do 
uczestnictwa w pracach wszystkich 
tutejszych cieśli i murarzy, a także 
kowali, ślusarzy, stolarzy, którzy 
przynieśli ze sobą listwy, zamek 
i nowe drzwi. Rozpoczęte prace 
szybko zakończono, z powodu pla
nowanej na 21 marca 1765 r. egze
kucji trzech złodziei. Siedzieli oni 
w więzieniu od trzech lat, a przypro
wadzeni pod szubienicę po pojed
naniu się z Bogiem niejaki Feist, 
Lindner i Weise zostali powieszeni".

Na początku XIX w. z krajobrazu 
śląskich miast zniknęły szubienice 
jako znienawidzone miejsca egze
kwowania wyroków sądowych. Lu- 
bańską rozebrano podczas uroczy
stości 22 marca 1824 r. Kroniki miej-

wszyscy starsi cechów stolarzy, ślu
sarzy, murarzy i kowali, itd. Wówczas 
rozpoczęto prace rozbiórkowe, 
a murarze i cieśle zostali wynagro
dzeni 25 talarami".

Zobligowane do rozbiórki ce
chy na szczęście wykonały swoje 
zadanie niezbyt dokładnie, czego 
dowodem są odkryte fundamenty. 
W najbliższej przyszłości należy 
przeprowadzić na reliktach szubie
nicy prace zabezpieczające i ar
cheologiczne. Mogą one doprowa
dzić do odkrycia tzw. przeklętego 
cmentarza, tworzonego przez kata 
lub jego pomocników koto szubie
nicy. Bowiem ciało skazańca po 
wyegzekwowaniu wyroku dawało 
panującemu i władzom miasta 
możliwość prezentacji umęczo
nych zwłok jako swoistej przestrogi 
dla potencjalnych przyszłych prze
stępców. Czasem przybyły na miej
sce kat lub jego pomocnicy usuwa-
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li odpadłe kończyny lub już zmur
szałe kości, zakopując je w jednym 
zbiorowym grobie. Wisielcy, gdy 
powróz, na którym wisieli zerwał się 
pod ich ciężarem, pozostawiani by
li pod szubienicą lub w jej wnętrzu. 
Już zresztą wyroki określały miej
sce pochówku skazańca, nie dając 
mu tym samym możliwości zbawie
nia poprzez chrześcijański po
grzeb. Potwierdzają to także lubań- 
skie kroniki: „11 października 1623 
r. w Kwisie utopiono w worku wraz 
z kogutem, psem i kotem dziecio
bójczynię, a następnie jej zwtoki po
grzebano pod szubienicą".

Warto dodać, iż w Lubaniu 
9 marca 1688 r. wybudowano na 
rynku drugą szubienicę. 27 grud
nia 1700 r. tę drewnianą konstruk
cję powalił silny wiatr, a sprowa
dzony kat przewiózł jej resztki do 
swojego domostwa.

Odkryte fundamenty szubieni
cy w Lubaniu wzbogacają zasób 
tych unikatowych zabytków ar
cheologii prawnej, jakie do dziś 
zachowały się w krajobrazie ślą
skich miast i miasteczek. Miejmy 
nadzieję, iż niebawem relikty tego 
miejsca straceń zostaną należycie 
wyeksponowane i zabezpieczone 
przez władze konserwatorskie.

Daniel Wojtucki

Szanowna Redakcjo!
Z wielkim zaintereso- 

waniem środowisko lu- 
■ baczowskich muzealni
ków przyjęto zainicjowa

ny na lamach „Spotkań z Zabytkami” 
cykl tematyczny pod nazwą „Akcja 
drewno", poświęcony problemom 
ratowania oraz ochrony zanikają
cych form drewnianej architektury 
i budownictwa. Ten niezwykle aktual
ny temat jest nam bardzo bliski.

