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Od redakcji

~To byty pracowite i ważne dla nas wszystkich dni - 18 i 19 czerwca 2004 r, dni konfe- 
I rencji naukowe/ „Społeczne funkcje zabytków”, zorganizowanej przez Zarząd Główny 

Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 
i IX Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. A wszystko to w go
ścinnych wnętrzach Podchorążówki w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Program konferencji wypełniły referaty: dr Danuty Ktosek-Kozlowskiej „Społeczna opie
ka i zabytki. Anachronizm czy potrzeba chwili”, doc. Andrzeja Szpocińskiego „Funkcje za
bytków w perspektywie socjologii Kultury", księdza biskupa Jan Śrutwy „Zabytki w działal
ności i nauczaniu Kościoła”, dr. Macieja Świątkowskiego „Społeczna funkcja zabytków - 

krajobraz historyczny", prof. Janusza Zagórskiego „Zabytki archeologiczne i ich znaczenie 
w ochronie dziedzictwa kultury oraz w procesie nauczania historii”, prof. Andrzeja Wajdy 
„Kinematografia i zabytki. Wzajemne uwarunkowania", prof. Wiktora Zina „Współczesne 
imperium telewizyjne i jego stosunek do zabytków”, red. Jerzego S. Majewskiego „Czy 
dziennikarze kochają zabytki?” oraz dr. Tadeusza Rudkowskiego „Elity polityczne kontra za
bytki”. Już samo zestawienie tytułów referatów pozwala zrozumieć, dlaczego po ich wysłu
chaniu wśród obecnych na sali wywiązała się ożywiona, momentami wręcz emocjonująca 
dyskusja. Organizatorzy spotkania obiecują opublikowanie materiałów pokonferencyjnych. 
Będziemy czekać na nie z niecierpliwością.

Z kolei obrady Walnego Zebrania - podczas których wybrano nowe władze Towarzy
stwa i po raz trzeci funkcję prezesa Zarządu Głównego powierzono dr. Marianowi Sołtysia
kowi - zostały zdominowane przez kwestie statutowe. Ich pojawienie się łatwo było prze
widzieć choćby w związku z uchwaleniem przez Sejm RP w 2003 r. kilku ustaw związanych 
z naszą działalnością (między innymi ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon
tariacie) oraz w związku z faktem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Najważniejszą 
uchwalą IX Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa Opieki nad Zabytkami jest bez wąt
pienia jego uchwała programowa. Oto jej fragmenty:

„Ochrona dziedzictwa kultury na obszarze naszego państwa jest obowiązkiem zarów
no władz, jak i społeczeństwa. Nasze państwo zobowiązało się do właściwej ochrony 
własnego dziedzictwa, ratyfikując w 1975 r. Międzynarodową Konwencję Ochrony Dzie
dzictwa Kulturowego i Naturalnego.

Tymczasem powszechnie wiadomo jak wiele obiektów zabytkowych wymaga sku
teczniejszej ochrony i codziennej, troskliwej opieki. Cale grupy zabytków, jak poprzemy- 
slowe czy drewniane, narażone są na zagładę, powodowaną lekceważeniem ich znacze
nia, brakiem spójnej koncepcji ich wykorzystania i brakiem pieniędzy. Problem równie bo
lesny stanowi niszczenie naszego krajobrazu oraz najbliższego otoczenia nawet czoło
wych zespołów zabytkowych poprzez lokowanie w ich sąsiedztwie wielkich centrów han
dlowych [...].

Walne Zebranie Delegatów TOnZ uważa za konieczne skorelowanie odpowiedzialno
ści, kompetencji i powinności finansowych samorządów różnych szczebli oraz postawie
nie na wyższym poziomie współpracy władz państwowych i samorządowych z organiza
cjami pozarządowymi. To organizacje społeczne, świadome swego niewykorzystanego 
potencjału, wieloletniego doświadczenia i bezinteresownego zaangażowania swych 
członków, mogą wspomóc służby konserwatorskie naprawdę skutecznie, mogą znacz
nie rozwinąć działania edukacyjne. Ale ich glos - głos dużej społeczności, bo jest nas 
coraz więcej - musi być prawdziwie wysłuchany a działalność wyraźnie wspierana”.

Redakcja „Spotkań z Zabytkami”, rozumiejąc swój udział w realizacji uchwały Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami i swoją rolę edukacyjną, jest otwarta na wszelkie inicjatywy 
zmierzające do ratowania polskich zabytków.
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Krakowscy kameduli obchodzą 
400-lecie swego pobytu na Srebrnej 
Górze. Fundatorem kościoła i zabu
dowań klasztornych byt w 1604 r. 
marszałek wielki koronny Mikołaj 
Wolski. W budowie i zdobieniu świą
tyni brali udział znani artyści, m.in. 
Andrzej Spezzo, Antoni Frąckiewicz, 
Jan Falconi, Franciszek Placidi, To
masz Dolabella. Obecnie klasztor 
kamedulski jest w katastrofalnym 
stanie. Zakonnicy po bezskutecznej 
walce o fundusze na renowację bu
dowli klasztornych rozważają 
opuszczenie Srebrnej Góry. Od wie
lu lat wspiera klasztor Społeczny 
Komitet Odnowy Zabytków Krako
wa, ale jest to tylko kropla w morzu 
potrzeb. Klasztor na Srebrnej Górze 
jest jednym z ważniejszych założeń 
barokowych w Europie, Małopolski 
Konserwator Zabytków Jan Janczy- 
kowski rozważa więc podjęcie sta
rań o fundusze na remont zabytku 
ze źródeł Ministerstwa Kultury i Unii 
Europejskiej.

W kwietniu br. na skutek pożaru 
w skansenie Muzeum Etnograficz
nego w Toruniu spłonęła zagroda 
kujawska (cztery budynki). Zagroda 
składała się z: chałupy z Rakutowa 
z przełomu XVIII i XIX w. (ściany zo
stały spalone w znacznym stopniu 
od zewnątrz, wnętrze w trakcie akcji 
gaśniczej zalano wodą, ale drewnia
ny strop i gruba warstwa gliny na 
nim leżąca ochroniły meble, stroje, 
pościel i obrazy); stodoły z Kowala 
z 1806 r. (budynek całkowicie spalo
ny); obórki-glinianki, zrekonstruowa
nej według obiektu z drugiej połowy 
XIX w. z Rakutowa (zniszczona 
w znacznym stopniu) i spichlerzyka 
z Rakutowa z początku XIX w. (ścia
ny spalone od zewnątrz). Zlokalizo
wane w centrum miasta Muzeum 
Etnograficzne w Toruniu ze skanse
nem jest wielką atrakcją turystycz
ną, magnesem przyciągającym tu
rystów zarówno polskich, jak i za
granicznych. Spalenie części zbio
rów tego muzeum jest ogromną 
stratą dla kultury regionu, dlatego 
Zarząd Województwa Kujawsko-Po
morskiego podjął decyzję o odbu
dowie w trybie pilnym spalonych 
obiektów i odtworzeniu całej zabu
dowy zagrody kujawskiej.

W tym roku przypada 25-lecie ist
nienia Instytutu Badań nad Sztuką 

IRSA. Jego siedziba początkowo 
znajdowała się w Wenecji, potem 
we Florencji i Wiedniu, a od 1996 r. 
mieści się w Krakowie. Instytut ma 
w swoim dorobku wiele znaczą
cych osiągnięć badawczych i wy
stawienniczych. Należą do nich 
m.in.: ekspozycja „Opus Sacrum” 
na Zamku Królewskim w Warsza
wie (1990 r.), pokaz odkrytego 
w wyniku badań Instytutu IRSA ob
razu Jana Vermeera van Delft „Św. 
Prakseda" na Zamku Królewskim 
na Wawelu (1991 r.), wystawa obra
zów malarzy kręgu „Ecole de Paris” 
z kolekcji Wojciecha Fibaka (1998- 
-1999 r.), retrospektywa twórczości 
Stasysa Eidrigeviciusa „Stasys 50” 
(1999-2000). Instytut IRSA od po
czątku swego istnienia stara się 
promować sztukę polską; inicjato
rem powołania Instytutu był Józef 
Grabski, uczeń prof. Jana Biało
stockiego. Przy Instytucie istnieje

Wydawnictwo IRSA Publishing Ho
use, wydające czasopismo „Atri- 
bus et Historiae", popierające inter
dyscyplinarne badania nad sztuką 
oraz problemami z pogranicza hi
storii sztuki i innych dyscyplin hu
manistycznych.

Zlomiarze rozbierają stuletni szyb 
kopalni „Polska" w Świętochłowi
cach. Ta unikatowa wieża szybo
wa stanowi jedyną pozostałość po 
kopalni. Wybudowana została na 
początku XX w. Wyglądem przy
pomina nieforemny zameczek 
z pruskim murem. Wewnątrz zain
stalowane były dwie maszyny wy
ciągowe: elektryczna i parowa. 
I właśnie to bardzo rzadkie w gór
nictwie zastosowanie elektryczno
ści i pary zadecydowało o umiesz
czeniu świętochlowickiego szybu 
w rejestrze zabytków. W całej Eu
ropie nie ma tego typu budowli. 
Tymczasem ztomiarze doprowa
dzili do całkowitej dewastacji za
bytku. Wyszabrowali wszystko, co 
można było sprzedać. Rozebrali 
maszynę parową, zaczęli przeko
pywać ziemię w poszukiwaniu ka
bli i rur. Zaczęli nawet rozbierać 

ściany. Według opinii magistratu 
w Świętochłowicach, kłopoty szy
bu skończą się w chwili, gdy zaby
tek ten i otaczające go tereny po
kopalniane znajdą inwestora.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zabyt
ków Techniki „Maleniec", działające 
przy Politechnice Śląskiej w Katowi
cach, uratowało od zagłady ponad 
dwustuletnią fabrykę pod Kielcami 
(zob. „Spotkania z Zabytkami", nr 
5, 2004). Za swoją pracę otrzymało 
wyróżnienie w konkursie „Pro Publi
co Bono” na najlepszą inicjatywę 
obywatelską minionego roku; prze
wodniczącym rady fundacji kon
kursu jest prof. Jerzy Buzek. Zaglą
dający do Maleńca turyści mogą 
teraz tu zobaczyć pełny cykl walco
wania blach i wytwarzania z nich 
narzędzi gospodarczych. Dzięki

Stowarzyszeniu uratowany został 
unikatowy w Europie zabytek pol
skiej myśli technicznej.

Społeczny Komitet Opieki nad Sta
rymi Powązkami w Warszawie ob
chodzi w tym roku trzydziestolecie 
swego istnienia; założony został 
przez Jerzego Waldorffa, wielce za
służonego w dziele ratowania pol
skich zabytków. Dzięki organizowa
nym każdego roku kwestom, w któ
rych biorą udział ludzie kultury i po
lityki oraz sponsorom udało się ura
tować ponad 1100 zabytkowych 
grobowców i nagrobków na war
szawskich Powązkach. W pracach 
konserwatorskich przy ich odnawia
niu uczestniczyli wybitni polscy kon
serwatorzy. Gratulujemy Komitetowi 
dotychczasowych osiągnięć.

W Muzeum Narodowym w Krako
wie w dniach od 1 maja do 11 lipca 
br. czynna była wystawa „Świat ze 
srebra. Zlotnictwo augsburskie od 
XVI do XIX wieku w zbiorach pol
skich”. Była to pierwsza w historii 
polskiego muzealnictwa próba mo

nograficznego ukazania relacji 
w kontekście importu dziel sztuki, 
pomiędzy centrum ztotnictwa euro
pejskiego, jakim przez wieki byt Au
gsburg a nobilitowanymi odbiorca
mi w Rzeczypospolitej. Na wysta
wie zgromadzono ponad 300 za
bytków sztuki złotniczej, pochodzą
cych ze zbiorów muzeów i instytucji 
kościelnych, a także pozostających 
w rękach prywatnych. Wśród eks
ponowanych dziel można było m.in. 
zobaczyć obiekty wypożyczone od 
Grunes Gewólbe z Drezna oraz 
Muzeum Historycznego ze Lwowa.

Runął pałacyk z XIX w. w Radaczu, 
dawna siedziba rodu von Kleistów. 
Budowla była opuszczona i pozo
stawiona od 10 lat bez opieki. By
ła systematycznie szabrowana, 
m.in. skradziono z wnętrza dębo
wą boazerię, zabytkową mozaikę, 
kominek. Naruszenie elementów 
konstrukcyjnych spowodowało 
ostateczne zawalenie się budyn
ku, pozostały tylko trzy ściany 
i dwie wieżyczki.

W maju br. odbyta się w Muzeum 
w Raciborzu piąta Sesja Muzeal- 
no-Konserwatorska. Poprzednie 
cztery sesje poświęcone były za
równo ogólnemu spojrzeniu na 
konserwatorstwo i muzealnictwo, 
jak i wybranym zagadnieniom 
szczegółowym z tej dziedziny. Na 
tegorocznej sesji wygłoszone zo
stały następujące referaty: dr To
masz Węclawowicz - Wartości ma
terialne i niematerialne miast zabyt
kowych. Kilka uwag o Raciborzu; 
prof. Ireneusz Pluska - Aranżacje 
plastyczne w konserwacji; mgr Ka
tarzyna Wawrzyniak-Lukaszewicz - 
Konserwacja papieru i skóry na 
przykładzie prac przy konserwacji 
„Atlasu Silesiae" z zasobów Mu
zeum w Raciborzu; dr inż. arch. Ja
cek Owczarek - Czy przetrwały? 
Śląskie zabytki ze szkicownika 
Stronczyńskiego. Sesji towarzyszy
ła wystawa „Sztuka i Czas. Konser
wacja tkaniny Barbary Kalfas”.

Nie ma już dworu w Skoroszach 
(por. „Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 
2004). Uratowano jednak znajdują
ce się w jego wnętrzu polichromie, 
które - po konserwacji przeprowa
dzonej przez Pawła Jakubowskie
go, adiunkta Wydziału Konserwacji 
i Restauracji Dziel Sztuki Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie 
- przekazane zostały do Muzeum 
Historycznego m.st. Warszawy.
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, o któ
rych nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kiedy i gdzie 
powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytelnikom w do
kładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, które mają w swoich 
zbiorach i nie potrafią określić np. ich twórcy, lat powstania, stylu, 
przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie więc do redakcji dokładne 
opisy i ilustracje (wyłącznie dobre zdjęcia i rysunki) wyrobów nie
znanych lub dzieł sztuki, co do których macie pewne niejasności. 
Jesteśmy gotowi odpowiadać także na inne pytania związane z za
bytkami. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie starała się 
zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

„Zwracam się z prośbą o pomoc 
w rozszyfrowaniu postaci uwidocz
nionej na akwareli Jana Styki. Akwa
rela ma wymiary 18,5 x 26,5 cm. 
Została namalowana w okresie 
pobytu artysty w Krakowie, pod
czas studiów malarstwa na Akade
mii. Mam nadzieję, że dla Państwa 
nie będzie to trudny problem".

Joanna Muszala-Ciatowicz 
Racibórz

A jednak osoby pozującej mala
rzowi do obrazka lub malowanej 
przez niego z pamięci nie udało 
nam się rozpoznać. Nie ma nato
miast wątpliwości, że tematem 
akwareli jest św. Cecylia, o której 
młody Styka z pewnością wiele 
słyszał. „Podług legendy zacho
wanej u Metafrasta, w Żywotach 
Świętych - czytamy w Encyklope
dii Powszechnej Orgelbranda - 
Cecylija Rzymianka w III wieku, by
ła córką znakomitych i bogatych 
rodziców, piękna i pełna wdzię
ków, za miodu ślubowała Bogu 
stan panieński [...]. Przedstawiają 
na obrazach świętą Cecyliję już 
siedzącą w łaźni, już ciętą w gło
wę, ale najczęściej przy arfie lub 
organach, słuchającą w zachwy
ceniu dźwięków spływających 
z nieba, gdyż lubiła muzykę i śpie
wała psalmy Dawida, wtórując 
głosowi swemu na arfie lub psal- 
teryjonie. Tak ją wyobrażali Carlo 
Dolce, Rafael, Rubens i Franzia, 
jako patronkę muzyki. [...] Kościół 
obchodzi pamiątkę Cecylii dnia 22 
Listopada" [t. 5, Warszawa 1861, 
s. 4-5], Czy w ułożeniu postaci 
przedstawionej na akwareli Styka 
wzorował się na którymś z mi
strzowskich obrazów? Być może. 
Lecz, jeśli tak, to z błędami - 
szczególnie w partii nóg kobiety, 
w przyjętej pozie, w jakiej siedzi 
ona przy instrumencie (nazbyt 
swobodnie, nieco bokiem, tak, że 
nie mogłaby grać na nożnej kla
wiaturze) - wskazującymi nie tylko 
na luki w znajomości rysunku, ale 
i pośpiech w posługiwaniu się hi
potetycznym pierwowzorem. Na
tomiast „od biedy” można by grać 
w taki sposób na fisharmonii, lecz 

wielkość piszczałek, które w żad
nym wypadku nie są tutaj atrapą 
(fisharmonie miewały niekiedy 
niewielkie pseudoorganowe na
stawy) zdaje się uniemożliwiać 
tak postawioną tezę. Akwarela 
powstała okazjonalnie, o czym 
dowiadujemy się z umieszczonej 
pod nią odręcznej dedykacji: 
„Pragnę żeby nie plama ale ta lilij- 
ka biała została - / dla Pani pa
miątką pobytu w mojej pracowni - 
/ i prosząc o łaskawe przyjęcie po- 
zostaję prawdziwym / Jej gry wiel
bicielem / Kraków 23/11 [1]883. 
Jan Styka". Namalowana więc by
ła pod wrażeniem wizyty jakiejś 
tajemniczej pianistki (?) w pra
cowni młodego artysty. Cóż to za 
pianistka?
Poszukując odpowiedzi na to py
tanie odrzucić należy niezwykle 
kuszącą propozycję bezpośred
niego związania tematu pracy 
z obchodzonymi w tym czasie 

w Krakowie uroczystościami Dnia 
św. Cecylii, które uświetnić miał 
koncert z muzyką organową w Ko
ściele Mariackim, o czym donosiły 
miejscowe dzienniki. W krakow
skim „Czasie" znajdziemy na 
ten temat między innymi taką 
oto informację, opublikowaną 
w przededniu święta: „We czwar
tek, jako w dzień św. Cecylii, pa
tronki muzyki, podczas mszy w ko
ściele NPanny Maryi wykonaną zo
stanie Msza św. utworu pana Ry- 
chlinga [Wincentego Wacława Ri- 
chlinga (1841-1896), organisty 
i dyrygenta w katedrze na Wawe
lu, pedagoga i kompozytora], na
pisana na uroczystość dwuwieko- 
wej rocznicy zwycięstwa Sobie
skiego pod Wiedniem. Msza So
bieskiego raz tylko dotąd wykona
ną została w dniu 11 września 
w katedrze na Zamku - znawcy 
wielce chwalili tak cały nastrój tej 
pięknej kościelnej kompozycyi, jak 
właściwe zastosowanie różnych 
motywów polskich i słowiańskich, 
które są mitem przypomnieniem, 
a jednak nie psują ogólnego cha
rakteru religijnego. We czwartek 
wybór sil wokalnych, jakiemi roz
porządza Towarzystwo muzyczne, 
weźmie udział w wykonaniu Mszy 
pod kierunkiem jej autora [...]” 
[„Czas", 1883, nr 265 z 21 listopa
da, s. 3]. Czy widoczną na akwa
reli kobietę można identyfikować 
z organistką wykonującą mszę 
Wincentego Richlinga na jednym 
z instrumentów znajdujących się 
w kościele NPM w Krakowie? We
dług opinii dr. Wiktora Z. Łyjaka, 
wybitnego znawcy interesującego 

nas tematu, jest to niemożliwe.
Nie było bowiem w zwyczaju - 

powiada zapytany - by w XIX w. 
kobiety zasiadały przy kościelnych 
instrumentach. Także porównanie 
przedstawionego na akwareli po
zytywu z istniejącymi w tym czasie 
trzema instrumentami organowymi 
w Mariackim Kościele (dwuklawia- 
turowymi, głównymi organami po
nad wielkimi drzwiami, również 
dwuklawiaturowymi w prezbiterium 
i malutkimi przed ołtarzem Ukrzy
żowania) nie pozwala na przypusz
czenie, by którykolwiek z nich był 
dla Styki wzorem". A więc to nie 
wspomnienie z koncertu w koście
le, ale jakieś inne ważne wydarze
nie w życiu młodego artysty stało 
się inspiracją do namalowania 
przez niego „Św. Cecylii”. Jakie to 
wydarzenie?
Malarz nie pozostawił w swoich 
zapiskach żadnych informacji na 
ten temat. Uczył się wtedy, o czym 
wspomniała już autorka listu, 
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięk
nych u Jana Matejki, który „przyjął 
młodego „Jana z Rusi» jak ojciec" 
[...], przeznaczając mu pracownię 
tuż obok siebie [Aleksander Mata- 
czyński, Jan Styka, Lwów 1930, 
s. 17], Być może więc jakaś wybit
na pianistka, np. przy okazji od
wiedzin u słynnego malarza, zaj
rzała i do atelier jego ucznia? „Św. 
Cecylia” Jana Styki to podzięko
wanie za taką wizytę i hołd złożo
ny artystce, której nie znamy.
Pozostaje przypuszczenie. Być 
może chodzi o jedną z najwybit
niejszych pianistek przełomu wie
ków - Natalię Marię Janothównę 
(1856-1932), której stawa „dorów
nywała sławie i powodzeniu Pade
rewskiego. Była członkiem nie
mieckiej, austriackiej, angielskiej 
Akademii Muzycznej oraz rzym
skiej Accademia S. Ćecilia. Gra jej 
odznaczała się szczególnie sub
telnym wykonaniem dziel Chopi
na” [Zofia Lissa, Janotha Natalia, 
PSB, t. X, s. 554], Janothówna 
rzadko przyjeżdżała do kraju. 
Przez blisko 40 lat koncertowała 
w całej Europie. W listopadzie 
1883 r. odwiedziła jednak Kraków. 
Tam, u księżnej Marceliny Czarto
ryskiej, uczennicy Chopina, szu
kała podpowiedzi, jak interpreto
wać utwory wielkiego romantyka. 
Tam, 28 listopada w sali Hotelu 
Saskiego, data koncert na cześć 
Adama Mickiewicza. Zagrała Kon
cert fortepianowy a-mol Roberta 
Schumanna, Gawot h-mol Jana 
Sebastiana Bacha i Rondo capri- 
cioso Feliksa Mendelssohna, po 
wykonaniu których otrzymała dłu
go niemilknące brawa, tak że „by
ła zmuszona [...] dwa razy powra
cać na estradę, aby odegrać nad 
program dwa mniejsze kawałki" 
[„Gazeta Krakowska”, 1883, 
nr 273 z 30 listopada, s. 2]. Tylko 
czy rzeczywiście to ona odwiedzi
ła pracownię Jana Styki?
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W styczniowym numerze „Spotkań z Zabytkami” z br. zaprezentowany został drewniany 
kościół w Tarnowie Pałuckim, któremu niedawno sławy przysporzy^ wyniki badań 

dendrochronologicznych i kontrowersyjne przesunięcie czasu budowy z drugiej ćwierci 
XVII w. na lata siedemdziesiąte XIV stulecia. Nieco w cieniu kościoła w Tarnowie Pałuckim 

pozostają inne cenne, zabytkowe świątynie drewniane na Pałukach. Wśród nich na 
szczególną uwagę zasługuje kościół parafialny św. Mikołaja w Gąsawie, nieopodal Żnina, 

w którym w ostatnich latach dokonano sensacyjnych odkryć. Zmieniły one utrwalone 
poglądy na temat jego metryki, konstrukcji i pierwotnego wyglądu wnętrza.