Na terenie powiatu lubaczow- 
skiego, położonego na pólnocno- 
-wschodnich rubieżach wojewódz
twa podkarpackiego, znajduje się 
unikatowy zespól świątyń drewnia
nych (22 cerkwie i dwa kościoły 
z XVI-XX w.) oraz ciekawe przykłady 
drewnianego budownictwa miesz
kalnego i gospodarczego z przeło
mu XIX i XX w., wyróżniającego się 
pewnymi lokalnymi cechami. 
Wszystkie te przykłady rodzimego 
ciesielstwa wymagają ochrony. 
Szczególnie narażone są jednak 
drewniane cerkwie. Dowodem tego 
jest nie tak dawny pożar dawnej 
świątyni greckokatolickiej w Opace 
pod Lubaczowem (1756 r, przebu
dowa w 1896 f.). Wzmianka o tym 
smutnym fakcie zamieszczona zo
stała również w „Spotkaniach z Za
bytkami" (nr 10, 2003, S. 2).

W wyniku tragicznego w skut
kach pożaru całkowitemu znisz
czeniu uległ zabytek unikatowy, 
mający malowniczą sylwetkę do
skonale osadzoną w krajobrazie. 
Świadomość straty obiektu o tak 
dużym znaczeniu dla wielokultu
rowego dziedzictwa okolic Luba
czowa legia u podstaw działań 
mających na celu odbudowę 
świątyni. Już kilka dni po pożarze 
z inicjatywą taką wystąpiło Towa
rzystwo Miłośników Ziemi Luba- 
czowskiej. O odbudowę cerkwi 
zaapelował również Mariusz Czu
ba, Wojewódzki Podkarpacki Kon
serwator Zabytków. Po wstępnych 
uzgodnieniach z radą solecką 
Opaki, przewodniczącym Rady 
Gminy i wójtem gminy Lubaczów 
(formalnym właścicielem obiektu) 
28 października 2003 r. Rada 
Gminy Lubaczów jednogłośnie 
podjęła uchwalę o odbudowie te
go zabytku. Z pewnością jest to 
ważny i bezprecedensowy krok 
nie tylko w skali powiatu luba- 
czowskiego. Miejmy nadzieję, iż 
zapoczątkuje on skuteczne stara
nia o odbudowę cerkwi. Będzie to 
niewątpliwie zadanie długie i wy
magające wielu wysiłków. Ufamy, 
iż zostanie doprowadzone do 
szczęśliwego finału.

mgr Janusz Mazur 
kustosz Muzeum w Lubaczowie

Szanowna Redakcjo!
Na marginesie artykułu Piotra 

Kwiatkiewicza „Polskie Halloween" 
(nr 11, 2003) chcialbym dorzucić, 
że spotkałem się z tym obrzędem 
w Polsce już w latach przedwojen
nych. Urodziłem się (1933 r.) w Po
rębie k. Zawiercia, osadzie przemy
słowej powstałej wokół istniejących 
od 1798 r. zakładów mechanicz
nych (data ta jest utrwalona na zbu
dowanym w tym roku korpusie wiel
kiego pieca). W okresie międzywo
jennym zakłady należały do Stowa
rzyszenia Mechaników Polskich 
z Ameryki S. A. - spółki akcyjnej za
łożonej przez reemigrantów, którzy 
po latach pracy w Ameryce powró
cili do kraju i przeznaczyli swoje 
oszczędności na inwestycje w kra
jowym przemyśle, sami zresztą pra
cowali w zakładach na stanowi
skach robotniczych.

Najwidoczniej wraz z reemi
grantami przyszedł do Poręby zwy
czaj Halloween (sama nazwa chyba 
nie). Pamiętam, że w jesienny wie
czór chodzili po nieoświetlonych 
wówczas ulicach młodzi ludzie 
z wielkimi, wydrążonymi dyniami, 
w których wycięte byty oczy i zęby 
podświetlone przez znajdującą się 
we wnętrzu świecę. Pamiętam też, 
że na widok tego spektaklu popa- 
dlem w prawdziwe przerażenie...