Architektura 
i dekoracja ścienna 
kościoła w Gąsawie

Z ALEKSANDER JANKOWSKI

^ościół parafialny w Gąsawie, oszalowany od zewnątrz
^i otynkowany we wnętrzu, dotychczas postrzegany 

b_ w* był jako budowla zrębowa, powstała w 1674 r., 
o czym miała świadczyć data na belce tęczowej. Dziś wiemy, 
że konstrukcja ścian kościoła jest inna niż powszechnie są
dzono, że data na belce tęczowej nie dotyczy ukończenia je
go budowy, a odsłonięte spod tynków malowidła ścienne 
całkowicie zmieniły nasze wyobrażenie o dawnym wystroju 
wnętrza. Kościół zdradził tajniki konstrukcji podczas remon
tu w 1998 r. Po zdjęciu szalunku okazało się, że jego ściany 
mają konstrukcję zdwojoną, tzn. wieniec nawy, prezbiterium 
i zakrystii, wzniesiony z ociosanych bierwion sosnowych, 
otacza od zewnątrz (niemal „na styk”) dębowa konstrukcja 
szkieletowa. Odkrycie to rzuciło nowe światło na dzieje bu
dowy obecnego kościoła parafialnego w Gąsawie. W naj
większym skrócie przedstawiają się one następująco.

Świątynię wzniesiono w drugiej ćwierci XVII w. jako 
budowlę zrębową, orientowaną, jednonawową z trójbocz- 
nie zamkniętym prezbiterium z zakrystią od północy. Ko
ściół szczęśliwie przetrwał pożogę Gąsawy w czasie potopu 
szwedzkiego, a w roku 1674 przeszedł gruntowny remont, 
upamiętniony wspomnianą już datą na belce tęczowej. Po
większono wówczas otwory okienne oraz wycięto dodatko
wo nowe, co było przedsięwzięciem skomplikowanym, 
gdyż wymagało demontażu więźby dachowej oraz górnej 
partii wieńca ścian. Prace te nie zmieniły wprawdzie bryły 
kościoła, ale w istotny sposób zaważyły na jego obliczu ar
chitektonicznym. Oto bowiem nowe, duże otwory okienne 

naruszyły stabilność konstrukcyjną ustroju zrębowego. 
W konsekwencji konieczny był kolejny remont. Przeprowa
dzono go w latach dziewięćdziesiątych XVII stulecia. 
Wzniesiono wówczas konstrukcję szkieletową, która odcią
żyła ściany zrębowe w funkcji nośnej dachu. Odwiązano też 
nową więźbę, typu mieszanego (tzw. mixte), łączącą w jed
norodnym ustroju system stolców leżących ze storczyko
wym. Wtedy też kościół zyskał sygnaturkę. W XVIII w. do 
południowej ściany nawy dostawiono niewielką, szkieleto
wą kruchtę (na jej miejscu stanęła w połowie XIX w. obec
na). Ostatnim etapem istotnych architektonicznych prze
obrażeń kościoła była fundacja murowanej, cylindrycznej 
kaplicy, dobudowanej w 1817 r. do północnej ściany nawy.

Od połowy XII w. Gąsawa należała do domeny klasztoru 
kanoników regularnych w Trzemesznie. Oni też decydowali 
o powstaniu i przebudowach obecnego kościoła. Z grona za
konników w Trzemesznie wybierano proboszcza parafii gą- 
sawskiej, któremu przysługiwał tytuł prepozyta. Kanonicy 
regularni dbali o wyposażenie parafialnej świątyni. Fundo
wali ołtarze: w XVII w. - główny i cztery boczne, w drugiej 
połowie XVIII w. - pięć (zachowanych do dziś), przeniesio
nych z klasztornej świątyni w Trzemesznie. Kanonikom regu
larnym zawdzięcza też kościół gąsawski wspaniałą malarską 
dekorację wnętrza. Odkryto ją w 1999 r., a odsłonięto spod 
dziewiętnastowiecznych tynków w latach 2000-2002.

Malowidła pochodzą z czterech różnych faz chronolo
gicznych. Najlepiej zachowana, dominująca warstwa dekora
cji pochodzi z początku XVIII w. Pod nią czytelne są relikty 
malowideł wcześniejszych - sprzed remontu kościoła w 1674 r. 
Przetrwała też dekoracja z początku XIX w., która powstała 
na północnej ścianie nawy po dobudowie kaplicy.
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budowana, zawierająca wzmiankę o odnowieniu ołtarzy i całej 
świątyni w 1706 r., widnieje nad portalem zakrystii. Dekoracja 
malarska, umiejętnie i koncepcyjnie wpisana w strukturę archi
tektoniczną, zakomponowana została w układzie strefowym. 
Odrębnie potraktowano poligonalne zamknięcie prezbiterium, 
boczne partie ściany tęczowej oraz środkową część północnej 
ściany nawy, gdzie namalowano udrapowane kotary tworzące 
tło dla ołtarzy - głównego oraz bocznych.

Dolną strefę ścian nawy i prezbiterium niemal do połowy 
wysokości zajmują duże kompozycje figuralne, wyraziście obra
mowane florystyczną bordiurą. Stwarzają one sugestywne wra
żenie rozwieszonych gobelinów. W prezbiterium przedstawiono 
sceny ilustrujące ewangeliczne nauki Chrystusa: „Sąd nad Jaw
nogrzesznicą”, „Grosz czynszowy”, „Ostatnia Wieczerza”, 
„Ustanowienie prymatu św. Piotra” oraz „Chrystus nauczający 
w Świątyni Jerozolimskiej”. W nawie tematy kompozycji tej

1. Zdwojona, 
zrębowo-szkieletowa 
konstrukcja 
południowej ściany 
nawy kościoła 
(stan z 1999 r.)

2. Dekoracja 
malarska 
południowej 
ściany nawy, 
po restauracji 
(stan z 2004 r.)

Dziś kościół parafialny w Gąsawie skupia uwagę przede 
wszystkim ze względu na trwający proces konserwacji i restau
racji malowideł. Istnienie kilku warstw malarskich narzuciło 
konieczność wyboru koncepcji aranżacyjnej. Siedemnasto
wieczne oraz dziewiętnastowieczne fazy malarskiego wystroju 
wnętrza postanowiono udokumentować, zachowując wybra
ne relikty w formie tzw. świadków. Natomiast do ekspozycji - 
jako przykład dawnej dekoracji kościoła - wytypowano wy
różniające się walorami artystycznymi i bogatym programem 
ikonograficznym malowidła z początku XVIII w.

Wykonana techniką temperową i klejową dekoracja ścian 
i stropów nawy oraz prezbiterium powstała w latach 1705- 
-1706. Mówią o tym dwie inskrypcje pozostawione przez twór
ców w prezbiterium: jedna - z datą 1705 znajduje się w partii 
kotarowego zamknięcia luku tęczowego, druga - bardziej roz- 

strefy są bardziej różnorodne: „Zmartwychwstały Chrystus 
z uczniami i Marią Magdaleną” sąsiaduje z „Hiobem”, a „Sąd 
Ostateczny” z „Nawróceniem św. Augustyna”. Dwa obrazy po
święcono życiu patrona świątyni - św. Mikołaja.

Ponad dużymi kompozycjami narracyjnymi umieszczono 
wizerunki świętych. Zastygłe w bezruchu postacie stoją na 
prostopadłościennych postumentach, prezentując atrybuty. 
Na ścianie prezbiterium przedstawiono patronów Rzeczy
pospolitej: św. Stanisława Kostkę, św. Kazimierza i św. Woj
ciecha - będącego także patronem archidiecezji i klasztoru 
w Trzemesznie, który szczycił się grobem z relikwiami mę
czennika. W nawie dominują wczesnochrześcijańscy mę
czennicy: św. Katarzyna Aleksandryjska, św. Barbara, św. 
Wawrzyniec i św. Szczepan. Ponadto w gronie tym znaleźli 
się św. Mikołaj z Tolentynu oraz św. Bernard z Aosty. Obaj
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należeli do szczególnie czczonych w zakonach reguły św. 
Augustyna. Pod stopami świętych na frontowych ściankach 
postumentów widnieją emblematy. Mają one wymowę dy- 
daktyczno-moralizatorską. Przywołując cnoty świętego, 
prezentują go jako wzór doskonałości chrześcijańskiej.

Wśród malowideł zdobiących ściany prezbiterium zwra
cają uwagę dwie sceny z tradycji zakonu kanoników regu
larnych: „Św. Augustyn otrzymujący regułę zakonną z rąk 
Dzieciątka” oraz „Św. Augustyn wręczający regułę zakonną 
kanonikom regularnym”. Na gąsawskim malowidle zakon
ników przedstawiono w tradycyjnych strojach - w białych 
habitach i rokietach, z czarnymi mucetami obramowanymi 
czerwienią. Opat, który przyjmuje tekst reguły oraz św. Au
gustyn, zgodnie z modą obowiązującą na przełomie XVII 
i XVIII stulecia, mają krótkie, tzw. hiszpańskie brody, a wło
sy zakonników są starannie ufryzowane.

W najwyższej partii ścian prezbiterium rozmieszczono po 
pięć emblematów, które niemal w całości odnoszą się do 
symboliki biblijnej, a ich treści koncentrują się na idei zbaw
czej mocy nauk Chrystusa oraz tajemnicy Królestwa Bożego.

Ściany zamknięcia prezbiterium przystania udrapowana ko
tara, która wraz z malowidłem na tej partii stropu tworzy mo
tyw namiotowego baldachimu rozpiętego nad ołtarzem głów
nym. Podtrzymują go trzy pary aniołów. Wyobrażenie nawią
zuje do biblijnej wizji niebiańskiego Namiotu Przybytku. Nie 
sposób oprzeć się wrażeniu, że malarz, odtwarzając fakturę 
ciężkiej materii, hafty wzbogacone klejnotami, złociste frędzle 
i chwosty, miał przed oczami orientalne namioty, które drogą 
zakupów lub jako łup wojenny w XVII w. trafiały do Polski.

Kopułowy dach namiotu sąsiaduje na stropie z malowa
nym plafonem z „Apoteozą NMPanny Niepokalanie Poczętej” 
oraz popiersiami ewangelistów w tondach. Prezentacja Ma
donny w otoczeniu ewangelistów stanowi rzadki, oryginalny 
motyw. Ukoronowana Maria jawi się tu jako symbol Kościoła. 
Dekorację stropu dopełniają unoszące się wśród obłoków mu
zykujące anioły - grające na instrumentach i śpiewające z nut.

Iluzjonistyczny rozmach i mistrzostwo wykonania cechu
je malarską dekorację ponademporowej partii ściany zachod
niej nawy. Zakomponowano tu prospekt organowy o pięcio- 
dzielnej szafie (flankowanej figurami aniołów dmących w ro
gi), z pieczołowicie i realistycznie odtworzonymi detalami:

3. Malowidło „Św. Augustyn wręczający regułę zakonną kanonikom 
regularnym”, przed restauracją (stan z 2004 r.)
4. „Prospekt organowy” (fragment dekoracji malarskiej), po restauracji 
(stan z 2004 r.)
5. „Instrumenty muzyczne” (fragment dekoracji malarskiej),
po restauracji (stan z 2004 r.)
6. „Św. Cecylia” (fragment dekoracji malarskiej), przed restauracją 
(stan z 2002 r.)
7. „Matka Boska”, późnogotycka rzeźba z grupy „Ukrzyżowania” 
na belce tęczowej
8. „Matka Boska z Dzieciątkiem”, obraz w ołtarzu głównym

metalowymi piszczałkami wargowymi i bogatą snycerską or
namentyką. Obok namalowano podwieszone na wstęgach in
strumenty muzyczne naturalnej wielkości, tworzące zestaw 
typowy dla barokowych kapel kościelnych. Są tu wiole, trąby, 
puzony, rogi i bębenki. Ta malarska kompozycja rekompen
sowała rzeczywiste niedostatki muzycznego wyposażenia ko
ścioła parafialnego, które na początku XVIII w. ograniczało 
się do organum parvum (tzn. małych, przenośnych organów).

Motyw muzyczny znajduje kontynuację w malowidłach na 
ścianie wschodniej nawy, gdzie po obu stronach łuku tęczowego 
przedstawiono „Dawida” oraz „Św. Cecylię”. Siedzący na tronie 
król dotyka palcami strun harfy, św. Cecylia - patronka śpiewu 
kościelnego - zasiada przy pozytywie. Ta wytworna dama, 
w sukni z dużym dekoltem i ze starannie ułożonymi włosami, 
w niczym nie przypomina wczesnochrześcijańskiej męczennicy. 
Towarzyszy jej anioł, który porusza miech fałdowy pozytywu.

Strop nawy zdobią motywy roślinne. W przemiennym 
rytmie biegną pasy stylizowanej wici akantu oraz realistycznie 
malowane ulistnione gałązki, owoce i kwiaty, odzwierciedla
jące obfitość plonów sadów i ogrodów. Są tu jabłka, gruszki, 
jagody, winne grona, kiście jarzębiny, tulipany, bławatki i goź
dziki. W centralnej partii stropu zachowano współczesny pla
fon (wykonany w 1947 r.) namalowany na grubej warstwie 
tynku, przedstawiający „NMPannę Niepokalanie Poczętą 
i św. Mikołaja” oraz widok kościoła w Gąsawie.

Oprócz dużych kompozycji figuralnych i rozbudowa
nych scen narracyjnych, niemal każdy skrawek ściany wy
pełniają roślinne motywy ornamentalne: podwieszone na 
wstęgach i plecionych sznurach festony z liści, kwiatów 
i owoców, palmety oraz wijące się pędy akantu.
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W malarskim wystroju kościoła uderza obfitość inskryp
cji. Oprócz wspomnianego już napisu, upamiętniającego od
nowienie świątyni i wersetów biblijnych stanowiących ele
ment kompozycji emblematycznych, są tu również rozbudo
wane fragmenty psalmów, oplecione liśćmi akantu. Głoszą
ce chwałę Boga, wzywające do śpiewu i gry na instrumen
tach, stanowią „literacki” komentarz dla malarskiej wizji in
strumentów muzycznych oraz muzykujących Dawida, św. 
Cecylii i aniołów na stropie prezbiterium.

Malowidła, choć niewątpliwie cieszyły wzrok barwą, do
skonałością i różnorodnością form, pełniły przede wszystkim 
tradycyjną i podstawową dla dekoracji ściennych we wnę
trzach sakralnych funkcję katechetyczną. Obrazy przekazy
wały podstawowe treści nauk ewangelicznych i prawdy wia
ry. Niosły również przesłanie dydaktyczno-moralizatorskie. 
Z pewnością też służyć mogły jako inspiracja lub ilustracja ka
zań głoszonych z ambony gąsawskiego kościoła. Złożona 

symbolika emblematów oraz teksty inskrypcji adresowane 
były do ludzi wykształconych, umiejących czytać i mających 
wiedzę teologiczną, w tym - co oczywiste - do kanoników re
gularnych sprawujących służbę Bożą w parafialnej świątyni.

U schyłku XVIII stulecia kościół parafialny w Gąsawie 
wymagał gruntownego remontu. Doraźne reperacje dachu 
nie zahamowały postępującego zawilgocenia i niszczenia 
malowideł. Sekularyzacja klasztoru w Trzemesznie w 1793 
r. pozbawiła kościół gąsawski możnego protektora. Nowy, 
oficjalny opiekun - władze pruskie nie kwapiły się z pomo
cą. W pewnym stopniu ratunkiem dla kościoła było zaanga
żowanie rodu Zdebińskich z Czewujewa, którzy związali 
z parafialną świątynią rodową nekropolię. Przy okazji dobu
dowy kaplicy założono nowy szalunek, odnowiono wnę
trze, w tym również malowidła. Nad arkadą łączącą kościół 
z kaplicą namalowano motyw kotary, która stanowiła tło 
dla umieszczonego tu rodowego kartusza.
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9. Wnętrze krypty pod prezbiterium
(zdjęcia: Aleksander Jankowski)

Wszystkie te zabiegi okazały się niewystarczające. W latach 
trzydziestych XIX w. wizytatorzy świątyni zgodnie stwierdza
li, że „malatura jest zniszczona i wytarta”, a na skutek uszko
dzeń dachu „w czasie słoty deszcz i śnieg do kościoła wpadają”. 
Kolejni proboszczowie zabiegali o zezwolenie na rozbiórkę 
świątyni. Chociaż władze kościelne wyraziły zgodę, admini
stracja pruska pozostała nieprzejednana i wymogła gruntowny 
remont kościoła. Przeprowadzono go w latach 1856-1858. 
Ściany wzmocniono lisicami i oszalowano, powiększono 
otwory okienne i wymieniono stolarkę, wykonano nową kon
strukcję empory chóru oraz sygnaturki, wymieniono gontowe 
pokrycie dachu na łupek. We wnętrzu malowidła przykryto 
grubą warstwą tynku, maskując nierówności i wybrzuszenia 
ścian. W nowszych czasach dzieje świątyni w Gąsawie również 
obfitowały w burzliwe wydarzenia, a wybuch drugiej wojny 
światowej po raz kolejny uratował ją przed rozbiórką.

Stopniowo kościół parafialny w Gąsawie odzyskuje 
dawny blask i miejsce należne mu w dziejach sztuki polskiej. 
Jest skarbnicą dzieł, którą trudno porównywać z wyposaże
niem innych polskich świątyń drewnianych. Można tu od
naleźć późnogotycką grupę „Ukrzyżowania” na belce tęczo
wej czy wspaniałą manierystyczną chrzcielnicę z wkompo
nowanymi późnogotyckimi figurami apostołów. Podziwu 
godne są pochodzące z różnych faz baroku ołtarze - w tym 
o wyjątkowych, florystycznych retabulach, którym kunsz
towną formę nadają finezyjne wici akantu. Ciekawą i war
tościową galerię tworzą siedemnastowieczne i osiemnasto
wieczne obrazy olejne. Do najcenniejszych należy znajdują
cy się w ołtarzu głównym, siedemnastowieczny obraz „Mat
ki Boskiej z Dzieciątkiem” w sukience pochodzącej z XVIII 
w., który pamięta jeszcze rekonsekrację świątyni w 1690 r. 
Tradycja łączy go z kultem Matki Boskiej Pocieszenia. Nie 
brakuje też w wyposażeniu kościoła elementów klasycyzmu 
i neostyli oraz dzieł sztuki dwudziestowiecznej.

Gąsawscy parafianie z dumą prezentują turystom swój ko
ściół. Wiele wysiłku wkładali w jego remont, a teraz śledzą re
nowację malowideł, ciesząc oko każdym fragmentem dekora
cji, któremu ręce konserwatorów przywracają dawną świet
ność. Ostatnio, podczas odkrywek związanych z planowaną 
wymianą posadzki, potwierdziły się archiwalne wzmianki 
o kryptach, określonych jako: „sklepy z dawniejszego czasu do 
chowania ciał [...] z wchodami do nich wewnątrz kościoła”. 
Murowane i sklepione krypty są pod prezbiterium, nawą i - 
co wyjątkowo zaskakujące - zakrystią. Tu znajdowały niegdyś 
wieczny spoczynek doczesne szczątki kolejnych proboszczów, 
a także członków rodu Zdebińskich, zanim wznieśli sobie ka
plicę grobową. Dowodzą tego wybite ćwiekami na jednej 
z trumien inicjały „5. Z. Z. ”.