Tak więc popularyzowany 
obecnie obyczaj Halloween pojawi! 
się w Polsce, w szczególnych wa
runkach, już niemal 70 lat temu.

Hubert Sylwestrzak 
Warszawa

Redakcja „Spotkań z Zabytkami” 
W 11 numerze „Spotkań z Za

bytkami" (2003 r), zainteresował 
mnie artykuł pana Andrzeja Wilka 
pt. „Ursus zabytkiem techniki", 
w związku z czym chciatem się po
dzielić informacją na ten temat.

Od ponad 20 lat mój brat Jan 
użytkuje ciągnik Ursus do niektó
rych prac potowych. Za sprawą mo
jego syna Arkadiusza, który namówił 
stryja przy końcu lat osiemdziesią
tych XX w. do kolekcjonowania tych 
pojazdów, powstał mały skansen te
go rodzaju motoryzacji. Posiadamy 
10 ciągników Ursus z różnych lat 
produkcji. Cztery z nich są na cho
dzie, następne wymagają remontu 
bądź uzupełnienia. Obaj z bratem 
poszukujemy informacji o leżących 
elementach lub resztkach tych cią
gników. Dzięki temu kolekcja nasza 
może się powiększać.

Jeden z ciągników został 
w tym roku wpisany do Centralnej 
Ewidencji Zabytków w Warszawie, 
a następnie zarejestrowany jako 
chyba jedyny w Polsce pojazd za
bytkowy. Drugi „rodzynek" - to 
model C-451 wyprodukowany 
w 1957 r. w Zakładach Metalo
wych URSUS, mający oryginalne 
plomby, nieużywany przez ponad

40 lat. Brat Jan Twardowski raz 
w roku używa go do orki czteroski- 
bowym pługiem. Całość kolekcji 
znajduje się w miejscowości Rani
żów 502 (woj. podkarpackie), do 
odwiedzenia której serdecznie za
praszamy.

Korzystając z okazji chciatem 
poinformować o rekonstrukcji 200- 
letniego domu, której się podjął 
brat.

Pozdrawiam
Stanislaw Twardowski

Kolbuszowa
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Redakcja „Spotkań z Zabytkami"
Od kilku lat z zaintere- 

sowaniem czytam „Spo- 
tkania z Zabytkami’’. Wy- 
nika to ze specyfiki mo

jego zawodu. Pracuję ja
ko pracownik merytoryczny Mu
zeum Ziemi Chełmińskiej 
w Chełmnie. W numerze 11, 
2003 „Spotkań" przeczytałam 
tekst Jarosława Komorowskiego 
o Hermanie Lónsie z Chełmna. 
W tekście tym znalazło się zapy
tanie, czy w rodzinnym mieście 
ktoś jeszcze pamięta o piewcy 
Borów Tucholskich. Postać Her
mana Lónsa jest nam doskona
le znana. Do dnia dzisiejszego 
zachował się również budynek, 
w którym się on urodził. Ponad
to w Muzeum Ziemi Chełmiń
skiej w 1996 r. prezentowaliśmy, 
dzięki uprzejmości Muzeum 
w Munster, wystawę ilustrującą 
życie i działalność Hermana 
Lónsa. W załączeniu przesyłam 
katalog z tej wystawy.

Życzę redakcji „Spotkań 
z Zabytkami" kolejnych cieka
wych numerów.

Z poważaniem
Anna Grzeszna-Kozikowska 

Chełmno

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”.

KLUB
FPRENUMERATORÓW^
SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI
Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 

miesięcznika są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma 
• zniżka dla wszystkich, którzy jednorazowo opłacą prenumeratę roczną 
(w 2004 r. - 66 zł zamiast 70,5 zł) • rabat w wysokości 10% na wszystkie 

wydawnictwa książkowe Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
(na podstawie numeru Karty Prenumeratora, którą przesyłamy Prenumeratorom 

z pierwszym zamówionym numerem miesięcznika)’ dla szkół i bibliotek gratisowe 
roczniki 2001 i 2002 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI".