Aleksander Jankowski

INSTRUMENTY MUZYCZNE 
W DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ

Za najdoskonalszy instrument w czasach średniowiecza i rene
sansu uważano ludzki glos. Ten pogląd nie zmienił się także 
w baroku, chociaż byl to czas emancypacji instrumentów, tworze

nia specyficznych gatunków i form muzyki instrumentalnej oraz 
zaczątków nowoczesnej orkiestry. Świadectwem różnorodności 
instrumentarium znanego w Rzeczypospolitej na początku XVII w. 
jest ówczesną poezja, żeby przywołać dla przykładu poemat Mu
zyka z cyklu Światowa rozkosz Hieronima Morsztyna (wyd. 1606), 
w którym zostało wymienionych 29 różnych instrumentów. 
W sztukach plastycznych potwierdzenie takiego stanu rzeczy sta
nowi srebrny sarkofag Zygmunta III Wazy z około 1633 r„ na któ
rego płaskorzeźbach przedstawionych zostało podobnie wiele 
używanych ówcześnie instrumentów, niejako ofiarowanych po
śmiertnie królowi, który sam śpiewał i grał na klawesynie, a na 
swoim dworze utrzymywał znakomitą międzynarodową, głównie 
włoską, kapelę.

Skład królewskiego zespołu znamy z czasów panowania sy
nów Zygmunta. Adam Jarzębski, dworski muzyk i jednocześnie 
budowniczy Zamku Ujazdowskiego, wymienił w swoim Gościńcu 
(wyd. 1643) instrumenty, na jakich grali kapeliści Władysława IV. 
Byty to instrumenty klawiszowe: pozytywy i klawicymbaly (klawe
syny), smyczkowe: wiole, skrzypce i liry, szarpane: lutnie (także 
w odmianie basowej - teorby), kitarony i harfy oraz dęte: kornety 
i muty (z rodziny cynków), sztorty, puzony, szatamaje i pomorty. 
W rachunkach kapeli Jana Kazimierza z lat 1650 i 1651 znajduje
my zaś lutnistów, skrzypków, wiolistów, puzonistów, kornecistów 
(niektórzy grali też na sztorcie) oraz organistów (równocześnie 
klawesynistów). W sumie tworzyli oni ponad 20-osobową orkie
strę. Do tego trzeba dodać osobno wzmiankowanego harfistę 
oraz grupę muzyków reprezentacyjnych, złożoną z trębaczy i sur- 
mistów oraz doboszy grających na bębnach i kotłach.

Za czasów Jana III Sobieskiego oraz obu królów Polski z dyna
stii Wettynów na dworze grywano także na ukraińskich bandurach, 
a w wojsku tworzono kapele janczarskie, złożone z instrumentów 
dętych - surm i fletów - oraz perkusyjnych - różnej wielkości ko
tłów i bębnów oraz brzękadel, talerzy, trójkątów i dzwonków.

Oczywiście z kapelami królewskimi nie mogły konkurować 
zespoły działające przy kościołach. Jednak zachowane wzmian
ki źródłowe, przekazy ikonograficzne oraz repertuar wykonywany 
w rzymskokatolickich i luterańskich świątyniach świadczą o wy
korzystywaniu instrumentów w dawnej muzyce religijnej, o fundo
wanych w XVII i XVIII w. kapelach kościelnych oraz o zachodzą
cych w nich w tym czasie przemianach.

Podstawę kościelnego instrumentarium stanowiły organy 
(także niewielkich rozmiarów pozytywy), których liczba do połowy 
XVII w. wzrastała w szybkim tempie, lecz została drastycznie 
zmniejszona w okresie potopu szwedzkiego. Odbudowywane 
i nowo budowane organy w drugiej połowie XVII i w XVIII w. mia
ły zwykle większe rozmiary oraz takież możliwości techniczne. Je
żeli chodzi o inne instrumenty, częstą praktyką w stuleciu XVI 
i jeszcze w pierwszej połowie XVII było posługiwanie się rodzina
mi instrumentów tego samego rodzaju, ale różnej wielkości, któ
re z uwagi na rejestr dźwięków mogły zastępować poszczególne 
rejestry głosu ludzkiego, a więc sopran, alt, tenor i bas. Szczegól
nie ceniono instrumenty wydające dźwięki o barwie przypomina
jącej śpiew, stąd popularne byty rodziny instrumentów dętych: 
cynków (różne ich rozmiary zwano w Polsce mutami, kornetami 
i serpentami) oraz puzonów (altowych, tenorowych i basowych), 
łączonych często ze skrzypcami, które odpowiadały rejestrem 
sopranowi. Co do instrumentów smyczkowych, analogiczną ro
dzinę tworzyły różnych rozmiarów wiole.

Ewolucja barokowego instrumentarium polegała na stopnio
wym ograniczaniu różnorodności instrumentów i zwiększaniu 
w zespole liczby skrzypiec i altówek, które z czasem wyparły wio
le. Jako instrumenty basowe coraz większą rolę odgrywały fago
ty oraz violone i wiolonczele, a w XVIII w. także kontrabasy. Na 
miejsce cynków wprowadzano trąbki. Z użycia wychodziły sztor
ty i pomorty, częściej korzystano zaś z obojów, fletów i rogów. 
Podczas różnego rodzaju procesji stosowano instrumenty o du
żej sile głosu, jak trąby i surmy, a także bębny, kotły i różnego ro
dzaju brzękadła.

Barbara Przybyszewska-Jarmińska
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Jedną z wielu interesujących prac malarstwa polskiego znajdujących się w zbiorach 
Muzeum Sztuki w Lodzi jest akwarela Aleksandra Orłowskiego, zapisana w inwentarzu pod 

niewiele mówiącym tytułem „Scena batalistyczna”. Analiza obrazu pozwala nie tylko precyzyjnie 
określić jego temat, ale także związać go z konkretnym wydarzeniem historycznym.

„Bitwa pod Kulewczą”
Ą JACEK KRÓLEWSKI

’ Akwarela, namalowana na papierze o wymiarach 
% 50,6 x 71,5 cm, sygnowana i datowana u dołu obrazu: 

_ w „A. Orlowski / 1830”, przedstawia zmagania militar
ne w krajobrazie górzystym, u podnóża twierdzy otoczonej 
murem obronnym, obsadzonym przez obrońców. W centrum 
kompozycji umieszczona jest postać jeźdźca dosiadającego si
wego konia czystej krwi o pięknie ukształtowanej głowie i su
chej budowie ciała. Jeździec ma na głowie turban i siedzi 
w siodle typu orientalnego z widocznym owalnym łękiem. 
Ubrany jest w kubrak i hajdawery, wpuszczone do długich bu
tów z wywiniętymi cholewami. Za oręż służy mu szabla typu

wschodniego (bułat) o wygiętej głowni, zakończonej wydat
nym piórem. W lewej ręce buńczuk - symbol dowódcy wojsk 
tureckich, który usiłują wyrwać mu dwaj piesi żołnierze prze
ciwnika. Z pomocą piechurom spieszy kawalerzysta (w głębi, 
z prawej). Jest on ubrany w jednorzędowy surdut ze stojącym 
kołnierzem, mankietami i wypustką na zapięciu oraz guzikami 
w kolorze żółtym. Stroju dopełniają żółte epolety - wydaje się, 
że oficerskie, oraz, jako nakrycie głowy, typowe dla pierwszej 
połowy XIX w., czako z daszkiem i ozdobną podpinką sięga
jącą pod brodę. Brak godła na czaku każę przypuszczać, że jest 
to tzw. ceratówka, noszona podczas kampanii jako część stro
ju polowego. Po lewej widoczny jest drugi jeździec, ubrany 
w granatowy mundur ułański ze stojącym kołnierzykiem, wy
łogami kurtki i epoletami w kolorze białym oraz czapkę-roga- 

1. Aleksander Orlowski, „Bitwa pod Kulewczą”, 1830, akwarela, Muzeum Sztuki w Lodzi



tywkę z daszkiem. Biało-granatowy jest też proporczyk u lan
cy. Obydwaj kawalerzyści mają przewieszone przez pierś i le
we ramię białe, skórzane pasy z ładownicami.

Piechota umundurowana jest w szare płaszcze z jednorzę
dowym zapięciem, sięgające nieco poniżej kolan. Na głowie 
żołnierze noszą cylindryczne czaka-ceratówki. Piechur trzy
mający za uzdę konia jeźdźca tureckiego ma mundur z surdu
tem w kolorze ciemnozielonym z czerwonymi wypustkami, 
zapinanym na jeden rząd żółtych guzików. Na czaku żołnie
rza umieszczone jest godło pułku nad tarczą amazonek, a nad 
nim najprawdopodobniej róg myśliwski (symbol strzelców). 
Na piersi skrzyżowane są białe pasy od ładownicy i tasaka. 
Widać także pionowe szelki od tornistra, przytroczoną do 
niego manierkę oraz zrolowany na wierzchu płaszcz lub koc.

Z przedstawionego opisu wynika, że jest to bitwa pomię
dzy wojskiem tureckim i armią typu europejskiego w umun
durowaniu z pierwszej połowy XIX w. Zrazu wydaje się, że 
artysta dokonał tu jakiegoś przekłamania w czasie - oriental
ny jeździec przeniesiony wprost z ikonografii XVII w. wal
czy z regularnym wojskiem ustawionym w zwartym szyku 
piechoty wspieranej przez rozbijającą obronę przeciwnika 
kawalerię, prezentującym prawdziwie napoleoński Ordre de 
Bataille. Wrażenie to jest jednak błędne. Wojsko tureckie za
chowało bowiem aż do początku XIX w. swą tradycyjną or
ganizację i ubiór. Do tego czasu opierało się ono na oddzia
łach janczarów, stanowiących stałą siłę zbrojną. Pozostałe 
formacje tworzyli wojownicy, którzy posiadali własną zie
mię, i których przed późną wiosną lub jesienią niełatwo by
ło ściągnąć na miejsce koncentracji wojsk przygotowywa
nych do wojny w Europie. Taka armia w Turcji istniała do 
1826 r., kiedy to sułtan Mahmud II, dokonując pierwszego 
kroku w wielkiej reorganizacji armii, rozwiązał korpus jan
czarów. Jego następca Abdul Mecid proklamował szereg dal
szych reform, jednak na większe zmiany w organizacji armii 
trzeba było poczekać do początku XX w. Tak więc autor 
akwareli nie popełnił błędu historycznego. Żołnierze armii 
tureckiej - to wojsko znajdujące się na początku wielkiej re
organizacji, w chwili, kiedy przestali już być wojownikami 
w duchu średniowiecza, a nie stali się jeszcze w pełni regu
larną siłą zbrojną nowoczesnego państwa. Sytuacja ich jest 
nie do pozazdroszczenia. Pobici i tratowani przez jazdę prze
ciwnika, nie mają praktycznie większej wartości bojowej. 
Utracili swoje sztandary i odznaki dowódców.

Jakże inaczej, w porównaniu z nimi, przedstawiała się sy
tuacja w armiach państw europejskich. Po reformach napole
ońskich znajdowały się one w szczytowym okresie rozwoju. 
Używane przez nie mundury wojskowe zostały około 1815 r. 
ujednolicone. Szyte indywidualnie były zbyt drogie, zwłaszcza 
wobec znacznej liczby kampanii, pociągających za sobą ko
nieczność masowej produkcji umundurowania. Zniknęły więc 
z oddziałów piechoty wirtemberskiej, bawarskiej i armii au
striackiej wspaniałe hełmy grzebieniaste, a charakterystyczne 
czapki-rogatywki Legii Nadwiślańskiej zostały zastąpione 
przez proste cylindryczne czaka. Istotnym elementem było też 
umiędzynarodowienie charakteru niektórych formacji. Na 
przykład pułki ułańskie (znane także pod nazwą lansjerów) 
pojawiły się we wszystkich armiach Europy. Wraz z przejęciem 
taktyki walki lancą zmieniły się także pewne elementy żołnier
skiego stroju. Na przykład polska rogatywka przyjęła się 
u lansjerów niemieckich, austriackich, a nawet rosyjskich.

W takie właśnie ujednolicone mundury ogólnoeuropejskie 
ubrani są żołnierze przedstawieni na akwareli Orłowskiego. 

Surduty jazdy z rygorystycznie przestrzeganymi barwami po
szczególnych formacji wojska i barwami pułkowymi (zielony 
kolor mundurów piechoty i szare płaszcze) - to charaktery
styczne elementy umundurowania armii rosyjskiej po reorga
nizacji w latach 1815-1820. Przyjrzyjmy się raz jeszcze posta
ci piechura trzymającego uzdę tureckiego rumaka: ma on sur
dut jednorzędowy ze stojącym kołnierzem. Taki krój surduta 
(wcześniej dwurzędowego) wprowadzono po kongresie wie
deńskim (1814-1815). Typowa siodlasta czapka zastąpiona 
została prostym czakiem, które około 1826 r. jeszcze podwyż
szono. Aleksander Orłowski doskonale znał taki mundur.

Namalowane przez artystę mundury wojsk rosyjskich nie 
mogły być więc noszone wcześniej niż od około!820 r. Zatem 
bitwa, którą ukazuje akwarela, musiała mieć miejsce w prze
dziale czasowym pomiędzy 1820 a 1830 r. Jedynym wydarze
niem, w którym uczestniczyły wówczas armie rosyjska i turec
ka, była wojna rosyjsko-turecka (1828-1829). Wojna ta rozpo
częła się od działań wojsk rosyjskich na terytorium tureckim. 
Operacje wojskowe przebiegały niemrawo, ograniczając się 
głównie do długotrwałych oblężeń. Pomimo obecności cara na 
froncie brak było, tak pożądanych przez Rosjan, znaczących 
sukcesów. Sytuacja zmieniła się w marcu 1829 r., kiedy to do
tychczasowy wódz naczelny gen. Wittgenstein został zdymisjo
nowany, a na jego miejsce car powołał gen. Dybicza, Prusaka 
pochodzącego z Górnego Śląska. Dybicz służył w armii carskiej 
od 1801 r., brał udział w wojnie 1812 r., a następnie, po bitwie 
pod Lipskiem, otrzymał szlify generalskie.

Nowy głównodowodzący rozpoczął działania wojenne od 
oblężenia Silistrii. Jednocześnie kilka korpusów ruszyło w głąb 
terytorium wroga. Odpowiedzią Turków było wysłanie z twier
dzy Szumli przeciwko korpusowi gen. Kuprianowa, którego 
wojska zostały oblężone w Prowadiji, silnego oddziału liczące
go około 45 000 ludzi pod wodzą wielkiego wezyra Raszida Pa
szy. Dybicz wykorzystał sytuację i skierował korpus piechoty hr. 
Pahlena na spotkanie z korpusem gen. Rotha. Wykonując ten 
manewr, hr. Pahlen wyszedł na tyły Turków, odcinając ich od 
Szumli. Wobec takiego obrotu sprawy Raszid Pasza zdecydował 
się zwinąć oblężenie i ruszył szybkim kontrmarszem w kierun
ku Szumli. Trudno powiedzieć, czy był to błyskawiczny odwrót 
wojsk tureckich, czy też przemyślana akcja, mająca na celu nie
dopuszczenie do połączenia się dwóch korpusów rosyjskich. 
Następujące później wydarzenia nie rozstrzygają tej kwestii. 
W każdym razie w wyniku działań wojsk w okolicy wsi Mada- 
ra doszło do połączenia się korpusów Rotha i Pahlena, w związ
ku z czym Turcy zajęli pozycje na wzgórzach na wschód od wsi 
Czirikowa, przygotowując się do stoczenia bitwy. I wtedy Ro
sjanie, mając przeświadczenie, że jest to jedynie forpoczta wojsk 
tureckich, wysłali do ataku nieliczne oddziały, które zostały 
krwawo odparte. Po tym nastąpiło przeciwnatarcie tureckie. 
Turcy zdobyli wieś, sforsowali rzekę Bułanłyk i oskrzydlili Ro
sjan od południa. Natarcie załamało się dopiero pod silnym 
ogniem artyleryjskim, a następnie zostało rozbite przez atak ka
walerii rosyjskiej, która odrzuciła Turków z powrotem za rzekę. 
W szarży na wojska tureckie brała udział IV dywizja ułanów 
gen. Kreutza. Około godz. 1700 Rosjanie rozpoczęli główne na
tarcie, które rozbiło szeregi wojsk Raszida Paszy. Turcy poszli 
w rozsypkę i tylko nielicznym z nich udało się przedostać do 
Szumli. Pozostali albo padli na polu walki, albo dostali się do 
niewoli. Rosjanie zdobyli sporo sztandarów wojskowych i buń- 
czuków. Bitwa ta rozegrana została 11 czerwca 1829 r. (30 ma
ja według kalendarza juliańskiego), a do historii weszła jako bi
twa pod Kulewczą, miejscowością leżącą pomiędzy Szumią

10 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 8 • 2004



Młodość Aleksandra Orłowskiego (1777-1832) upłynęła w prowadzonym 
przez jego ojca zajeździe w Siedlcach, należących wówczas do Aleksandry Mi- 
chafowej Ogińskiej, której pałac, zwany „Aleksandrią", znajdował się w pobliżu. 
Liczni goście księżnej, dla których nie stało miejsca w pałacu, zatrzymywali się 
właśnie w zajeździe. Miody Aleksander przysłuchiwał się rozmowom stałych 
bywalców i przyjezdnych. Opowiadania o różnych wydarzeniach, niekiedy bę
dące jedynie wymysłem podchmielonych gości, robiły na nim ogromne wraże
nie. Wszystkie te sceny, wysłuchane, a następnie zapamiętane, uwieczniał za 
pomocą ołówka. Jego rysunki znajdowały się w niemal każdej izbie zajazdu. 
Aleksander był przy tym bystrym obserwatorem. Rysował sceny z natury i typy 
ludzi odwiedzających zajazd. Rozwijał wrażliwość artystyczną. Dzięki protekcji 
księżnej Izabeli Czartoryskiej trafi! do pracowni Jana Piotra Norblina, znanego 
malarza mieszkającego w Warszawie. Tam doskonalił rysunek i uczył się sza
cunku dla tematów z dnia codziennego. Udało mu się pogodzić studia nad 
gipsowymi posągami antycznymi z rysunkami ludzi z najbliższego otoczenia. 
Pomagały mu w tym niewątpliwy talent i ciekawość świata. Ze swoim mistrzem 
lączyt go ogromny szacunek dla Tadeusza Kościuszki. Orłowski wstąpił do woj
ska powstańczego i tam z ogromnym zapałem rysował sceny z obozów, biwa
ków, przemarszów i potyczek. W ten sposób powstał cały cykl rysunków z cza
sów insurekcji, będący świadectwem wydarzeń. Ranny pod Zegrzem, powrócił 
do Warszawy. Nie była to już ta sama Warszawa, jaką opuścił z armią kościusz
kowską. Znosząc biedę i upokorzenia, nie rozstawał się ze szkicownikiem. Ry
sował obecnych w stolicy żołnierzy rosyjskich.

Po 1796 r. Rosjan zastąpili Prusacy, a Warszawa słała się prowincjonal
nym miastem. Powrót do dawnej stolicy Rzeczypospolitej księcia Józefa Po
niatowskiego był dla Orłowskiego odmianą losu. Odtąd stal się bywalcem 
w Pałacu pod Blachą. Książę Józef chętnie oglądał zarówno rysunki batali
styczne, jak i studia koni, głównie arabskich, będących jego prawdziwą pasją. 
W1802 r. artysta wyjechał do Petersburga, gdzie spotkał się z niezwykle życz
liwym przyjęciem Wielkiego Księcia Konstantego. Protekcja ta nie opuściła ar
tysty nawet wówczas, kiedy książę przeniósł się do Warszawy. Po 1815 r. Or
łowski nadal mieszkał w Petersburgu, niedaleko pałacu carskiego w tzw. pa
łacu marmurowanym.

Po kongresie wiedeńskim artysta byt częstym gościem w majątkach szla
checkich rosyjskiego ziemiaństwa z kręgu ludzi postępowych. Od 1820 r. pra
cował nad litografiami obrazującymi życie codzienne stolicy Rosji. Śmierć Alek
sandra I i zmiana na tronie carskim nie byty dla niego wydarzeniami szczęśli
wymi. Ale chociaż skończyła się wtedy protekcja na dworze carskim, pozosta
ło mu jeszcze wsparcie ze strony Wielkiego Księcia Konstantego, które chroni
ło go przed upokorzeniami ze strony władzy. Mniej więcej od 1827 r. Orłowski 
zaczął podupadać na zdrowiu. W 1828 r. starał się nawet o zezwolenie na wy
jazd z Rosji - niestety bezskutecznie. W1830 r. stworzył serię karykatur, portre
tów i scenek rodzajowych, wydał ostatnie litografie. Z tego roku pochodzi też 
omawiana akwarela oraz ostatni jego obraz olejny „Czterech wojaków siedzą
cych pod skalą”. Pod koniec roku spadla na niego wiadomość o wybuchu 
w Warszawie powstania listopadowego. Jako Polak stal się osobą w Petersbur
gu niepożądaną. Po śmierci Wielkiego Księcia Konstantego, swego ostatniego 
protektora, zmuszony został do opuszczenia zajmowanego dotąd mieszkania 
i przeniesienia się wraz z rodziną do odległej dzielnicy Petersburga. Tam po 
niecałym roku umarł.

2. Aleksander Regulski wg rysunku Franciszka Tegazzo,
„Portret Aleksandra Orłowskiego”, 1877, drzeworyt (fragment), 
Biblioteka Narodowa w Warszawie

(zdjęcia: 1 - Piotr Tomczyk, 2-ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej w Warszawie)

a Warną. Było to pierwsze niezaprzeczalne zwycięstwo rosyjskie 
w tej wojnie. Nic dziwnego, że Mikołaj I czuł się usatysfakcjo
nowany. Udowodnił, że ma silną rękę zarówno dla wrogów, jak 
i dla własnych poddanych. Niedługo potem padła Silistria i Dy- 
bicz pomaszerował dalej na południe, zdobywając Adrianopol, 
w którym podpisano pokój. Za zwycięstwo w tej wojnie głów
nodowodzący otrzymał nominację na feldmarszałka i tytuł 
Księcia Zabałkańskiego.

Wydarzenia na Półwyspie Bałkańskim odbiły się głośnym 
echem w Petersburgu. Pracowała nad tym oficjalna propa
ganda, bowiem Mikołajowi I bardzo zależało na rozgłosze
niu zwycięstwa. Mówiono o nim w kawiarniach i salonach 
stolicy, więc trudno sobie wyobrazić, by nie zainteresowało 
ono Aleksandra Orłowskiego, zawsze tak bardzo wyczulone
go na aktualne wydarzenia. To nic, że nie był on uczestni
kiem tej bitwy. Wystarczyło, że rozumiał jej znaczenie. Wie
dział, że bitwa pod Kulewczą była najważniejszym, przeło
mowym momentem toczącej się wojny.

Akwarela przedstawia bitwę opodal twierdzy otoczonej 
murem obronnym. Widzimy piechotę rosyjską zastępującą 
drogę wojsku tureckiemu i oddzielającą go od miasta. W rze
czywistości Szumią (dziś Szumen lub Kołarowgrad) była 
miastem warownym z tradycjami sięgającym czasów Bizan
cjum. Za panowania tureckiego stanowiła ważną strategicz
nie twierdzę. Bitwa pod Kulewczą rozegrała się w miejscu 
odległym od Szumli o około 16 km. Jest to odległość unie
możliwiająca wzrokowe rozpoznanie detali architektonicz
nych, ale w kategorii topografii walki leży w bezpośredniej 
jej bliskości. Widniejąca w dali rzeka w dolinie - to zapewne 
Bułanłyk. Scena przedstawia atak kawalerii rosyjskiej na 
wojsko tureckie - kulminacyjny moment bitwy, jakim było 
zatrzymanie ataku wojsk Raszida Paszy. Zdobycie buńczuka 
urasta tutaj do symbolu zwycięstwa wojsk rosyjskich.

Przyjrzyjmy się raz jeszcze niektórym elementom wyposa
żenia żołnierskiego. Omawiane już czaka piechoty idącej do 
ataku z lewej strony noszą na froncie cyfrę „3” i literkę ,J°”. 
Są to oznaczenia III Pułku Piechoty (literka „P” = rosyjskie 
„R” oznacza rotę, odpowiednik naszego pułku). Przedstawie
ni piechurzy należeli zatem do II Korpusu Piechoty hr. Pahle- 
na, wysłanego przez Dybicza z obleganej Silistrii. Kawaleria 
w zielonych mundurach i w wysokich czakach - to strzelcy 
konni. Formacja ta była w armii carskiej formacją nową. Puł
ki strzelców konnych, zwane też pułkami konnych jegrów, 
zaczęły powstawać po 1812 r., a wykształciły się z kilku regi
mentów dragonów. Żółty kolor nosił Tiraspolski Konno-Je- 
gierski Pułk (nazwa wywodzi się od miejscowości Tiraspol, 
miejsca pierwszej koncentracji nowo powstałego oddziału).

Wreszcie ułani, tak podobni do polskich formacji. Praw
dopodobnie jest to Nowoarchangielski Pułk Ułanów (biało- 
-granatowi z dywizji Bugskiej). Podobieństwo umundurowa
nia wojsk rosyjskich i polskich z czasów Królestwa Kongre
sowego bierze się natomiast stąd, że po 1826 r. w Królestwie 
Polskim obowiązywał wspólny regulamin armii rosyjskiej, 
eliminujący wszelkie cechy narodowe.

Jacek Królewski
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Ikonografia świętych

Archanioł Michał
skrzydlaty rycerz i wielki wagowy

Dionizy Areopagita w swoim dziele 
O hierarchii niebieskiej (V w.) dokonał 
rozróżnienia anielskich bytów, dzieląc 

je na dziewięć chórów. W pierwszej triadzie 
miały znajdować się serafiny, cherubiny i tro
ny, w triadzie drugiej - panowania, potęgi 
i cnoty, w triadzie trzeciej - księstwa, archa
nioły i anioły, W ikonografii (szczególnie śre
dniowiecznej i renesansowej) najczęściej 
przedstawiano serafiny, cherubiny, archanio
ły i anioły. Archaniołem ukazywanym w naj
bardziej zróżnicowanych ujęciach byt Archa
nioł Michał. Przedstawiano go w sztuce mniej 
więcej od VI w., najczęściej jako anioła 
w zbroi w kilku podstawowych wersjach: jako 
walczącego z szatanem, w postaci Wielkiego 
Wagowego Boga - ważącego ludzkie dusze, 
w scenach Sądu Ostatecznego spychające
go mieczem grzeszników do piekła i jako 
przewodnika dusz w zaświaty. W sztuce 
wschodniej ukazywano go niekiedy również 
jako anioła stróża.

Motyw walki z szatanem został zainspi
rowany przede wszystkim fragmentem Apo
kalipsy św. Jana (12,7-10): „/ nastąpiła walka 
na niebie: Michał i jego aniołowie mieli wal
czyć ze smokiem. I wystąpił do walki Smok 
i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się 
miejsce dla nich w niebie znalazło, i został 
strącony wielki smok, Wąż starodawny, który 
zwie się diabeł i szatan, zwodzący całą za
mieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, 
a z nim strąceni zostali jego aniołowie". Poje
dynkiem tym Archanioł Michał wyznaczał 
pewien wzór doskonałego bohatera - nie
bieskiego wojownika, który z kolei stał się in
spiracją dla ikonografii świętych rycerzy - 
św. Jerzego, św. Demetriusza czy św. Teodo
ra. W sztuce walka ta mogła być ukazywana 
wprost jako intensywne starcie Archanioła 
i jego wojsk z demonami, dynamiczna walka 
sil pozytywnych i negatywnych, pojedynek 
odbywający się na granicy dwóch światów 
(drzeworyt Albrechta Durera do Apokalipsy 
św. Jana, w.). Najczęściej jednak scena 
ta przybierała formę kameralnego, choć 
wielkiego triumfu nad złem. W takim wypad
ku Archanioł sam pokonuje szatana, wal
cząc z nim zawieszony nad światem, bądź 
depcze upadłego diabla, dobijając go mie
czem lub kopią (grafika Martina Schongau- 
era, XV w.).

Drugą funkcją przypisywaną Archanioło
wi Michałowi była funkcja przewodnika dusz 
- Psychopomposa. Do sztuki motyw ten 
przeniknął z literatury wizyjnej, opisującej po
dróże dusz w zaświaty. Bardzo często w tego 
typu utworach Archanioł Michał jest tym, któ
ry pojawia się, by pokazać męki, które cierpią 
grzesznicy, piekło, czyściec i w końcu raj. 
Zdarza się, że wizjoner po prostu wie, iż po
stać przewodnika - to św. Archanioł Michał, 
jednak czasami zostaje on opisany dokład
niej: jako ten, który „miał lśniące oblicze i ja
sne odzienie" (Wizja Drythelma). Jeszcze 
bardziej wyrazisty opis pojawia się w Wizji 

Orma: „Kiedy, powiada, położyli mnie w sieni 
domu i sądzili, że umarłem, oto pewien czci
godny mąż przystąpił do mnie jasnym błyska
jący odzieniem i bardzo pięknym jaśniejącym 
obliczem, wesoły też bardzo i o radosnym 
spojrzeniu, którego widok bardzo mnie ucie
szył. Włosy jego byty jasne niczym śnieg, 
przybrany byt w czerwoną szatę, pod którą 
miał jeszcze inne, od śniegu bielsze ubranie. 
W rękach trzymał otwartą księgę spisaną zło
tymi literami, której dwie części zostały od
wrócone na lewo, trzecia zaś była jeszcze do
tąd otwarta. I kiedy patrzyłem na niego, zawo
łał do mnie po imieniu mówiąc: «Śpisz Or- 
mie?». Odpowiedziałem: «Spatem aż dotąd*. 
A ów: «Wstań - powiada - i podążaj za mną*. 
Wstałem i odszedłem z nim. Kiedy szliśmy, 
zapytałem go kim jest. Powiedział: «Jestem 
Michał Archanioł*’’. Piękny przykład przedsta
wienia Archanioła Michała jako Psychopom
posa prezentuje czternastowieczny portal 
północny w kaplicy św. Anny w Malborku.

nic wspólnego z mroczną - złą strefą zaświa
tów. Nie prowadzi dusz potępionych ku pie
kłu, ale może wyznaczać mieczem gniewu 
kierunek ich wędrówki, co również przedsta
wiono w kaplicy św. Anny - tym razem w por
talu południowym.

Oprócz tego, że Archanioł Michał wpro
wadza zbawionych do nieba, może także 
z Boskiego polecenia sprawdzać za pomo
cą wagi przeszłość wszystkich dusz. Waże
nie dusz, czyli psychostasia, zostało zapoży
czone do wiary chrześcijańskiej, a poprzez 
nią do ikonografii, ze starożytnych wierzeń 
egipskich. Według mitologii egipskiej dusza 
ludzka po śmierci musiala przejść przez Sa
lę Dwóch Prawd, w której zasiadał trybunat 
Ozyrysa. Na środku Sali znajdowała się wa
ga sprawiedliwości, na której szalach kła
dziono serce zmarłej osoby i pióro - symbol 
prawdy. Tylko dla tej duszy, której serce nie 
zostało obciążone grzechami i pozostawało 
w stanie równowagi z piórem prawdy, Ozy

W dolnym pasie portalu została przedstawio
na scena Sądu Ostatecznego, w której 
grzeszną i zbawioną ludzkość symbolizują 
Panny Mądre i Głupie. Panny Głupie, czyli 
potępieni samotnie zmierzają do piekielnej 
paszczy wciągani przez nagiego Belzebuba. 
Drugi korowód stanowią Panny Mądre, sym
bolizujące czystych i dobrych chrześcijan. 
Korowód ten prowadzi purpurowoskrzydty 
Archanioł Michał, ubrany w długą, błękitną 
szatę. Trzymając lewą dłonią pierwszą z Pa
nien, prawą ręką puka do Drzwi Niebieskiej 
Jerozolimy. Jest tym, który wprowadza zba
wioną ludzkość w sferę Boskiego piękna 
i prawdy. W przeciwieństwie do literatury wi
zyjnej, w ikonografii Archanioł Michał nie ma 

rys otwierał bramy raju. Zatem już w staro
żytności waga symbolizowała sprawiedli
wość. Motyw wagi pojawia się także w Biblii, 
m.in. w Księdze Hioba: „Daj Boże, aby grze
chy moje, którymi zasłużyłem na gniew i nę
dza, którą cierpię, były złożone na wagę. Ja
ko piasek morski okazałaby się ona cięższa: 
stąd i moje słowa są boleści pełne" (6, 1-3), 
a także w Ewangelii św. Łukasza: „Dawajcie 
a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczo
ną i potrzęsioną i opływającą dadzą na tono 
wasze; albowiem tąż miarą, którą mierzycie 
będzie wam zaś odmierzone" (6, 38). 
W sztuce europejskiej motyw ważenia dusz 
stał się popularny około XII w. Było to spo
wodowane przesunięciem idei ukazywania
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1. Walka Archanioła Michała i jego wojsk z szatanem, grafika Albrechta Diirera do Apokalipsy 
św. Jana, 1498 r.
2. Archanioł Michał ważący dusze, kwatera tryptyku, Mistrz Małopolski, ok. 1520 r,
3. Michele Giustanini z Archaniołem Michałem, kwatera tryptyku, Jan van Eyck, 1437 r.
4. Archanioł Michał ważący dusze, kaplica szpitala św. Ducha we Fromborku, XV w.
5. Scena Sądu Ostatecznego - Archanioł Michał z szalą wagi, kościół św. Mikołaja
w Starogardzie Gdańskim, XV w. 4 5 _ Jowjta Jagla)

Sądu Ostatecznego jako wielkiego spekta
klu ludzkości na rzecz przedstawiania go ja
ko sądu szczegółowego, dotyczącego każ
dej poszczególnej duszy. Jak zauważa Phi
lippe Aries „życie ludzkie wydaje się długą 
procedurą, gdzie każdy postępek jest oce
niany przez akt prawny [...] Dwie czynności 
nabierają teraz wielkiego znaczenia. Pierw
sza to ważenie dusz, które przenosi się na 
środek kompozycji, scena budząca smutek 
i niepokój [...] Każdy żywot kończy się na 
szalach wagi. Każde ważenie przykuwa uwa
gę świata niebiańskiego i piekielnego. Druga 
czynność to zapisywanie w księdze. Uczynki 
każdego człowieka nie giną już w nieskoń
czonej przestrzeni transcendencji czy też 
mówiąc inaczej w zbiorowym losie gatunku. 
Teraz zostają zindywidualizowane. Zycie nie 
sprowadza się już wyłącznie do tchu (anima, 
spiritus), do energii (virtus). Składa się z su
my myśli, stów, uczynków [...] a więc z sumy 
faktów, które można wyszczególnić i zapisać 
w księdze. Księga jest więc jednocześnie hi
storią człowieka, jego biografią i książką ra
chunkową o dwóch kolumnach: po jednej 
stronie to, co dobre, po drugiej to, co złe’ 
[Człowiek i śmierć, Warszawa 1992, s. 108].

We wczesnej ikonografii średniowiecznej 
wagę z szalą, na której leży księga uczyn
ków danej duszy, trzymał często sam Bóg, 
a Archanioł Michał jedynie mu asystował. 
Dopiero w XII w. Archanioł Michał otrzymał 
główną rolę w tym najbardziej tajemniczym 
ze zdarzeń. W większości przedstawień sza
la z dobrą duszą opada w dół, jest cięższa, 
albowiem wypełnia ją dobro, miłość do Bo
ga i w końcu sama jego laska. Szale ze zły
mi duszami zawsze niebezpiecznie kierują 
się ku górze, gdyż są pozbawione dobra 
i wypełnione bezwartościowymi grzechami. 
Jedynym wyjątkiem w przedstawieniach te
go typu jest ilustracja Sądu Ostatecznego 

z tryptyku Rogera van der Weydena (XV w.). 
W jego ujęciu ważny staje się kierunek szal: 
to, co lepsze, cnotliwe idzie ku górze, ku Bo
gu, to, co złe, ku piekłu, ciemnościom, ot
chłani. W innych przedstawieniach kierunek 
szal jest zawsze oczywisty i jasno ustalony. 
To, co odróżnia poszczególne ujęcia doty
czy rodzaju walki, jaką toczą o ważone du
sze diabły. Trzeba zresztą przyznać, iż w tym 
wypadku pomysłowość artystów była nie
zwykle duża. W czternastowiecznym malo
widle z kościoła św. Tomasza w Nowym Mie
ście Lubawskim waga trzymana przez Ar
chanioła Michała jest pokaźnym instrumen
tem, na którym balansują obie szale. Szala 
w kształcie lodzi (motyw podróży w zaświa
ty), w której zasiada dobra dusza, opada 
lekko w dół, dlatego zrozpaczone diabły, 
chcąc oszukać Archanioła co do cnotliwości 
duszy, całą siłą własnych ciał próbują cha
otycznie obciążyć drugą szalę - niestety 
bezskutecznie. Waga trzymana przez Archa
nioła Michała na piętnastowiecznym malowi
dle z kaplicy szpitala św. Ducha we From
borku wygląda zupełnie inaczej. Jej szale co 
prawda ponownie przybierają kształt lodzi, 
jednak w obu z nich siedzą dusze. Trudno 
określić, czy są to dusze dwóch różnych 
osób, czy też dusza jednej osoby poddawa
na testowi oględzin dobrej i zlej przeszłości. 
Malowidło wyraźnie akcentuje fakt przewagi 
cnót. Szala z dobrem opada, być może 
przeciążona magicznym trójkątem symboli
zującym Trójcę Świętą. Na drugiej szali przy
stanął diabeł, który, chcąc zapobiec zwycię
stwu dobra, zaopatrzył się w młyński ka
mień, by zyskać obciążenie. Czymże jest 
jednak fizyczny ciężar kamienia wobec cię
żaru Boskiego Dobra? W kwaterze skrzydła 
tryptyku Malarza Małopolskiego (około 1520 
r.) ze zbiorów Muzeum Narodowego w War
szawie, diabeł chcąc przeważyć złą szalę, 

umieścił w niej aż dwa młyńskie kamienie, 
ale szala, której sprzyja Archanioł Michał, już 
opadła. Wobec zaprezentowanych przykła
dów zupełnie wyjątkowo prezentuje się psy- 
chostasia z malowidła z Sądem Ostatecz
nym (XV w.), mieszczącego się w kościele 
św. Mikołaja w Starogardzie Gdańskim. Ar
chanioł Michał, choć ubrany w złotą zbroję, 
wydaje się tu zupełnie bezsilny wobec roz
bieganej zgrai diabłów. Co więcej, diabelski 
atak okazuje się na tyle skuteczny, iż dopro
wadza do ściągnięcia dobrej duszy z szali 
i przechwycenia jej delikatnego „ciała”. Wa
riantów tego typu przedstawień było nie
skończenie dużo. Niekiedy artyści ukazywali 
diabły próbujące przeważyć szale wszelkimi 
dobrami materialnymi, np. workami złota czy 
pałacami, symbolizującymi bądź złą prze
szłość ważonej duszy, bądź ostatnie wielkie 
diabelskie kuszenie.

Oprócz wymienionych wyżej ważnych ról 
Archaniołowi Michałowi przypisywano rów
nież moc opiekuńczą, dlatego jego postać 
pojawia się często np. przy fundatorach ob
razów. Łączenie świętej osoby z fundatorem 
odbywało się na zasadzie konotacji imien
nych. Święty stawał się protektorem ukazy
wanego fundatora głównie dzięki takiemu 
samemu imieniu noszonemu przez obu. 
Przykładem takiego ujęcia jest tryptyk Jana 
van Eycka z 1437 r. Na jednym ze skrzydeł 
ukazany został fundator dzieła Michele Giu
stanini ze swoim opiekunem i protektorem 
Archaniołem Michałem. Święty, choć przed
stawiony w pełnej zbroi ozdobionej szlachet
nymi kamieniami, traci tu swoją waleczność. 
Jego zbroja nie jest już zbroją przeciwko dia
błom, ale pancerzem, który ma chronić Giu- 
staniniego przed wszelkim ziem. Archanioł 
Michał staje się stróżem fundatora, jego do
radcą i członkiem niebiańskiej społeczności, 
przedstawiającym Giustaniniego Matce Bo
skiej, ukazanej w środkowej części tryptyku.

Ikonografia Archanioła Michała, którego 
imię w języku hebrajskim brzmi „któż jak 
Bóg", jest wyjątkowo różnorodna i niezwykle 
dynamiczna. Zdecydowanie wyróżnia się na 
tle mato ekspresyjnej, choć usłużnej postaci 
Archanioła Gabriela czy będącego zawsze 
w drodze Archanioła Rafała.

Jowita Jagła
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Wokót jednego zabytku

Wachlarz z Pierrotem
i Kolombiną

1.2. Wachlarz z Pierrotem i Kolombiną: awers (1) i rewers (2), 
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

(zdjęcia: Piotr Ugier)

Narodzona w XVIII w. stylistyka 
rokokowa wydala dzielą epa
tujące wdziękiem i wyrafinowa

ną elegancją. Jej ozdobne formy wy
kazały zdumiewającą żywotność i po
wracały w sztuce kilkakrotnie, zanim 
wyparł je wszechobecny dwu
dziestowieczny funkcjonalizm. 
Przedmioty w stylu rokoko
wym powstawały również 
w latach 1840-1880 (tzw. 
drugie rokoko), a ostatni 
triumfalny powrót tej ma
niery dokonał się w pierw
szych latach wieku XX 
(tzw. trzecie rokoko). Praw
dopodobnie w tym właśnie okresie, 
około 1915-1916 r., powstał piękny 
wachlarz znajdujący się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Do naszych czasów przedmiot ten nie 
dotrwał, niestety, w stanie idealnym. 
Jego stelaż, wykonany z ciemnej 
masy perłowej, złoconej i ażuro
wo rzeźbionej w rokokowy or
nament, zachował się w nie
wielkich fragmentach. 
Ocalało natomiast pokry
cie wachlarza, ozdobio
ne dekoracją malarską 
wykonaną przez Juliu
sza Stefana Norblina (1892- 
-1952) - wybitnego ilustratora 
i grafika reklamowego okresu między
wojennego. Artysta ten malował także 
portrety, projektował scenografie i ko
stiumy teatralne oraz modę. W latach 
1915-1916 stworzył cykl ilustratorski 
pt. Pierrot, wykonał także 23 kolorowe 
ilustracje do poematu Zygmunta 
Kleszczyńskiego Żywot Colombiny, 

wydanego w 1922 r. Zapewne pod je
go wpływem powstała także dekora
cja interesującego nas wachlarza, wy
korzystująca motyw rokokowy i zara
zem zaczerpnięty z komedii dell’arte.