Sprostowanie
W tytule nagrodzonej w konkursie „Za
bytek i jego DETAL’ pracy p. Hadriana 
Jakóbczaka z Krakowa („Spotkania 
z Zabytkami”, nr 2 i 3, 2004) pojawi! się 
błąd: słynnym opactwem w Tyńcu od 
blisko tysiąca lat opiekują się oczywi
ście benedyktyni, a nie bernardyni. 
Przepraszamy.

Redakcja

DWORY
I PAŁACE WIEJSKIE 
W WIELKOPOLSCE

PICASSO..
LEGER

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

Teresa Skarżyńska z Warszawy - Anna M. Drexlerowa (red.), Kultura miejska w Królestwie Polskim. 
Część 1. 1815-1875. Warszawa-Kalisz-Lublin-Piock, Wydawnictwo TOnZ, Warszawa 2001
Stanisław Puc z Krakowa - Marcin Libicki, Piotr Libicki, Dwory I palace wiejskie w Wielkopolsce, Dom 
Wydawniczy REBIS, Poznań 2003
Irena Brodowicz z Gdańska - Nawojka Cieślińska, Anna Król (red.), Picasso, Leger, Nolde, Arp, Miro i inni. 
Sztuka naszego wieku z Kolekcji Wurth, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1999 
Biblioteka Instytutu Etnologii i Archeologii PAN w Warszawie - Józef Poklewski i Tomasz F. de Rosset (red.), 
Rozważania o smaku artystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002 
Maria Ciemieniewska z Poznania - Enza Milanesi, Kobierce, ARKADY, Warszawa 1999

Marrin Libida 
Hotr LtbicJu

o smaku artyjtytznym 

■K ,■ .1

KOBIERCERozważania
arp 

MIRO

PRENUMERATA

prowadzona jest przez: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 
Warszawa, 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; 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 opłaco
nej jednorazowo na cały 2004 r. - 66 zł. Dla prenumeratorów zama
wiających minimum po 10 egzemplarzy każdego numeru - 25% raba
tu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. Wszelkie informacje 
można uzyskać pod nr. tel. 629-62-26, 621-62-41 w. 252 (e-mail: 
zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach poczto
wych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie 
dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe 
dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmu
ją przedpłaty w 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 jego 
siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem stron 
internetowych (www.poczta.lublin.pl/gazety).
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na III kwartał 2004 r. przyj
mowane są do 5 czerwca br.

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

Zniszczony posąg Augusta III

W
 gdańskim Dworze Artusa 7 października 1755 
r.odbyto się - jak donosiła lokalna gazeta „Ge- 
meinnutzige Danziger Anzeigen” z dnia 11-17 te
go miesiąca - uroczyste odsłonięcie pomnika króla pol

skiego Augusta III, wzniesionego przez tamtejszych kup
ców, cechy i tzw. Trzeci Ordynek. Był to wyraz wdzięczno
ści gdańszczan za wyda
ną 20 lipca 1750 r. ordyna
cję królewską - ostatni akt 
polskiego władcy w sto
sunku do ustroju miasta - 
czyniącą zadość postula
tom mieszkańców. W po
łowie XVIII w. obniżanie 
się stanu gospodarczego 
Polski coraz dotkliwiej od
bijało się na handlu Gdań
ska: wywóz polskiego 
zboża wyraźnie się 
zmniejszał, liczba ludno
ści spadała gwałtownie, 
upadał przemysł, pojawiło 
się zaś konkurencyjne 
partactwo i handel domo
krążny. Wysłana do Augu
sta III deputacja wytoczyła 
skargi na niemrawą Radę 
Miejską, w wyniku czego 
monarcha stanowczo 
określił swoje uprawnienia 
do portu i morza: zamy
kać i otwierać port wolno 
było jedynie za jego zgo
dą, tak zresztą, jak to za
strzegał statut Kazimierza 
Jagiellończyka z 1457 r.