Pokrycie wachlarza jest dwustron
ne: awers z pąsowego atłasu, o gór

nej krawędzi ujętej paskiem czarnej 
tkaniny, zdobi dekoracja wykonana 
w technikach gwaszu i olejnej oraz 
haftowana, w tych samych technikach 
udekorowany został z czarnego, je
dwabnego rypsu rewers. Na awersie 
z prawej strony jest widoczny owalny, 
złoty medalion ujęty dwoma dość du

żymi, białymi gęsimi piórami; na nim 
namalowane zostało popiersie Pierro- 
ta, zwrócone ku środkowi kompozycji. 
Pierrot ma na głowie czarną, okrągłą 
czapeczkę, a wokót szyi - białą kryzę. 
Po lewej stronie kompozycji umiesz
czona jest ciągnąca się od dolnego 
rogu sceny ku górnej krawędzi pokry
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cia drabinka sznurowa. Po niej wspi
nają się dwa amorki. Scenę otacza 
haftowany, zloto-pomarańczowo-brą- 
zowy ornament roślinny, wzbogacony 
złotą i srebrną nicią. Po jego ze
wnętrznej stronie, przy bocznych kra
wędziach przedstawienia widoczne 
są: z lewej strony - mala głowa Pier- 
rota, poniżej gasnąca świeca i fazy 
księżyca, z prawej - głowa Arlekina, 
gęsie pióro i również fazy księżyca, 
analogicznie zakomponowane. Na re
wersie w części centralnej, nieco z le
wej strony znajduje się zwrócona ku 
środkowi kompozycji dama, ubrana 
w różowo-czerwono-biatą rokokową 
suknię oraz szary kapelusik i pantofel
ki. Prawą ręką podtrzymuje ona fałdy 
sukni, lewą zaś wyciąga w kierunku 
amorka schodzącego ze sznurowej 
drabinki, ciągnącej się od górnej kra
wędzi pokrycia. Amorek trzyma w wy
ciągniętym ręku list z napisem Co- 
lombine. W tle widoczny jest fragment 
szarego muru. Z obu stron tej sceny 
umieszczone są rośliny ogrodowe 
(malwa, dzbanecznica i tawulka) 
o zielonych liściach i różowo-biatych 
kwiatach. Wśród roślin namalowa
nych z lewej strony znajduje się sy
gnatura: L. Norblin, oznaczająca być 
może, iż artysta posłużył się tu frag
mentem swego pseudonimu: „hr. 
Luksemburg”. Z obu stron kompozy
cji widnieją napisane złotą farbą po 
dwie zwrotki francuskiego wiersza.

Dekoracja wachlarza łączy styli
stykę trzeciego rokoka z ostrą kolory
styką i umownością art deco. Wyko
rzystany tu został motyw znanej 
z francuskiego teatru ludowego miło
ści Pierrota i Kolombiny. Kompozycja 
przedstawienia składa się z dwóch 
części i jest oparta na uroczym i za
bawnym „koncepcie”. Znajdujący się 
na awersie Pierrot został ukazany ja
ko autor listów miłosnych. Jego pasję 
epistolarną symbolizują dwa skrzyżo
wane za medalionem gęsie pióra, 
ułożone w ten sposób, że zdają się 
uskrzydlać bohatera sceny. Znajdują
ce się na krawędziach kompozycji 
kwadry księżyca, gasnąca świeca, 
pióro i głowa Arlekina oznaczają, iż 
Pierrot uprawia swą korespondencję 
każdej nocy, dokąd świeca się nie wy
pali i konkuruje w tej dziedzinie z od

wiecznym rywalem - Arlekinem. Stan 
uczuć Pierrota oddają wspinające się 
po drabince amorki oraz ciemnoczer
wony kolor pokrycia. Rewers jest na
tomiast strefą należącą do Kolombi
ny. W swym otoczonym murem ogro
dzie oczekuje ona na dostarczane 
przez amorka listy od wielbiciela. 
Uskrzydlony posłaniec dociera do 
niej dzięki „przewieszonej” przez gór
ną krawędź wachlarza drabince. 
Umieszczone po bokach przedsta
wienia zwrotki wiersza są zapewne 
treścią adresowanego do Kolombiny 
listu miłosnego. Dekoracja awersu 
pokrycia ma charakter symboliczno- 
-ornamentalny, co podkreśla wkom
ponowany w medalion wizerunek 
Pierrota, użycie jako elementu zdob
niczego popiersi bohaterów romansu, 
otoczenie kompozycji haftowaną wi
cią roślinną oraz izolacja postaci od 
tła. Natomiast rewers wachlarza jest 
ozdobiony sceną rodzajową: ukazana 
tu została znajdująca się w ogrodzie 
kobieta, odbierająca list. Fantastycz
ny i symboliczny charakter przedsta
wienia akcentuje postać amorka i wy
korzystany w roli motywu zdobnicze
go wiersz. Posłużenie się wątkiem za
czerpniętym ze sztuki teatralnej może 
sugerować, iż wachlarz powinien być 
używany zwłaszcza przy okazji wizyt 
w teatrze.

Użyte w dekoracji obiektu formy 
rokokowe nawiązują do złotego okre
su wachlarzy, jakim byt wiek XVIII. Ma
my tu zatem do czynienia z przedmio
tem również nieprzeciętnym. Należy 
też pamiętać, iż w latach 1850-1918 
inspiracje motywami rokokowymi 
w dekoracjach polskich wachlarzy nie 
byty zbyt częste. Przy opracowywaniu 
zdobienia omawianego przedmiotu 
Stefan Norblin wykorzystał wątki za
czerpnięte ze sztuki osiemnastowiecz
nej, interpretując je twórczo i nowo
cześnie. Krytycy zarzucali mu eklek
tyzm i silenie się na oryginalność, nie
mniej jednak jego kaligraficzna linia 
i stylistyka łącząca fantazję i groteskę 
sprawiły, że Konrad Winkler nadał mu 
miano „rysownika a la Beardsley, 
piewcy melancholijnych Pierrotów i za
lotnych Colom bin".

Jolanta Różalska

Spotkanie z książką

RESTYTUCJA POLSKICH 
DÓBR KULTURY

Wub. roku ukazała się książka Dariusza 
Matelskiego Problemy restytucji pol
skich dóbr kultury od czasów nowożytnych 

do współczesnych (wyd. Dom Wydawniczy 
Harasimowicz, Poznań 2003). To pionierskie, 
bogate treściowo kompendium wiedzy skła
da się z dwóch uzupełniających się części. 
Część pierwsza zawiera definicję przedmio
tu badań i przegląd uregulowań prawnych 
w tym zakresie. Rozdziały części drugiej sta
nowią chronologiczny zapis starań o restytu
cję polskich dóbr kultury, począwszy od cza
sów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
przez zabory, okres Drugiej Rzeczypospoli
tej i drugiej wojny światowej. Tu również zo
stało zamieszczone podsumowanie badań 
oraz polskie plany restytucyjne.

Autor książki, twórca ponad 350 publi
kacji, jest pracownikiem naukowym Instytu
tu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickie
wicza w Poznaniu. Omawianą tu publikację 
dedykował prof. Stanisławowi Nawrockie
mu, który zainspirował go do podjęcia tak

obszernego tematu. Informacje do pracy 
zostały zebrane w archiwach, bibliotekach, 
muzeach; autor studiował też prasę i litera
turę dotyczącą przedstawionego zakresu 
badań. Książka ma 640 stron, z czego oko
ło 200 zajmuje bibliografia, słownik podsta
wowych pojęć archiwalnych, bibliotecz
nych i muzealnych oraz indeksy z notkami 
biograficznymi. Ilustracje pełnią drugorzęd
ną funkcję w stosunku do obszernej treści. 
Warto dodać, że publikacja ta w ub. roku 
została uhonorowana nagrodą im. prof. Je
rzego Skowronka, a w 2004 r. Polonijną Na
grodą im. Ireny i Franciszka Skowyrów.

Pierwszy nakład książki został już wy
czerpany. Wydawca obiecuje jej wznowie
nie. Informacje można uzyskać w Domu 
Wydawniczym Harasimowicz (61-131 Poznań, 
ul. Majakowskiego 92, tel. 0-61 87-58-829, 
e-mail: kontakt@h-w.getin.pl). (ek)
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE -

W cieniu Warszawy
grójeckie zabytki

W
 odległości 46 km od Warszawy, 
przy trasie do Krakowa, nad 
rzeką Molnicą leży najstarszy 
ośrodek osadniczy południowego Ma

zowsza. Początki osadnictwa na tym te
renie sięgają czasów pradziejowych. We 
wczesnym średniowieczu znajdował się 
tu ważny ośrodek handlu. Średniowiecz
ny gród, czyli grodziec (nazwa Grodziec 
na oznaczenie miejscowości funkcjono
wała do XVII w.), usytuowany mógł być 
nieopodal wzgórza, na którym wznosi 

na prawie niemieckim z przywilejem po
siadania łaźni, postrzygalni sukna i wagi. 
Wokół prostokątnego rynku zaczęła po
wstawać regularna siatka ulic. Rozwojo
wi miasta sprzyjały licznie nadawane 
przez władców przywileje, m.in. odby
wania targów we wtorki i trzech w roku 
jarmarków. Szeroką sławę zdobyli miej
scowi rzemieślnicy, szczególnie piwowa
rzy i struniarze (producenci strun mu
zycznych z jelit baranich). Zycie miejskie 
toczyło się wokół położonego przy ryn

ku okazałego ratusza. W pierwszej poło
wie XVI w. wzniesiono w Grójcu w sty
lu gotyckim murowany kościół św. Mi
kołaja. Z tego wieku pochodzą również 
pierwsze wyobrażenia herbowe miasta, 
z akcentowanymi na nich miejskimi mu- 
rami, które do dnia dzisiejszego pozosta
ły jego symbolem. W 1536 r. urodził się 
tu wielki kaznodzieja ks. Piotr Skarga 
Powęski.

Wojny szwedzkie za czasów Jana 
Kazimierza spowodowały zniszczenie

się dzisiaj w Grójcu kościół św. Mikoła
ja. W XIII w. kasztelania grodziecka we
szła w skład nowo utworzonego księ
stwa czerskiego. Do Czerska przeniesio
no wtedy kapitułę kolegiacką, która 
funkcjonowała przy ufundowanej 
w pierwszej połowie XII w. kolegiacie. 
Po przeniesieniu kapituły kościół grójec
ki stał się zwykłym kościołem parafial
nym. W XIV w., po zniesieniu przez Zie
mowita III systemu zarządzania oparte
go na kasztelanii i wprowadzeniu powia
tów, w Grójcu ulokowano siedzibę no
wej jednostki administracyjnej z zamiesz
kującym w niej starostą. Intensywny roz
wój Grójca nastąpił w XV i XVI w. Mo
mentem przełomowym było nadanie 
w 1419 r. przez księcia Janusza I Starsze
go dotychczasowej osadzie targowej 
praw miejskich. Grójec stał się miastem

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 8 • 2004



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Najstarszym zabytkiem miasta jest 
trójnawowy kościół parafialny św. Mi
kołaja. Pierwsza grójecka parafia gro
dowa erygowana była w XI w. Do XIII 
w. istniała w Grójcu kapituła z własnym 
kolegiackim drewnianym kościołem, 
który w 1398 r. zamieniony został na 
murowany. Świadectwem tego okresu 
pozostało prezbiterium. Powiększenie 
kościoła w stylu późnego gotyku nastą
piło w latach 1520-1530 i taki wygląd 
zachował się do dziś. W 1599 r. jeden 
z obywateli miasta dobudował muro
waną kaplicę św. Anny (obecna kaplica

1. Kościół św. Mikołaja w Grójcu
2. Gotycka chrzcielnica z XV w.
3. Drewniana dzwonnica z XIX w.
4. Budynek dawnych koszar kozackich,
po lewej stronie widoczny fragment skrzydła
bocznego - dawnych stajni żołnierskich
5. Tzw. stary szpital, po prawej stronie 
widoczna współczesna przybudówka
6. Ratusz z pierwszej potowy XIX w.
7. Poczta konna z około 1830 r. - widoczne 
oficyny boczne: po lewej - dawna wozownia, 
po prawej - dawna stajnia
8. Budynek stacji „Grójec” z 1914 r.

(zdjęcia: Marcin Meducki)

i upadek miasta. Po 1795 r. Grójec zna
lazł się w zaborze pruskim, a w okresie 
Księstwa Warszawskiego, jako stolica 
powiatu, wszedł w skład departamentu 
warszawskiego. Ponowny rozwój nastą
pił za czasów Królestwa Polskiego. Po
łączenie drogami bitymi z Warszawą 
i innymi miastami sprzyjało ożywieniu 
gospodarczemu. Miasto zaczęło się roz
rastać, przybywało ludności, powsta
wały nowe inwestycje przemysłowe, 
a także m.in. nowy ratusz. W 1867 r. 

Grójec stał się ponownie siedzibą 
władz powiatowych. Koniec XIX w. 
— to jednocześnie początek historii 
miasta jako zagłębia sadowniczego. 
Wtedy właśnie zaczęto na większą ska
lę zakładać w okolicy sady. W 1892 r. 
Towarzystwo Akcyjne Kolei Wąskoto
rowych rozpoczęło budowę sieci kole
jek dojazdowych wokół Warszawy. 
W wyniku tego Grójec ostatecznie 
otrzymał połączenie z Warszawą, Mo
gielnicą czy Nowym Miastem nad Pili
cą. W okresie Drugiej Rzeczypospoli
tej około 60% ludności miasta stano
wiła ludność żydowska. Na początku 
wojny, w 1939 r., miasto w wyniku 
bombardowania zostało częściowo 
zniszczone, znacznych uszkodzeń do
znał kościół. Po wojnie Grójec stał się 
ponownie siedzibą władz powiatu. Po 
ponad dwudziestoletniej przerwie 
(1975-1999) obecnie pełni także funk
cję miasta powiatowego.

Matki Bożej Częstochowskiej). Druga 
kaplica pochodzi zapewne z XVII w. 
W czasie potopu szwedzkiego w 1656 
r. kościół uległ zniszczeniu (według nie
których źródeł tylko dewastacji), odbu
dowano go w 1746 r. Około 1800 r. ze 
względu na zły stan techniczny (groźba 
zawalenia) kościół zamknięto. Restau
racja prowadzona była w latach 1828- 
-1833, staraniem ówczesnego probosz
cza Kazimierza Celińskiego. Rozebrano 
wieżę zachodnią, przedłużono kościół 
i wzniesiono nową neogotycką fasadę. 
Ponowny remont przeprowadzono 
w 1868 r. Ufundowano wtedy neogo
tycki ołtarz główny (autorstwa Szymo
na Cwajbaka) i umieszczono w nim ob
raz olejny przedstawiający Jezusa na 
Krzyżu, pędzla Rafała Hadziewicza 
(1803-1886). Kolejne remonty nastąpi
ły na początku XX w. i w 1930 r. 
W czasie bombardowania miasta 6 wrze
śnia 1939 r. pękły mury kościoła, znisz
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czony został dach, witraże i ołtarze z ob
razami patrona parafii - św. Mikołaja 
i Chrystusa Ukrzyżowanego (obraz Ha- 
dziewicza udało się odrestaurować) oraz 
posadzki. Powojenna restauracja przy
wróciła kościołowi dawną świetność.

Pomimo zniszczeń i wielokrotnych 
remontów udało się zachować zabytki 
świadczące o długiej historii świątyni. 
Należy do nich przede wszystkim gotyc
ka chrzcielnica z piaskowca z datą 
„1482”, gmerkiem kamieniarza i herbem 
Półkozic fundatora. Pełni ona obecnie 
funkcję kropielnicy. Ma kształt kielicha 
z ośmioboczną czarą ozdobioną dekora
cją maswerkową. Liczne wyżłobienia 
w czarze tradycja tłumaczy ostrzeniem na 
chrzcielnicy mieczy przez rycerstwo. Idąc 
w kierunku ołtarza głównego, po prawej 
stronie obejrzeć można późnorenesanso- 
wą ambonę z pierwszej ćwierci XVII w. 
W 1868 r. odnawiał ją Walery Jodłow
ski, w 1939 r. została silnie uszkodzona 
a w 1940 r. była restaurowana. Na kor
pusie ambony znajdują się figurki śś. 
ewangelistów i apostołów oraz Chrystu
sa Salvatora Mundi. Baldachim wieńczy 
figura św. Jana Chrzciciela. Idąc dalej, po 
lewej stronie, przed bocznym ołtarzem 
można zobaczyć drugą chrzcielnicę - ba
rokową, z puklowaną czaszą, wykonaną 
z marmuru; pochodzi ona z połowy 
XVII w. Na trzonie wyryty został herb 
Półkozic i inicjały fundatora - A W D P G. 
Chrzcielnica zwieńczona jest drewnianą 
ośmiopolową pokrywą. Miedziana misa 
chrzcielna pochodzi z tego samego okre
su. Wychodząc z prezbiterium do zakry
stii, należy zwrócić uwagę na wiszącą na 
ścianie późnogotycką rzeźbę Chrystusa 
Ukrzyżowanego z lat około 1520-1530. 
Do niedawna umieszczona była na krzy
żu na zewnątrz kościoła, we wnęce absy
dy od strony wschodniej. Pamięci naj
bardziej znanego grójczanina, ks. Piotra 
Skargi poświęcona jest późnoklasycy- 
styczna tablica, ufundowana w 1855 r. 
przez Radę Szczególną Szpitala w Grójcu.

W skład zespołu kościoła parafial
nego wchodzi także stojąca w pobliżu 
drewniana dzwonnica z 1889 r. oraz 
dziewiętnastowieczna drewniana ple
bania, która obecnie pełni funkcję or
ganistówki. Do grójeckich zabytków 
sakralnych należy także klasycystyczna 
kaplica grobowa, znajdująca się na tzw. 
starym cmentarzu, przy ulicy Mszczo- 
nowskiej. Wystawiona została w 1851 
r. jako grób rodziny Leonarda Makow
skiego. W pobliżu niej - nagrobek bur
mistrza Grójca, zmarłego w 1861 r. 
Wincentego Majchrowskiego.

Naprzeciwko kościoła św. Mikołaja 
znajduje się klasycystyczny budynek 
mieszczący obecnie szkołę podstawo

wą. Wzniesiony został przed 1860 r. 
z przeznaczeniem na kozackie koszary. 
Składa się z piętrowego, trójosiowego 
budynku głównego usytuowanego 
frontem do narożnika ulic i partero
wych skrzydeł bocznych. Fasada bu
dynku głównego podzielona jest pila- 
strami jońskimi w wielkim porządku 
i zwieńczona trójkątnym szczytem 
z półkolistym oknem w tympanonie. 
Trzynastoosiowe skrzydło boczne prze
znaczone było na stajnie żołnierskie, 
a pięcioosiowe - na stajnie oficerskie. 
W drugiej połowie XIX w. budynek 
przekształcono i adaptowano na gimna
zjum; funkcje oświatowe pełni nieprze
rwanie od drugiej wojny światowej.

U zbiegu ulic Piotra Skargi i Poświęt
ne znajdują się zabudowania tzw. stare
go szpitala. Zbudowany został w latach 
1855-1857 według projektu znanego 
architekta Andrzeja Gołońskiego (1799- 
-1854), pod kierunkiem Antoniego Ka
liszewskiego (1808-1885). Ten klasycy
styczny budynek, wybudowany na pla
nie prostokąta, jest piętrowy, jedenasto- 
osiowy, boniowany. W przyziemiu znaj
dowała się sklepiona kolebkowo szpital
na kaplica. Budynek jest w bardzo złym 
stanie i skazany został raczej na całkowi
te zapomnienie.

Przy ul. Jatkowej zachowały się ślady 
działalności gospodarczej mieszkańców 
Grójca - budynki dziewiętnastowiecz
nych jatek. Przeznaczenie handlowe 
miały również hale targowe, wybudowa
ne około połowy XIX w., znajdujące się 
w narożniku ulic Armii Krajowej i Pił
sudskiego. Pierwotnie siedmioosiowe, 
z przejazdem pośrodku zaakcentowa
nym trójkątnym szczytem, pełnią obec
nie, jak przed laty, funkcje handlowe.

W północnej pierzei rynku usytu
owany jest grójecki ratusz. Budowa te
go obiektu, który powstał na miejscu 
istniejącego wcześniej drewnianego ra
tusza, związana jest prawdopodobnie 
z nazwiskiem Hilarego Szpilowskiego 
(1753-1827). Wzniesiony został około 
1821 r. w stylu klasycystycznym. Jest to 
budynek piętrowy, na planie litery „L”, 
o elewacjach rozdzielonych gzymsami 
kordonowymi i zwieńczonych belko
waniem. Przyziemie jest boniowane 
(boniowanie zachowało się jedynie na 
elewacjach południowej i wschodniej), 
podzielone płytkimi, półkoliście za
mkniętymi wnękami arkadowymi, 
w których znajdują się okna i drzwi. Na 
czterospadowym dachu od strony rynku 
jest facjata z okulusem, kryta dwuspado
wym daszkiem. W latach 1936-1937 
dobudowano czworoboczną wieżyczkę 
z półkolistymi oknami w dolnej kondy
gnacji i zegarem w górnej. Od strony 

północnej, bramą przejazdową na dzie
dziniec, z korpusem głównym połączo
na jest piętrowa oficyna. Budynek ratu
sza przez wiele lat był siedzibą władz 
miejskich. Zmiana przeznaczenia na 
mieszkalne nastąpiła w latach pięćdzie
siątych XX w. Obecnie budynek jest 
w złym stanie technicznym.

Przy ul. Niepodległości znajduje się 
zabytek, który swoją pierwotną funkcję 
utrzymał przez ponad 150 lat. Są to kla- 
sycystyczne zabudowania poczty konnej, 
wzniesionej około 1830 r. Składają się 
z korpusu głównego, ustawionego kaleni- 
cowo do ulicy, i dwóch prostopadłych do 
niego oficyn bocznych. Budynki są parte
rowe, na planie prostokąta. Oficyna po 
lewej stronie budynku głównego pełniła 
funkcję wozowni, natomiast ta po prawej 
stronie - stajni. Między budynkiem głów
nym a stajnią i wozownią znajdują się bra
my wjazdowe. Architektonicznie najcie
kawszy jest budynek główny. W jego ele
wacji frontowej, nad wejściem ujętym li- 
zenami znajduje się trójkątny szczyt 
w profilowanym obramieniu. W takich 
samych obramieniach (z gzymsami) są 
prostokątne okna. Całość nakryta jest 
czterospadowym dachem. Przeprowa
dzony w latach dziewięćdziesiątych re
mont poczty pozwolił zachować budynek 
w bardzo dobrym stanie.

Z grójeckich zabytków do rejestru 
w 1994 r. wpisane zostały również zabu
dowania dworcowe stacji „Grójec” Gró
jeckiej Kolejki Wąskotorowej przy ul. 
Przedstacyjnej. Składają się na nie: budy
nek dworca kolejowego z 1914 r., obrot
nica ręczna z 1936 r. oraz wieża ciśnień 
z 1943 r. Obecnie kolejka grójecka, pod 
nazwą Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa, 
prowadzi działalność tylko turystyczną.

W Grójcu znajdują się również 
obiekty, które nie znalazły miejsca 
w rejestrze zabytków, ale są niewątpli
wie pamiątkami przeszłości i ciągłości 
historycznej miasta. Zaliczyć do nich 
należy: budynek carskiego więzienia 
z połowy XIX w., klasycystyczny dom 
rejenta Władysława Kamińskiego 
z 1879 r. (tzw. rejentówka, przy ul. Nie
podległości), kamienica Ochenkow- 
skiego z 1909 r. (apteka przy skrzyżo
waniu ulic Piłsudskiego i Niepodległo
ści) czy klasycystyczny, przedwojenny 
budynek starostwa - obecnie również 
siedziba Starostwa Powiatowego.

Aldona Podolska-Meducka

Przy pisaniu tekstu autorka korzystała 
m.in. z pozycji: ks. G. Kalwarczyk, Dekanat 
grójecki w archidiecezji warszawskiej, Warsza
wa 2001; Słownik Wiedzy o Grójeckiem, pod 
red. Z. Szeląga, t. I-XI, Grójec 1993-2002.
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Pomniki Elizy Orzeszkowej

P
omniki są obrazem epoki, są czę
ścią narodowej mitologii, trady
cji. Stanowią przy tym nieod
łączny element miasta. Wrastają w je

go tkankę, stając się istotnym składni
kiem urbanistycznego organizmu. 
Trudno wyobrazić sobie Warszawę 
bez Kolumny Zygmunta na pl. Zam
kowym, Łazienki Królewskie bez po
mnika Chopina, a krakowski Rynek 
bez Mickiewicza. Ale są też pomniki 
niepozorne, wtopione w otoczenie, 
omal niezauważalne dla przechod
niów. Takim jest zrekonstruowany 
w październiku 2003 r. w Parku Pra
skim w Warszawie pomnik wybitnej 
pisarki doby pozytywizmu, Elizy 
Orzeszkowej.

Autorka Nad Niemnem związana 
była przede wszystkim z Grodzieńsz- 
czyzną, czterdzieści lat mieszkała 
w Grodnie, czyniąc zeń ważny ośro
dek życia kulturalnego. Jej dom przy 
ul. Murawiewskiej, od barwy ścian 
nazwany „szarym domkiem”, był tęt
niącym życiem salonem literackim, 
przyciągającym wiele znakomitości 
z całego kraju. Gdy 18 maja 1910 r. 
pisarka zmarła, całe Grodno pogrąży
ło się w żałobie. Jej pogrzeb stał się 
wielką manifestacją, uczestniczyło 
w nim kilkanaście tysięcy osób, Pola
ków, Białorusinów, Rosjan, Żydów. 
Spoczęła na cmentarzu farnym, u bo
ku swego drugiego męża Stanisława 
Nahorskiego. Na prostym nagrobku 
z czarnego labradorytu, wzniesionym 
według projektu malarza Miłosza Ko
tarbińskiego, wyryte są słowa Psalmu 7 
w przekładzie Jana Kochanowskiego: 
„W Tobie ja samym Panie człowiek 
smutny! Nadzieję kładę, Ty racz 
o mnie radzić”. Pomnik nagrobny 
przetrwał obie wojny światowe, nato
miast za czasów Białoruskiej SRR był 
dwukrotnie niszczony: w listopadzie 
1949 r. zwalono krzyż, a w 1962 r. 
dokonano powtórnej dewastacji. Sta
raniem Koła im. Elizy Orzeszkowej 
w Warszawie nagrobek został wyre
montowany w latach 1979-1980.

Jeszcze za życia pisarki mieszkań
cy miasta postanowili uhonorować ją, 
nadając jej imię ulicy, przy której 
mieszkała. Ze względów politycz-

1.2. Pomnik Elizy Orzeszkowej w Grodnie; obok autor pomnika - Romuald Zerych, 1929 r. (1) 
i fragment pomnika - popiersie pisarki (2)

nych stało się to możliwe dopiero po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległo
ści (nazwa pozostała do dziś). 
W 1923 r. utworzono Komitet Budo
wy Pomnika Elizy Orzeszkowej 
w Grodnie. Uznano, że najbardziej 
godnym monumentem będzie Dom 
Imienia Elizy Orzeszkowej, mieszczą
cy siedmioklasową szkołę powszech
ną, bibliotekę, czytelnię i salę wido
wiskową. Projekty domu zaprezento
wane zostały w maju 1926 r. na wy
stawie w Państwowym Muzeum, któ
re zakupiło popiersie pisarki dłuta 
Henryka Kuny oraz wydało pocztów
kę z wizerunkiem rzeźby w charakte
rze cegiełki. Jury pod kierownictwem 
artysty-malarza, profesora Uniwersy
tetu Wileńskiego Ferdynanda Rusz- 
czyca, wyłoniło do realizacji projekt 
inż. Jana Choynowskiego, przewidu
jący także ustawienie w Ogrodzie 
Miejskim pomnika pisarki. Popiersie 
miał wykonać rzeźbiarz Romuald Ze
rych (1888-1964). Artysta studiował 
w Szkole Sztuk Pięknych w Warsza
wie pod kierunkiem Xawerego Duni

kowskiego i Tadeusza Breyera oraz 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krako
wie. Zajmował się konserwacją rzeź
by, rysunkiem, grafiką, ale przede 
wszystkim rzeźbą pomnikową i por
tretową. W późniejszym okresie dał 
się poznać jako autor m.in. Pomnika 
Zmarłych Jeńców Wojsk Koalicyj
nych w Budziszynie i Mauzoleum Bi
twy pod Ostrołęką.

Zerych na grodzieńskim pomniku 
Orzeszkowej chciał umieścić płasko
rzeźby ilustrujące sceny z powieści 
Nad Niemnem i Ad astra. Z powodu 
braku funduszy projekt nie w pełni 
zrealizowano, wzniesiono jedynie gra
nitowe popiersie na prostym cokole. 
Ceremonia odsłonięcia i poświęcenia 
odbyła się 20 października 1929 r. 
Przybyło na nią wiele wybitnych oso
bistości: pisarzy, profesorów Uniwer
sytetu Stefana Batorego w Wilnie, 
przedstawicieli rządu, sejmu i senatu. 
W imieniu środowiska literatów głos 
zabrała m.in. Zofia Nałkowska.

W czasie okupacji niemieckiej po
mnik został zniszczony, najbardziej
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3.4. Pomniki Elizy Orzeszkowej w Warszawie: 
na Powiślu (3) i w Parku Praskim (4)

(zdjęcia: 3,4 - Ewa Ziółkowska)

ucierpiał cokół, szczęśliwie mieszkań
cy przechowali popiersie na cmenta
rzu, przy grobie pisarki. Po wojnie 
zrekonstruowany pomnik wrócił na 
dawne miejsce, a w latach siedemdzie

siątych XX w. został przeniesiony na 
ul. Orzeszkowej. Stoi tam i dziś w po
bliżu „szarego domku”, mieszczącego 
bibliotekę dla młodzieży, a od 
6 czerwca 2001 r. także dwie nieduże 
sale muzealne, poświęcone pisarce. 
Niestety, nie zachowała się marmuro
wa tablica pamiątkowa umieszczona 
w 1926 r. z inicjatywy Towarzystwa 
im. Elizy Orzeszkowej na frontowej 
ścianie domu. Obecnie wisi tam nowa 
tablica z dwujęzycznym napisem.

W Warszawie pomnik autorki Nad 
Niemnem stanął w 1938 r. w Parku 
Praskim, wśród bujnej zieleni, przy 
alei prowadzącej do ZOO od strony 
kościoła św. Floriana. Park powstał na 
terenach dawnych fortyfikacji napole
ońskich, na mocy ukazu cara z 1865 
r., toteż do 1916 r. zwany był Alek
sandryjskim. Autorem projektu parku 
był Jan Dobrowolski. Od 1903 r. 
działał tu pierwszy na Pradze stały te
atr, a w okresie międzywojennym 
urządzono wesołe miasteczko, zwane 
„100 pociech”, z zapierającą dech 
w piersiach kolejką „wysokogórską”. 
Sąsiedni teren zajął Miejski Ogród 
Zoologiczny, otwarty w 1928 r.

Popiersie z brązu umieszczono na 
dwumetrowym granitowym cokole 
z napisem: „Eliza Orzeszkowa 6 VI 
1841 - 18 V 1910”. Wyryto także 
i pozłocono słowa pisarki: „Społecz
ność ludzka trwa tylko przez sprawie
dliwość. Wierzę, że nienawiści umilk
ną”. Twórcą popiersia był znany war
szawski artysta-rzeźbiarz okresu mię
dzywojnia Henryk Kuna (1879 lub 
1883-1945) - uczeń Pawła Weloń- 
skiego i Konstantego Laszczki, 
współzałożyciel grupy artystycznej 
„Rytm”, profesor Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Stefana Bato
rego w Wilnie, autor m.in. rzeźb 
„Rytm” i „Dziewczyna z dzbanem”, 
zdobiących warszawskie parki. Od
lew popiersia powstał w firmie „L. Kranc 
i T. Łempicki”.

Młody, nieśmiały artysta jesienią 
1908 r. zjechał do Grodna, by stwo-

Spotkanie z książką

WARSZAWSKA RZEŹBA POMNIKOWA

Pod takim tytułem ukazała się w ub. roku książka 
autorstwa Ireny Grzesiuk-Olszewskiej (wyd. Wy
dawnictwo Neriton, Warszawa 2003). Publikacja sta

nowi odzwierciedlenie badań i zainteresowań autorki 
- doktora historii sztuki, wieloletniego pracownika 
PAN, która koncentruje się w pracy naukowej na sztu
ce współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
rzeźby.

Książka ma układ chronologiczny, co, jak czyta
my we wstępie: „pozwala na prześledzenie nie tylko 
rozwoju form artystycznych rzeźby pomnikowej, lecz 
jest także wykładem historii, dziejów politycznych 
i społecznych kraju i jego stolicy". Publikacja ma 
charakter przewodnika. Omówiono tu ponad 150 
pomników warszawskich, poczynając od Kolumny 
Zygmunta III Wazy z 1644 r.; pominięte zostały jedy
nie monumenty stojące na cmentarzach i we wnę
trzach budowli. Osobno zaprezentowano figury sa
kralne, które swą szczególną wartością artystyczną 
zapisały się w architekturze stolicy (m.in. cztery fi

gury św. Jana Nepomucena, „Chrystus dźwigający 
krzyż" sprzed kościoła Świętego Krzyża na Krakow
skim Przedmieściu) oraz figury alegoryczne, pełnią
ce funkcję symboliczną (choćby „Kąpiąca się” 
z Parku Skaryszewskiego czy „Dziewczyna z dzba
nem" z Parku Żeromskiego). Ostatnim zaprezento
wanym w książce obiektem jest „Krzesło" sprzed 
Teatru Wielkiego, zaprojektowane przez Tadeusza 
Kantora.

Każdy przedstawiony w publikacji obiekt jest opa
trzony dokiadną lokalizacją i przedstawiony na zdję
ciu, a towarzyszą im historie projektowania i wykony
wania, opinie krytyków i opisy odbioru społecznego.

Książkę można nabyć pocztą, wysyłając zamó
wienie pod adresem: Wydawnictwo Neriton, skr. 
pocztowa 25, 00-952 Warszawa 40, bezpośrednio 
w wydawnictwie (Warszawa, Rynek Starego Miasta 
29/31, pok. 33), telefonicznie lub faksem (0-22 831- 
02-61 w. 26) oraz za pośrednictwem strony interne
towej www.neriton.apnet.pl. (ek)
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rzyć rzeźbiarski portret Orzeszkowej. 
Praca trwała kilka tygodni. Pani Eliza 
pozowała mu z rosnącą niecierpliwo
ścią. Wreszcie napisała w liście do Ta
deusza Bochwica: „Z rzeźbą już skoń
czyłam. Wczoraj było posiedzenie 
ostatnie... Kilkanaście osób... popiersie 
to już ukończone widziało i zdanie jest 
powszechne, że robota mistrzowska, 
wyraz życia i myśli nadzwyczajny, 
a tylko w zarysie ust surowość, od któ
rej oryginał podobno jest wolny. Ja są
du o tym mieć nie mogę... Tego tylko 
bym chciala, aby artysta na tej pracy 
swojej dobrze wyszedł, i z tego tylko 
się cieszę, że historia ta na koniec już 
do wieczności upłynęła”.

Uroczystość odsłonięcia, ufundo
wanego przez anonimowego ofiaro
dawcę, pomnika z rzeźbą Kuny odby
ła się w Parku Praskim trzydzieści lat 
później, w niedzielę 30 października 
1938 r. Tłumnie stawili się warsza
wiacy. Hołd pisarce oddał prezydent 
stolicy Stefan Starzyński. Zofia Nał
kowska w imieniu Polskiej Akademii 
Literatury przypomniała zasługi 
Orzeszkowej dla naszego piśmiennic

twa. Aktu odsłonięcia dokonała Anna 
Parandowska-Szelągowska, znana 
działaczka ruchu kobiecego.

Upłynęło dwadzieścia lat i pisarkę 
uhonorowano w stolicy drugim po
mnikiem, będącym repliką tego 
wzniesionego przed wojną w Grod
nie, dłuta Romualda Zerycha. Popier
sie z piaskowca ustawiono na Powiślu 
przy ul. Książęcej, w Parku Kultury, 
obecnie im. Marszałka Edwarda Ry- 
dza-Smigłego. Odsłonięcia dokonano 
w styczniu 1958 r.

Pomnik w Parku Praskim prze
trwał wojnę, nie oparł się jednak 
wandalom. Na początku lat dziewięć
dziesiątych ubiegłego wieku rzeźba 
została zrzucona z postumentu na zie
mię. Na skutek interwencji okolicz
nych mieszkańców trafiła do Szkoły 
Podstawowej nr 277 im. Elizy 
Orzeszkowej na Bródnie. W parku 
jeszcze do niedawna trudno było do
strzec wśród gęstych zarośli uszko
dzony i pobazgrany cokół. O rekon
strukcję pomnika upomnieli się 
członkowie wielce zasłużonego dla 
pamięci o pisarce Stowarzyszenia 

Grodnian im. Elizy Orzeszkowej. 
Z dobrym skutkiem. Urząd Dzielnicy 
Praga Północ zlecił przeprowadzenie 
specjalistycznych prac konserwator
skich. Odnowiony pomnik wrócił na 
swoje miejsce. Ceremonia ponowne
go odsłonięcia w 2003 r., podobnie 
jak ta przed wojną, odbyła się 30 paź
dziernika, zgromadziła jednak niepo
równanie mniej osób.

Jeden z krytyków po śmierci lite
ratki napisał w liście kondolencyj
nym: „Zamknęła się dla Elizy Orzesz
kowej księga pracy. Naród otwiera 
przed Nią księgę pamięci wiekuistej”. 
W Parku Praskim znów stoi skromny, 
niewielki pomnik pisarki. Choć dziś 
Eliza Orzeszkowa postrzegana jest 
głównie jako autorka nużących lektur 
szkolnych, jej wkład w historię litera
tury polskiej jest niezaprzeczalny, 
dwukrotnie - w 1905 i 1909 r. była 
kandydatką do nagrody Nobla. Bez 
wątpienia godna jest naszej pamięci, 
choćby tej wyrażonej w brązie i ka
mieniu.

Ewa Ziółkowska

Ochrona Zabytków
Ochrona Zabytków
Nr 3/4 2002

Naukowe pismo o wieloletniej tradycji, 
wydawane przez Krajowy Ośrodek 

Badań i Dokumentacji Zabytków

Ukazuje się od 1948 roku. Jest cenionym 
w środowisku forum wymiany myśli między 
przedstawicielami różnych dyscyplin nauki, 

których łączy jeden cel - ochrona dóbr kultury narodowej.

Pismo prezentuje najnowsze badania i technologie, metody 
konserwacji zabytków oraz zabytkowego krajobrazu. 

Jest znakomitym źródłem wiedzy, nie tylko dla specjalistów 
i studentów, ale wszystkich miłośników zabytków.

KRAJOWY OŚRODEK BADAŃ I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW 
ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa 

tel: (0-22) 622 60 92 w. 123, fax: (0-22) 622 65 95 
e-mail: wydawnictwa@kobidz.pl, internet: www.kobidz.pl
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Kossak, Stryjeński, Wesołowski 
i pani Budziszewska

W
1902 r. przybył do Zakopane
go młody architekt, Eugeniusz 
Wesołowski. Miał za sobą do
świadczenia z pracowni Józefa Kajetana 

Janowskiego, w której projektował 
(jeszcze bez prawa podpisu) gmach Mu
zeum Przemysłowego we Lwowie. Już 
w 1904 r. przystąpił do projektowania 
zakopiańskiego hotelu „Stamary”. Czer- 
wonawo-żółty, ozdobny „pension-ho
tel” przy obecnej ul. Kościuszki stanowi 
swego rodzaju wizytówkę Zakopanego.

Fundowała go Maria Budziszewska, 
lokując w kończonej jeszcze w 1922 r. 
budowli swoje kapitały. Dawna śpie
waczka, działaczka socjalistyczna, a od 
1912 r. przewodnicząca Gremium 
Właścicieli Pensjonatów Hoteli i Re
stauracji w Zakopanem, miała szeroki 
gest i kłopoty finansowe. „Stamary” 

powstawał powoli, prace trwały jeszcze 
w 1922 r., a w 1931 r. hotel znalazł się 
w bankowym zarządzie przymusowym.

W przekonaniu autora projektu ho
tel był wzorowym dziełem murowanej 
budowli w stylu zakopiańskim. Dość 
odległy od idei Stanisława Witkiewi
cza, stanowi efektowny przykład zako
piańszczyzn^ czyli trwającej do na
szych czasów mody powoływania się 
na rzekomo góralskie wzory. Dominu
jąca nad ulicą bryła budynku zwraca 
uwagę. Dodać warto, że w częściowo 
modernistycznie ukształtowanym wnę
trzu Wesołowski również wprowadził 
motywy zakopiańskie, a w meblach 
(nielicznie zachowanych) nieomal ko
piował Witkiewicza.

Energiczna właścicielka chciała jesz
cze postawić kapliczkę św. Antoniemu. 

Zaprojektował ją w 1905 r. także We
sołowski, lecz do realizacji nie doszło, 
a projekt pozostał w papierach Gre
mium Właścicieli i w posiadaniu pry
watnym przechował się, ukryty za 
okładką. Miała to być kapliczka słupo
wa o podstawie mniejszej niż 1 m, wy
soka na 4,5 m, ze skarpami na naro
żach, u góry sześcioboczna, zwieńczona 
czapką z krzyżem. Na oryginale projek
tu we wnętrzu prostokątnej, zamkniętej 
u góry półkoliście niszy widnieje zarys 
statui. Cenne to znalezisko, bo rzadko 
zachowały się projekty kapliczek.

Wojciech Kossak znał Zakopane od 
1880 r. Uczył się kochać Tatry na wy
prawach z doktorem Tytusem Chału
bińskim, żałując, że „spóźnił się” na wy
tyczanie przez Chałubińskiego i ks. Jó
zefa Stolarczyka pierwszych wejść na
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1. Projekt kapliczki św. Antoniego, wykonany 
przez E. Wesołowskiego
2. Maria Budziszewska
3. Hotel „Stamary”, obecnie „Podhale”, 2000 r.
4. Pracownia Wojciecha Kossaka, 1997 r.