Posąg Augusta III, wy
kuty w kararyjskim mar
murze, wyobrażał władcę 
a /'antique: w wieńcu lau
rowym, zbroi i paluda- 
mencie spiętym na lewym 
ramieniu, z regimentem 
i krótkim mieczem w rę
kach. U stóp muskularne
go Wettyna, ujętego 
w lekkim kontraście, znaj
dował się szyszak rycer
ski. Zbroję zdobił Orzeł
Biały, a zachodzące na siebie tarczki powielały motyw 
lwiej paszczy. Rzeźbę usytuowano na wysokim cokole ze 
stosownym napisem.

Posąg wykonał rzeźbiarz gdański, Johann Heinrich 
Meissner (Królewiec 1701 - Gdańsk 1770), od 1726 r. osia
dły nad Motławą i działający tu jako wolny mistrz. Warto 
przypomnieć, iż wśród rodziców chrzestnych jego sześcior

ga dzieci znaleźli się przyszli ofiarodawcy na pomnik Augu
sta III, m.in. Daniel Huseland, Philipp Schulz i Johann Bent- 
zmann. Meissner uważany jest za najwybitniejszego rzeź
biarza gdańskiego rokoka, a jego dorobek artystyczny liczył 
około 180 prac - od plastyki monumentalnej aż po gabine
towe formy miniatorskie. Cechowała go wyjątkowa zręcz

ność i pewność ręki w ob
róbce różnych materiałów. 
Z zamiłowania był mi
strzem małych form, tak 
charakterystycznych dla 
epoki rokoka, toteż celował 
w niewielkich figurynkach, 
rzeźbionych w bukszpanie, 
orzechu, marmurze czy ko
ści słoniowej, odznaczają
cych się wielką precyzją 
wykonania. Bardziej monu
mentalne dzieła nie były już 
tak doskonałe; do nich wła
śnie należał pomnik Augu
sta III, jakkolwiek zgodnie 
uznawany za najważniejszy 
w dorobku Meissnera. 
Drewniany model figury był 
gotów w 1752 r. Oprócz 
właściwego marmurowego 
posągu artysta wykonał 
dwie miniaturowe repliki 
(obecnie w zbiorach Mu
seum fur Kunst und Gewer- 
be w Hamburgu oraz 
Stadtisches Kunstgewerbe- 
museum w Lipsku). Dzieło 
stanęło pośrodku wielkiej 
sali Dworu Artusa, a kiedy 
w XIX w. usunięto je do ką
ta, upomniał się o nie Jo
hann Carl Schultz (1801- 
-1873), romantyk i zagorza
ły gdańszczanin, profesor 
i dyrektor Danziger Kunst- 
schuie, założyciel Towarzy
stwa Przyjaciół Sztuki, a na
de wszystko malarz i grafik, 
autor obrazów i miedziory
tów utrwalających widoki 
miasta i wnętrza jego bu
dowli. Domagał się wów

czas, aby pamiątce po królu przywrócić należne jej „histo
ryczne miejsce”, i to właśnie miejsce uwiecznił na swoim 
obrazie z 1848 r. („Wnętrze Dworu Artusa”, olej na płótnie, 
Muzeum Narodowe w Gdańsku). W okresie międzywojen
nym rzeźbę Meissnera przeniesiono do Muzeum Miejskie
go, a ostateczny kres jej istnienia - jak zresztą większości 
prac tego rzeźbiarza - położyła druga wojna światowa.
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Po zniszczonym pomniku Augusta III pozostały stosun
kowo liczne dokumentujące go fotografie, często reprodu
kowane w ówczesnych wydawnictwach, głównie niemiec
kich, rzadziej obrazy i ryciny. Do tych ostatnich należy - 
właściwie jedyny w grafice - miedzioryt, wykonany w listo
padzie 1755 r. w Gdańsku, a więc wkrótce po odsłonięciu 
posągu, przez tamtejszego profesjonalnego sztycharza, 
Matthausa Deischa (Augsburg 1724 - Gdańsk 1789). Arty
sta, osiadły tu od 1749 r., zapisał się w dziejach miasta ja
ko czołowy jego ikonograf, uwieczniając w technikach 
mezzotinty, akwaforty i miedziorytu źródła rysunkowe, ma
larskie i rzeźbiarskie, en masse niezachowane do naszych 
czasów. Niezawodna prasa gdańska („Gemeinnutzige 
Danziger Anzeigen”) z 15-21 listopada 1755 r. donosiła, iż 
„u Pana Deisch, przy Bramie Katowskiej, w domu siodlarza 
Zimmermanna" sprzedawano egzemplarze rycin, przed
stawiających świeżo odsłonięty monument. Odbitka na 
atłasie (jedwabiu) kosztowała 3 floreny, a na Royal Papier 
w formacie folio - 1 floren. W anonsie zaznaczono, iż kto 

życzy sobie nabyć odbitkę na atłasie, powinien się po nią 
zgłosić w przeciągu dwóch tygodni, ponieważ później ta
kie odbicia nie będą już sporządzane, zapewne z uwagi na 
postępujące zużycie miedzianej matrycy.

Miedzioryt Deischa nosi dwie sygnatury: na cokole po
mnika - „J. H. Meisner inven. et sculpebat" oraz mniej wi
doczną, wyrytą na pionowym żeberkowaniu tegoż coko
łu: „Matthaus Deisch delineavit et sculpsit Gedani". Druga 
sygnatura często umykała uwagi badaczy, stąd np. Mat
thias Bersohn (1887) i K. v. Różycki (1893) przypisali 
Meissnerowi także autorstwo samej ryciny. Obecnie 
w polskich zbiorach znajdują się jedynie dwie jej odbitki: 
na kremowym atlasie (Muzeum Narodowe w Warszawie, 
z kolekcji Dominika Witke-Jeżewskiego) oraz na papierze 
(Muzeum Narodowe w Poznaniu, z kolekcji Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk). Deisch wyizolował rzeźbę z otoczenia, 
dając jej tylko optyczną podstawę w postaci flizów po
sadzki. Miedzioryt nie należy do specjalnie udanych prac 
artysty, lecz zasługuje na uwagę z racji swojej rzadkości;

1. Matthaus Deisch, 1755, „Posąg Augusta III z Dworu Artusa”, 
miedzioryt na atłasie, Muzeum Narodowe w Warszawie

2. „Posąg Augusta III z Dworu Artusa”, fotografia archiwalna 
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

3. Johann Carl Schultz, „Wnętrze Dworu Artusa”, fragment, 1848, 
olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Gdańsku

(ilustracje: 1 - ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.
2-ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku; 

fot. 3 - Krystyna Augustyniak) 

jego cena antykwaryczna u Hieronima Wildera w Warsza
wie już przed 1914 r. osiągnęła niebagatelną kwotę 7 ru
bli i 50 kopiejek. Jak utrzymywała Helena Domaszewska 
(1969), „ryciny wykonane na jedwabiu należały do rzad
kich i cenionych egzemplarzy grafiki - ofiarowywanych za
zwyczaj możnym protektorom. Być może, że praca 
Deischa była przeznaczona dla króla”.

Hanna Widacka
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1.2. Kolumna na placu przed kościołem sw. Teresy 
w Krakowie, fragmenty scen na cokole
- „Modlitwa w Ogrojcu” (1) i „Niesienie Krzyża” (2)
3. Kapliczka Boża Męka w Paczóttowicach - fragment 
sceny „Modlitwa w Ogrojcu” na podstawie kolumny 
4.5. Kolumna przed bramą klasztoru kamedutów na 
krakowskich Bielanach, fragmenty scen na cokole
- „Chrystus prowadzony przed sąd” (4)
i „Chrystus przed arcykapłanem” (5)

Podkrakowskie Boże Męki