(zdjęcia: 3,4- Barbara Tondos)

najwyższe szczyty. Nie malował Tatr 
ani górali, z wyjątkiem nielicznych 
szkiców. W Zakopanem w dalszym cią
gu malował konie, wojaków i portrety, 
ale pod Tatry chętnie wracał. Swiato- 
wiec, borykający się wiecznie z niedo
borami finansowymi, jeszcze w 1897 r. 
pisał z Berlina: „Rok tu jeszcze zostać, 
zrobić taki obraz, żeby parę jeszcze rzą
dowych obstalunków dostać [...], dostać 
przy tej sposobności już bez kwestii or
der niemiecki i austriacki, a potem Kra
ków, Zakopane, [...] i znowu Zakopane, 
Kraków...” Plany były coraz bardziej 
konkretne, bo w marcu 1898 r. pytał 
w liście do żony: „... taki mi Zakopane 
pachnie okropnie, tym bardziej, że mu
rować nie będziemy, co?”

Od powstania hotelu „Stamary” 
Kossak miał zapewnione dobre lokum, 
gdzie „Budziszewska [...] poczciwe bab
sko liczy [ła mu] zawsze ceny specjalne” 
- jak pisał w listach do żony. Nie tylko 
tyle robiła. Gdy Kossak około 1909 r. 
zaczął budować własną pracownię 
w ogrodzie należącego do Szczeniow- 
skich „Mariloru”, w gestach przyjaźni 
nie ograniczała się tylko do udzielania 
rad - „Poczciwa Staramara, wielka 
wielbicielka moja stanowczo, buduje mi 
letnią drewnianą pracownię, bez tego 
bardzo ciężko”.

Kto projektował drewnianą pra
cownię? Wiadomo, że w ogrodzie kra
kowskiej „Wygody” (obecnie „Kossa- 
kówki”) po powodzi w 1903 r. Tadeusz 
Stryjeński odbudowywał pracownię 
malarza. W listach Kossaka spotyka się 
sympatyczne wzmianki o architekcie; 
przed powstaniem hotelu „Stamary” 
Wojciech Kossak zatrzymywał się 
w projektowanych przez Stryjeńskiego 
„Skoczyskach”. Nie ma informacji 
o autorstwie zakopiańskiej pracowni. 
Można tylko przypuszczać, że zapro
jektował ją Tadeusz Stryjeński. Pracow
nia chyba jednak była zbyt mała, bo 
w 1920 r. sześćdziesięcioczteroletni 
Wojciech Kossak pisał, że po przebudo
waniu przez Wesołowskiego jest to 
„cos' tak miłego i jasnego, że bez okula
rów na nosie maluję”.

Tak splotły się drogi pozornie ob
cych sobie ludzi. Pozostał gmach pen
sjonatu, chociaż pozbawiony ogrodu, 
który podchodził aż do stacji kolejo

wej, a jego autor starał się przekazać 
powojennym władzom informację, że 
to dzieło jego życia nie powinno zostać 
zmienione, zepsute. Pracownię Kossa
ka objęto jakimś niedokończonym re
montem, kapliczka nigdy nie powsta
ła... W najbliższym otoczeniu stoją 
jeszcze zbudowane przez Eugeniusza 
Wesołowskiego dom „Myszka” i kiosk 
- obydwa stanowią niezłe przykłady 
zakopiańszczyzny i znakomicie zdobią 
ul. Kościuszki, przy skrzyżowaniu z ul. 
Sienkiewicza, nad potokiem Bystrym.

W „Rzeczypospolitej” 31 marca 
2003 r. ukazał się anons o wystawieniu 
do sprzedaży domu wczasowego „Pod
hale” (dawnego hotelu „Stamary”) „po 
adaptacji i z pozwoleniem na rozbudo
wę”... Obecnie budynek stoi pusty. Praw
dopodobnie został kupiony podczas 
przetargu. Nie wiadomo, kto jest właści
cielem i nieznane są jego zamierzenia.

Barbara Tondos
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Roztoczańskie cerkwie
W kolejnych kilku numerach „Spotkań z Zabytkami” zamieścimy cykl 

poświęcony cerkwiom roztoczańskim - tym, które czekają na J 
zainteresowanie i opiekę, ale także tym, które doczekały się juz remontu.

O
bszar Roztocza obfituje w zabytki ar
chitektury cerkiewnej. Niestety, los 
wielu roztoczańskich cerkwi wydaje 
się przesądzony. Niektóre z nich w latach 

czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku zostały rozebrane (np. w Tymoszach, 
Bruśnie Starym, Dziewięcierzu), niektóre 
rozmyślnie podpalone (Krowica Sama, 
Opaka). W wielu miejscowościach wznosi 
się nowe kościoły i częstokroć mieszkańcy 
z ulgą przyjmują fakt, że stara cerkiew sama 
się zawaliła. Wielu mieszkańców małych 
wiosek nie zdaje sobie w ogóle sprawy, że 
stary budynek może się komuś podobać 
i mieć jakąkolwiek wartość. Dopiero zainte
resowanie turystów uświadamia im, że owa 
„zawalidroga” może stać się nawet przed
miotem dumy. Niektóre duże murowane 
cerkwie, ze względu na brak funduszy na 
budowę, nie mogą być już wyremontowane, 
może jednak dałoby się udostępnić je do 
zwiedzania w postaci tzw. trwałej ruiny - po 
uprzednim zabezpieczeniu. Dobrze byłoby, 
żeby akcją ochrony tych zabytków zajęli się 
wszyscy ci, którym zależy na ich ratowaniu. 
Pierwsze pozytywne sygnały już mamy. Je- 
sienią ubiegłego roku wytyczono na Rozto
czu, podobnie jak na terenie województwa 
małopolskiego, Szlak Architektury Drew
nianej. Każda niemal drewniana cerkiew 
(oprócz stojącej w Dachnowie) została wy
posażona w tablicę zawierającą krótką in
formację o jej architekturze i historii oraz 
mapę, na której zaznaczono znajdujące się 
w pobliżu inne obiekty tego typu.

Kolejną pozytywną zmianą, jaka nastąpiła 
w ciągu ostatnich dwóch lat, jest uporządko
wanie niektórych przy cerkiewnych cmenta
rzy, m.in. w Bruśnie Nowym czy Zmijowi- 
skach - wycięto zarastające je krzaki, podnie
siono leżące na ziemi pomniki i oczyszczono 
je. Większość inskrypcji stała się dzięki temu 
bardziej czytelna, jednak zabiegi te, często zbyt 
radykalne (wycięcie starych drzew, usunięcie 
mchu z nagrobków), pozbawiły cmentarze 
specyficznego dla nich klimatu. Mimo to zain
teresowanie nimi i ogromny wkład pracy przy 
porządkowaniu budzą nadzieję, że również 
cerkwie doczekają się należnego im szacunku.
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■ Brusno Nowe (pow. lubaczowski). Drewniana cerkiew greckokatolicka 
św. Paraskewii, wzniesiona w 1676 r. (wg innych danych: 1713, 1753 lub 
1790), trójdzielna, nakryta trzema kopulami z latarniami. Od 1947 r. była 
nieużytkowana, stan grozi! zawaleniem. W 2000 r. rozpoczęto jej gruntow
ny remont. Trudno przewidzieć, jakie są szanse przywrócenia cerkwi jej 
świetności. Jedna z kopu! została pokryta nowymi gontami. Jeżeli i w po
zostałych zastąpi się nimi blaszane pokrycie, może powstać prawdziwe 
dzieło sztuki. Proboszcz miejscowego kościoła rzymskokatolickiego, 
ksiądz Józef Mołodyński zasłużył się w Bruśnie Nowym wieloma cennymi 
inicjatywami, co budzi nadzieję, że ta cerkiew może być uratowana, (fot. 1)

■ Budynin (pow. tomaszowski). Dawna drewniana cerkiew greckokatolic
ka Opieki Matki Bożej, wzniesiona w 1887 r., od 1946 r. pełni funkcję filial
nego kościoła rzymskokatolickiego Niepokalanego Poczęcia NMP. Budow
la trójdzielna, z zamkniętym trójbocznie prezbiterium, szeroką nawą i wą-



skim babińcem. Na zewnątrz ozdobna galeryjka arkadowa. 
Zachowała się polichromia z 1892 r., a także w ottarzach 
bocznych ikony z drugiej potowy XVIII w. (Matka Boska 
z Dzieciątkiem i Chrystus Pantokrator). Obok dzwonnica 
drewniana, podobnie jak cerkiew, wzniesiona w 1887 r. Cer
kiew jest obecnie remontowana, (fot. 2)

Cewków (pow. lubaczowski). Dawna cerkiew parafialna 
greckokatolicka św. Dymitra, drewniana, wzniesiona w 1844 
r. Położona w centralnym punkcie dużej wsi, na wzniesieniu, 
jest od dawna opuszczona i zdewastowana. Ściany, nie
gdyś pokryte gontem, porastają pnącza. Gonty zachowaty 
się tylko w górnej partii. Ganek odstaje od gtównej bryty bu
dynku, brak schodów, które niegdyś wiodty do ozdobnych 
drzwi. Wokół ślady wypalania traw, co w każdej chwili grozi 
pożarem. W oddali bieleje sylwetka nowego kościoła. Moż
na powątpiewać, czy mieszkańcy Cewkowa dołożą starań, 
żeby uratować zabytkową świątynię, (fot. 3,4)

■ Chlopiatyn (pow. hrubieszowski). Dawna cerkiew grecko
katolicka pełni obecnie funkcję rzymskokatolickiego kościo
ła filialnego Zesłania Ducha Świętego. Jest to drewniana bu
dowla trójdzielna, zwieńczona trzema kopułami, powstała 
w latach 1863-1864. Wnętrze, ozdobione polichromią, za
wiera kompletny ikonostas, osiemnastowieczne ikony św. 
Mikołaja, Chrystusa Pantokratora i Matki Boskiej z Dzieciąt
kiem, a także dziewiętnastowieczne feretrony. Nad wejściem 
galeryjka z piękną, unikatową snycerką. Położenie cerkwi 
w środkowej części wsi uchroniło ją zapewne od dewastacji. 
Otoczona opieką proboszcza, świadomego jej wartości, nie 
wydaje się zagrożona, (fot. 5)

■ Chotylub (pow. lubaczowski). Dawna cerkiew grecko
katolicka Opieki NMP, drewniana, wzniesiona w 1888 r., 
użytkowana do końca lat dziewięćdziesiątych, obecnie fi
lialny kościół rzymskokatolicki. Cerkiew ukryta wśród po
mnikowych drzew, z murowaną parawanową dzwonnicą. 
Na północnej ścianie widnieje komin, bowiem świątynia 
ogrzewana była piecem, (fot. 6)

Maria Kaniewska

(zdjęcia:
1,3,4,6- Maria 
Kaniewska,
2,5 - Ksenia 
Kaniewska)
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Mauzoleum w Brzegu Dolnym
W

 1799 r. w parku otaczającym 
siedzibę rodu von Hoymów 
w Brzegu Dolnym koło Wrocła
wia stanęło mauzoleum Antoniny von 

Maltzan, ukochanej córki Karla Georga 
von Hoyma, pruskiego ministra Śląska. 
Grobowiec ma formę niewielkiej świąty
ni greckiej w układzie doryckiego prosty- 
losu, tzn. budowli z trójstopniowym fun
damentem i czterokolumnowym, wysu
niętym portykiem. Budowlę wzniesiono 
z gładkich ciosów piaskowcowych, two
rzących na ścianach bocznych zarys pół
kolistych łuków, którym wewnątrz mau
zoleum odpowiadają głębokie półkoliste 
nisze, niegdyś mieszczące kamienne sar
kofagi. Całość nakrywał dwuspadowy 
dach z ołowianym poszyciem, a jedynym 
źródłem światła było półkoliste okno 
w ścianie tylnej, zapewne wypełnione wi
trażem. W latach dwudziestych ubiegłego 
wieku wnętrze mauzoleum znacznie 
przebudowano, umieszczając w tylnej 
części kryptę, do wnętrza której prowa
dziły dość długie schody.

Stan zachowania mauzoleum jest fatal
ny: dach został całkowicie zniszczony, ścia
ny w części szczytowej uległy znacznemu 
naruszeniu, a wnętrze i krypta wypełnione 
zostały gruzowiskiem i ziemią. Co zatem 
zadecydowało o zwróceniu uwagi na ten 
tak bardzo zrujnowany zabytek? Odpo
wiedź jest prosta: mauzoleum to jest jedną 
z najwcześniejszych i najpiękniejszych nie

Mauzoleum w Brzegu Dolnym

mieckich realizacji klasycystycznych, 
a jego projektantem był Friedrich Gil- 
ly, uważany za prekursora architektu
ry nowoczesnej. Architekt, urodzony 
w 1772 r., jako szesnastoletni mło
dzieniec rozpoczął studia w Berlinie 
pod kierunkiem Karla Gottharda Lan- 
ghansa, Friedricha Becherera oraz 
Friedricha Erdmannsdorfera. Sławę 
przyniosły mu opublikowane w 1798 
r. projekty berlińskiego mauzoleum 
Fryderyka Wielkiego oraz gmachu Te
atru Narodowego. Mauzoleum Fryde
ryka Wielkiego przybrać miało formę 
doryckiego peripterosu na wysokim, 
tarasowym wzniesieniu, a o „geome
trycznym” projekcie Teatru Nikolaus
Pevsner pisał: „Teatr otwiera mocny, ponu
ry dorycki portyk bez frontonu. Półkoliste 
okna, ulubiony, choć importowany z Anglii 
motyw paryskich architektów rewolucyj
nych potęguje wyraz siły, a kontrast półko
la widowni — półkole Ledoux z teatru w Be- 
sanęon - i sześcian sceny jest znakomitym 
rozwiązaniem funkcjonalnym i estetycz
nym. Tutaj znów jesteśmy blisko nowego 
stylu nowego stulecia”. Oba projekty tak 
bardzo odpowiadały ówczesnym gustom, 
że Gilly’ego powszechnie nazywano 
w Berlinie geniuszem budownictwa 
i udzielono mu stypendium, które pozwo
liło na roczną podróż do Anglii, Francji, 
południowych Włoch oraz Wiednia. Po 
powrocie ze stypendium Gilly otrzymał

(fot. Michał Myśliński)

stanowisko profesora Katedry Optyki 
i Perspektywy w berlińskiej Akademii Bu
downictwa, gdzie uczył m.in. Karla Frie
dricha Schinkla oraz Leo von Klenzego.

W swym krótkim życiu (zmarł 
3 sierpnia 1800 r., wkrótce po powrocie 
do Berlina) zrealizował jedynie sześć bu
dowli, a mauzoleum brzeskie zaprojekto
wał i wzniósł jako ostatnie - tym bardziej 
godne uwagi, że jest to jedyne zachowa
ne jego dzieło architektoniczne.

Michał Myśliński

Spotkanie z książką

DZIECKO W MALARSTWIE

Wystawie „Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku ze 
zbiorów polskich”, którą od początku czerwca br. można 
oglądać w Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie w Warszawie, to

warzyszy pięknie wydany przez muzeum katalog. Jak czytamy we 
wstępie autorstwa dyrektora pałacu Pawła Ja- 
skanisa, „Wystawa nie jest monografią zagad
nienia. Pozwala jednak na prześledzenie zmian 
w artystycznym obrazowaniu więzi rodziciel
skich z potomstwem i pozycji dziecka w hierar
chii dawnych elit społecznych [...]”. W tematy
kę ekspozycji wprowadzają otwierające publi
kację eseje na temat roli i losu dziecka w Pol
sce od czasu średniowiecza do końca XVIII w. 
oraz ikonografii dziecięcej w malarstwie pol
skim (XIX w.) i niderlandzkim.(XVI-XVIII w.). Au
torkami rozważań są Dorota Żotądź-Strzelczyk, 
Beata Purc-Stępniak, Ewa Micke-Broniarek 
i Teresa Pocheć-Perkowska. Układ katalogu 
odzwierciedla plan samej wystawy. Kolejne 
części noszą tytuły określające poszczególne 
etapy dziecięcego życia. Zaczynamy więc od 
narodzin, towarzyszymy dzieciom w ich pierw
szych życiowych rozterkach, edukacji, zaba
wie, przeżyciach religijnych. Jeden z rozdzia
łów publikacji przedstawia osobowość dziecka 
wyrażoną symboliką; pojawiają się tu portrety 

dzieci w kontekście wyobrażeń mitologicznych (częsty motyw - 
dziewczynka jako grecka bogini Diana). Wiele obrazów ukazuje 
dzieci w gronie rodzinnym lub wśród przyjaciół, ale często ich to
warzyszami są zwierzęta. Być może motyw ten podkreśla samot

ność dziecka w świecie dorosłych, być może je
go bezbronność. Bohaterami obrazów są czę
sto dzieci ludzi ubogich, sieroty, „dzieci ulicy”. 
Ostatni rozdział katalogu, zatytułowany - Splen
dor nomini różni się od pozostałych; tu widzimy 
portrety potomków rodów królewskich i szla
checkich, inteligenckich i fabrykanckich.

Katalog odzwierciedla ewolucję tematu 
dziecka w malarstwie - od przedstawień ro
dzajowych, przez naturalistyczne, symboliczne 
do romantycznych. Publikacja ma ponad 400 
stron, na których przedstawiono reprodukcje 
157 obrazów (wypożyczonych na wystawę 
z 14 muzeów), opatrzonych ciekawymi opisa
mi, interpretującymi ukazane sceny. Album 
wzbogacają biogramy malarzy i alfabetyczny 
indeks osób portretowanych. Można go nabyć 
w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Warto kupić tę 
publikację, aby w pełni uczestniczyć w odbio
rze prezentowanych w wilanowskiej oranżerii 
dzieł. Wystawa będzie czynna do końca wrze
śnia br. (ek)

DZIECKO
W MALARSTWIE

cd XVI dc końca XIX wieku 
ze zbiorów polskich
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TAJEMNICA KSIĘCIA JAREMY

Piewnego wrześniowego wieczoru 1653 r.
pod bramą klasztoru benedyktynów 

na Świętym Krzyżu zatrzymał się niewielki 
orszak. Kilku jeźdźców oraz wóz ciągnięty 
przez cztery konie czekało na otwarcie 
wrót. Tymczasem gęste chmury zasłoniły 
księżyc. W blasku skwierczących pochod
ni można było jednak zobaczyć srebrne 
wieko trumny. Wreszcie zaskrzypiały za
wiasy i konwój wwiózł na dziedziniec 
świętokrzyskiego klasztoru ciało zmarłego 
przed dwoma laty księcia Jeremiego Wi
śniowieckiego (1612-1651).

Śmierć odnalazła księcia pod Pawolo- 
czą 20 sierpnia 1651 r. Pokonała go tygo
dniowa choroba, biegunka i wysoka go
rączka. Wyprowadzone z obozu ciało Je
remiego, żegnane przez chorągwie ko
ronne, powędrowało na zachód. Życze
niem Wiśniowieckiego było spocząć w ko
ściele w Wiśniowcu. Niestety, czy to z po
wodu grożącej wojny, czy z braku fundu
szy na godny senatora i hetmana pochó
wek, ciało bohatera przetransportowano 
do Sokala i złożono w tamtejszym koście
le. Dopiero po dwóch latach przewieziono 
je na Święty Krzyż i umieszczono w kryp
cie klasztornego kościoła, gdzie Jeremi 
miał oczekiwać na łaskawsze czasy i po
grzeb. Czy pozostał tam do dziś?

Autentyczność zwłok, prezentowanych 
w krypcie kaplicy Oleśnickich, podważano 
w wielu opracowaniach. Profesor Włady
sław Tomkiewicz w przedwojennej biografii 
księcia (Władysław Tomkiewicz, Jeremi Wi- 
śniowiecki, [w:] Rozprawy Historyczne To
warzystwa Naukowego Warszawskiego, 
t. 12, z. 1, Warszawa 1933) napisał: „Gdy 
w końcu XVIII wieku pożar zniszczy) opac
two świętokrzyskie, ślad po szczątkach Je
remiego zaginął. Być może, iż ogień je 
w popiół zamienił, a zdarzyć się może, iż 
traf, lub przypadek odkryć je zdoła".

Przypadkowi postanowił dopomóc prof. 
Jan Widacki (Jan Widacki, Kniaź Jarema, 
Kraków 1997, wyd. III). We wrześniu 1980 r. 
zdecydował się zbadać nie tylko autentycz
ność szczątków kniazia, ale i przyczyny je
go śmierci. Wraz z prof. Zdzisławem Mar
kiem i dr. Jerzym Koniecznym przez dwa 
dni próbowali rozwikłać dręczące ich (i nie 
tylko ich) wątpliwości. Wiadomo im było, 
że Wiśniowiecki zmari mając 39 lat. Teksty 
siedemnastowieczne informowały o sekcji 
zwłok przeprowadzonej zaraz po śmierci, 
zawierały również relacje z przygotowań 
ciała do długiej podróży - pomazania smo
łą oraz przystrojenia zmarłego kniazia.

Badania rozpoczęty się od prześwietle
nia czaszki Jeremiego. Później zmierzono 
ciało, zbadano tułów, a także trumnę, tkani
ny, słowem wszystko, co mogło naprowa
dzić na trop i pomóc w rozwiązaniu zagad
ki. Po czym nastąpił czas badań laborato
ryjnych i analizy wyników. I wreszcie (na je
den z wyników czekano dziewięć miesięcy) 
było możliwe podsumowanie. Badania wy
kazały, że ciało należało do mężczyzny 
o wzroście około 162 cm. Czy człowiek, ży- 
jący w XVII w. i mający taki wzrost, mógł 
być uznany za niskiego? Profesor Widacki 
twierdzi, że nie. Ciało było nagie, przykryte 
resztkami tkanin, m.in. częścią damskiego 
gorsetu. Zostało pomazane czarną sub
stancją (jak się okazało, była to smoła). 
Głowę i lewe ramię znaleziono oderwane 
od korpusu. Nie znaleziono natomiast śla
dów przeprowadzonej w XVII w. sekcji.

Malarz polski, „Portret Jeremiego Michała 
Wiśniowieckiego", fragment tableau 
„Rodzina Wiśniowieckich”, druga połowa 
XVIII w., olej, płótno, Muzeum-Palac 
w Wilanowie

(fot. Wojciech Holiński)

Badania laboratoryjne przyniosły nowe 
wiadomości. Rentgen czaszki wykazał, że 
wiek zmarłego wynosił około 50 lat. 
A przecież, jak wspomniano, Jeremi w mo
mencie śmierci liczył ich sobie tylko 39. 
Analiza radiowęglowa pomogła ustalić 
wiek ciała, zgadzający się z czasem życia 
Jeremiego. Potowa aktywności życiowej 
badanej osoby przypadła na okres między 
1630 i 1640 r. Natomiast poszukiwania ar
senu, którym podobno książę miał być 
otruty, zakończyły się niepowodzeniem.

Wątpliwości nie tylko nie znikły, ale się 
pogłębiły. Zwróćmy zatem uwagę na kilka 
istotnych szczegółów. Wiemy już, że ciało 
zostało przywiezione na Święty Krzyż i zło
żone w klasztornym kościele. Minęły dwa 
lata i w 1655 r. w klasztorze pojawili się 
Szwedzi. Ztupili i zdemolowali opactwo 
w poszukiwaniu skarbu, którego zresztą 
nie znaleźli. Nie oszczędzili również „pa
nów w grobach”. To samo uczynili pól wie
ku później, podczas najazdu w 1704 r. Lecz 

przedtem Michał Wiśniowiecki, kroi Polski 
(1669-1673), syn Jeremiego ufundował oj
cu tablicę, na której wykuto łaciński napis: 
„Jeremi - postrach Kozaków / Wódz i ksią
żę Wiśniowiecki / Michała Pierwszego Kró
la Polskiego Rodzic / w A. D. 1653 złożony".

Zatem mimo pobytu Szwedów na Świętym 
Krzyżu (1655-1658), Jeremi nadal spoczywał 
w podziemiach kościoła. Gdyby tak nie było, 
po cóż syn fundowałby tablicę? Lecz dlacze
go nie wyprawił okazałego pogrzebu ojcu, 
któremu zawdzięczał koronę? Król Michał tłu
maczył, że „krótkie życie i panowanie jest mu 
wymówką przy rewolucyi tureckiej". Jak pa
miętamy choćby z Pana Wołodyjowskiego, 
w czasach panowania króla Michała rzeczy
wiście doszło do wojny z Turcją.

Profesor Tomkiewicz znal inskrypcję 
królewską z opisu klasztoru z 1733 r., sam 
jej natomiast nie widział. Nie wspominają 
o niej także późniejsze monografie klasz
toru, a wiele wskazuje na to, że słabo już 
czytelna tablica ostatecznie zniszczona 
została 6 września 1939 r. w wyniku bom
bardowania klasztoru przez Niemców.

W1777 r. pożar doszczętnie zniszczył ko
ściół. Odbudowany od fundamentów, zo
stał konsekrowany w 1806 r. Wówczas to 
ocalałe po spaleniu kościoła szczątki ludz
kie złożono w jednej trumnie. Czyż nie wy- 
daje się logiczne, że właśnie podczas owe
go pożaru przepadto ciało Jeremiego? Gdy 
sięgniemy do monografii klasztoru z XIX w., 
napisanej przez ks. Gackiego, nie znajdzie- 
my wzmianki o Wiśniowieckim. Nie prze
szkodziło to jednak autorowi Rozmów 
umartych Polaków, wydanych w połowie
XIX w., przytoczyć skierowanych do Jere
miego stów, wypowiedzianych przez Jana 
III Sobieskiego: „obaj nie pochowani leżymy 
na marach, ty u Św. Krzyża w opactwie" (Jan 
Stanisław Jabłonowski, Rozmowy umartych 
Polaków, w których różne ile sekretniejsze 
za ich żywota dzieje i cyrkumstancye są ze
brane, Sanok 1856). Ślad Wiśniowieckiego 
pojawił się ponownie w pierwszych latach
XX w., gdy ks. Wiśniewski przy opisie kryp
ty pod kaplicą Oleśnickich wspomniał 
o spoczywającym tam Jeremim. Lecz z je
go stów wynika, że nie jest o tym do końca 
przekonany. Rodzi się pytanie, jakim spo
sobem po blisko dwustu latach milczenia 
(nie licząc wzmianki na ten temat w Rozmo
wach...), ciało Jeremiego „odnalazło się” 
w krypcie kaplicy Oleśnickich?

Niewątpliwie Jeremi książę Wiśniowiecki 
został przywieziony na Święty Krzyż i złożo
ny w tamtejszym kościele. Jak potoczy
ły się losy jego szczątków, możemy tylko i 
domniemywać. Chcąc nie chcąc trzeba 
zgodzić się ze stwierdzeniem prof. Wi- 
dackiego, że wykorzystane przez bada
czy wszystkie dostępne zdobycze Z 
medycyny sądowej i kryminalistyki , ćS? 
nie pozwoliły potwierdzić auten- 
tyczności zwłok. A jednak gtę- 
boko w sercu tkwi cicha nadzie- 
ja, że ktoś kiedyś zidentyfikuje 
szczątki małego kniazia.

Kacper Śledziński
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Od redakcji: liczne materiały nadsyłane w ramach akcji Społecznego przeglądu zabytków przez mieszkającego w Rumii 
i studiującego w Gdańsku pana Daniela Naczka obejmują przede wszystkim obiekty z regionu Żuław Wiślanych. Tylko kilka 
z nich - to przykłady zabytków zadbanych, większość wymaga pilnej interwencji służb konserwatorskich.

Miejscowość: Zutawki, gm. Stegna, pow. nowodworski, woj. po
morskie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi (Żulawki nr 32-33); dojazd drogą 
międzynarodową E-77 Gdańsk-Elbląg, z której należy zjechać 
w miejscowości Nowa Kościelnica, dalej drogami lokalnymi: 2 km na 
zachód w stronę Wisły, następnie 3 km na północ do wsi Żulawki.
Rodzaj i nazwa obiektu: dom mieszkalny z końca XVIII w., z pod
cieniem z połowy XIX w.
Użytkownik: obiekt zamieszkany.
Stan obiektu: dobry, teren wokół uporządkowany; wskazana jest 
jednak naprawa dachu, a sam budynek wymaga stałej opieki kon
serwatorskiej.
Inne informacje: budynek drewniany na ceglanej podmurówce, 
o konstrukcji wieńcowej, zbudowany w 1797 r. dla Corneliusa Fro- 
ese, z podcieniem o konstrukcji ryglowej, wypełnionym cegłą holen- 
derką, wykonanym przez Jacoba Dicka w 1851 r.
Dane bibliograficzne: K. Biskup, R Najmajer, W widiach Szkarpawy 
i Przekopu Wisty, Drewnica 1998; R. Klim, K. Berenthal, Przewodnik 
po gminie Stegna, Stegna 2000.

Miejscowość: Żulawki, gm. Stegna, pow. nowodworski, woj. 
pomorskie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi (Żulawki nr 43); dojazd jak wyżej. 
Rodzaj i nazwa obiektu: dom podcieniowy z potowy XIX w.
Użytkownik: brak

Stan obiektu: bardzo zly, budynek bliski zawalenia się, można go 
jednak jeszcze uratować.
Inne informacje: budynek drewniany na kamiennej podmurówce, 
zbudowany w 1848 r, jeden z pięciu (!) położonych blisko siebie 
domów podcieniowych w tej miejscowości.
Dane bibliograficzne: K. Biskup, R Najmajer, W widiach Szkarpa
wy i Przekopu Wisty, Drewnica 1998; R. Klim, K. Berenthal, Prze
wodnik po gminie Stegna, Stegna 2000.

Miejscowość: Dworek, gm. Ostaszewo, pow. nowodworski, woj. 
pomorskie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi (Dworek nr 50-51); dojazd dro
gą międzynarodową E-77 Gdańsk-Elbląg, z której należy zjechać w 
miejscowości Nowa Kościelnica, dalej drogą lokalną na południe w 
kierunku Ostaszewa.
Rodzaj i nazwa obiektu: dom podcieniowy z XIX w.
Użytkownik: obiekt zamieszkany.
Stan obiektu: bardzo dobry, teren wokół zadbany; po ostatnim 
remoncie, przeprowadzonym w latach dziewięćdziesiątych XX w. 
budynek może stanowić przykład dobrze zagospodarowanego 
zabytku.
Inne informacje: budynek drewniany, na kamiennej podmurówce, 
wzniesiony w 1831 r.; podcień o konstrukcji ryglowej, wsparty na 
siedmiu drewnianych kolumnach z drugiej potowy XIX w.
Dane bibliograficzne: F. Mamuszka, Województwo Gdańskie. Prze
wodnik, Warszawa 1963.

Miejscowość: Nowa Kościelnica, gm. Ostaszewo, pow. nowo
dworski, woj. pomorskie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi (Nowa Kościelnica nr 23); do
jazd drogą międzynarodową E-77 Gdańsk-Elbląg.
Rodzaj i nazwa obiektu: dom podcieniowy z potowy XVIII w. 
Użytkownik: obiekt częściowo zamieszkany.
Stan obiektu: zly; liczne uszkodzenia elementów drewnianych, 
brak szyb w oknach - najwięcej zniszczeń w niezamieszkanej czę
ści budynku obejmującej podcienie.
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Inne informacje: budynek w dolnych partiach drewniany, na cegla
nej podmurówce, z pięknym wielokolumnowym podcieniem oraz 
piętrem o konstrukcji ryglowej; przykład najstarszego tego typu do
mu podcieniowego w regionie.
Dane bibliograficzne: Żuławy Wiślane - mapa turystyczno-krajo
znawcza, Gdańsk 1997.

Miejscowość: Drewnica, gm. Stegna, pow. nowodworski, woj. po
morskie.
Bliższa lokalizacja: w widłach Szkarpawy i Przekopu Wisły, na tere
nie wsi Drewnica; dojazd jak do wsi Żutawki, dalej 2 km na północ
ny zachód do Drewnicy.
Rodzaj i nazwa obiektu: drewniany wiatrak typu koźlak z 1718 r. 
Użytkownik: wg Przewodnika po gminie Stegna właścicielem 
i użytkownikiem wiatraka jest Tomasz Tomaszunas, mieszkaniec 
Drewnicy.
Stan obiektu: zabezpieczony przed dalszym niszczeniem, teren 
wokół uporządkowany; ze względu jednak na duże uszkodzenia 
elementów drewnianych wiatrak wymaga przeprowadzenia kom
pleksowego przeglądu konserwatorskiego i niezbędnych napraw.

Inne informacje: obiekt drewniany, o konstrukcji słupowej, odesko
wany, z kozłem odkrytym, osadzonym na podmurowaniu - ostatni 
przykład tego typu budowli na Żuławach Wiślanych.
Dane bibliograficzne: K. Biskup, R Najmajer, W widiach Szkarpawy 
i Przekopu Wisły, Drewnica 1998; R. Klim, K. Berenthal, Przewodnik 
po gminie Stegna, Stegna 2000.

Miejscowość: Palczewo, gm. Ostaszewo, pow. nowodworski, woj. 
pomorskie.
Bliższa lokalizacja: przy drodze prowadzącej do wsi; dojazd jak do 
Nowej Kościelnicy i dalej przez Ostaszewo do Palczewa.
Rodzaj i nazwa obiektu: murowano-drewniany wiatrak typu holen
derskiego z pierwszej potowy XVIII w.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: zły; obiekt wymaga natychmiastowej interwencji 
służb konserwatorskich.
Inne informacje: jest to ostatni na Żuławach Wiślanych (i jeden 
z dwóch zachowanych w Polsce!) wiatrak typu holenderskiego; 
choć co najmniej od 1960 r. nie przeprowadzono w nim żadnego re
montu, prowizoryczne ogrodzenie taśmą, do której przymocowano 
tabliczkę informacyjną z napisem „TEREN BUDOWY”, może ozna
czać, że w najbliższej przyszłości zabytek doczeka się wreszcie 
właściwego zabezpieczenia.
Dane bibliograficzne: F. Mamuszka, Malbork i okolice, Warszawa 
1981.

Daniel Naczk
Rumia

(zdjęcia: Daniel Naczk)

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 8 • 2004 29



Z WIZYTĄ W MUZEUM

Nowe muzea w Polsce

W
 prywatnym Muzeum Mine
ralogicznym w Szklarskiej 
Porębie zwiedzających wita 
czerwonooki dinozaur wielkości czło

wieka. Wprost z parkingu wchodzi się 
do kasy i przede wszystkim - do skle
pu. W jednej z sal na pięterku pusta 
gablota oklejona jest zdjęciami „naj
większego diamentu w Polsce”, ukra
dzionego z muzeum wiosną ubiegłego 
roku. Kolejną atrakcję stanowią: mete
oryt i jajo dinozaura. Mimo wysokich 
cen biletów, większość zwiedzających 
jest zadowolona, a na salach wystawo
wych do ciekawszych eksponatów 
trzeba się przeciskać. Podobną fre
kwencją może się pochwalić prywatne 
Muzeum Ziemi „Jurna”, położone 
przy wjeździe do Szklarskiej Poręby. 
Tutaj największą atrakcją jest restaura
cja, w której można spróbować specja
łów kuchni walońskiej, chociaż jest 
także sklepik, zajmujący ponad jedną 
trzecią powierzchni muzeum. W isto
cie trudno odróżnić, gdzie się kończy 
wystawa, a zaczyna sklep.

Wałbrzyskie Muzeum Miejskie, 
w przeciwieństwie do obu wyżej wy
mienionych, świeci pustkami. W pobli
żu nie ma żadnej restauracji, nie mó
wiąc o bezpiecznym parkingu. Gabloty 
z kamieniami (nie mniej atrakcyjnymi 
niż w Szklarskiej Porębie) i tablice po
glądowe pochodzą z późnych lat sześć
dziesiątych XX w. Trójwymiarowy mo
del okolic Wałbrzycha łuszczy się nie
pokojąco. Za to ekspozycja karkono
skich okazów geologicznych jest lo
giczna i przejrzysta, tak że krok po kro
ku prowadzi widza przez kolejne etapy 
dziejów ziemi. Nie epatuje przy tym 
żadnymi atrakcjami (mimo iż muzeum 
posiada np. interesującą kolekcję pasty
lek „terra sigillata” - leczniczych glinek 
z okolic Strzegomia). Pewnym ukło
nem w stronę mniej wyrobionej pu
bliczności są wystawiane razem z ka
mieniami nieliczne okazy biżuterii czy 
szachy. Tu jednak jedynymi zwiedzają
cymi są grupy miejscowej młodzieży, 
dla której wizyta w muzeum została 
wpisana w program szkolny. I cóż z te
go, że na piętrze wystawiane są fascy
nujące zbiory porcelany, ilustrujące 
m.in. produkcję okolicznych fabryk od 
około połowy XIX w. Mieszkańcy 
Wałbrzycha, których wielu pracuje

w ostatnich funkcjonujących jeszcze ta
kich fabrykach, mogliby zapewne w ja
kiś sposób identyfikować się z owymi 
zbiorami. Któż z nich jednak wie 
w ogóle o ich istnieniu?

Kolejne muzeum - to Muzeum 
Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu. 
Mieści się ono w zlikwidowanej kopal
ni „Julia”, a jego organizatorem jest 
miasto. Przewodnik, były górnik, jest 
zadowolony, że w ogóle ma pracę. Po
wiada, że musiał się sporo douczyć, że 
razem z kolegami czyta książki na te
mat kopalnictwa węgla, bo jak twier
dzi: „człowiek nie wie właściwie, jak to 
wszystko działało”. Niestety, muzeum 
czynne jest w godzinach, które doga
dzają mało któremu turyście. Szczęśli
wie jednak czas i zakres zwiedzania 
udaje się dostosować do potrzeb 
i możliwości zwiedzających. W razie 
potrzeby przewodnik korzysta też 
z gotowych opisów eksponatów po 
niemiecku (trafiają się turyści zza za
chodniej granicy) i - co bardzo ważne 
w wypadku muzeów technicznych - 
większości eksponatów można doty
kać, dzieci mogą wchodzić do kolejek 
i wagoników.

W innej nieczynnej kopalni na polu 
górniczym „Piast” w Nowej Rudzie 
przed siedmiu laty powstało prywatne 
Muzeum Górnictwa Podziemnego,

którego główną atrakcją jest jazda pod
ziemną kolejką. Przewodnik, młody 
chłopak, tryska humorem. Spod jedne
go z wagoników wystają gumowe kalo
sze: To jeden z ostatnich górników
w Polsce”. Dzieci zachęca się do wyj
mowania bryłek węgla z kubłów, które 
okazują się niegdysiejszymi przenośny
mi szaletami. Zza drewnianych stempli 
straszy Skarbnik (w grubym, służbo
wym kożuchu, bo zimno). Zwiedzaniu 
towarzyszą nieustanne wybuchy śmie
chu. Przy wyjściu z budynku - mapa 
Polski: „Zaznacz, skąd przyjechałeś”. 
Cała mapa upstrzona jest kolorowymi 
naklejkami. A więc warto było wydać 
pieniądze, warto było przyjechać. Czy 
podobna myśl powstała w głowie ko
mukolwiek ze zwiedzających wałbrzy
ską kopalnię?

O identyfikowaniu się z górnic
twem w tym regionie trochę trudno 
dzisiaj mówić, szczególnie w kontek
ście górniczych protestów przeciwko 
zamykaniu ostatnich tutejszych kopalń 
i zasypywaniu bieda-szybów...

Podobne przykłady można mno
żyć, zresztą nie zawsze musi to być 
muzeum. W Wambierzycach, będą
cych do niedawna miejscem jedynie 
pielgrzymek religijnych, w 1992 r. po
wstało Gospodarstwo Agroturystycz
ne - Skansen - Minizoo, założone
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1. Tablica przy wejściu do Muzeum Mineralogicznego w Szklarskiej Porębie
2. Sklep w Muzeum „Jurna” w Szklarskiej Porębie
3. Ekspozycja w wałbrzyskim Muzeum Przemyślu i Techniki
4. Ekspozycja w skansenie w Wambierzycach

przez miejscowego zbieracza staroci. 
Zgodnie z przewodnikiem: „u wejścia 
do skansenu wita nas fontanna i stary 
traktor. Tuż obok stoi kuźnia
W następnych pomieszczeniach może
my podziwiać stare radioodbiorniki, 
żelazka, maszyny do pisania, nadajni
ki, gramofony, tuż za ścianą królują 
świątki, szopki i stare obrazy”. Owo 
rzeczy pomieszanie ma swój wdzięk 
i urok. Zresztą nie chodzi tu chyba 
o żadną edukację, raczej o zadumę 
nad przemijaniem czasu i dziwnymi 
losami przedmiotów codziennego 
użytku. Podobne wystawy przygoto
wywane przez profesjonalistów - np. 
„Rzeczy pospolite. Polskie wyroby 
1899-1999” w Muzeum Narodowym 
w Warszawie, „Szare w kolorze 1956- 
-1970” w Galerii Zachęta w Warsza
wie (obie wystawy w 2000 r.) czy pa

(zdjęcia: Anna Manicka)

ryska wystawa sprzętu gospodarstwa 
domowego pod poetyckim tytułem 
„Les bons genies de la vie domesti- 
que” [Dobre duchy życia domowego] 
w Centrum Pompidou (2001 r.) - bu
dzą nostalgię i zadumę. Cieszą się też 
zazwyczaj ogromną frekwencją.

Co mają wspólnego ze sobą muzea 
mineralogiczne w Szklarskiej Porębie, 
kopalnia w Nowej Rudzie i skansen 
w Wambierzycach? Przede wszystkim — 
powstały one w ciągu ostatniego dzie
sięciolecia, a ich organizatorem jest 
osoba prywatna. Najczęściej jest to ko
lekcjoner amator, który łączy funkcje 
menedżera i specjalisty w danej dzie
dzinie. Szczególnie ta ostatnia rola czę
sto szwankuje, ale - rzecz obecnie cha
rakterystyczna - dla ogółu zwiedzają
cych nie ma to większego znaczenia. 
Ludzie przyszli się odprężyć, zobaczyć 
coś ciekawego - największego, naj
mniejszego, jedynego w Polsce, w Eu
ropie. I ważne, by w pobliżu był par
king i jakaś restauracja...

„Świątynie sztuki”, jakimi jeszcze 
niedawno były muzea, w wielu wy
padkach zamieniono na „odpusty”, 
a instytucje typu non profit - na busi
ness like.

Niezwykle ważną rolę w muzeach 
prywatnych odgrywa reklama. W prak
tyce przekłada się to na mnogość szyl
dów i drogowskazów, liczne wzmianki 
w przewodnikach, szeroko dostępne 
ulotki i foldery. Zrozumiała dbałość 
o finanse prywatnych właścicieli muze
ów wyraża się w bogatej ofercie han
dlowej i gastronomicznej, a bywa, że 

i w wysokich cenach biletów (chociaż 
np. wstęp do skansenu w Wambierzy
cach jest darmowy - zwiedzający mogą 
wrzucić jakąś kwotę „co łaska” do wy
stawionej skarbonki).

Niestety, muzea dawnego typu naj
częściej w ogóle nie starały się przycią
gnąć widza, a zatrudnieni tam fachow
cy serwowali zwiedzającym swoją cen
ną wiedzę w sposób nieatrakcyjny 
i niestrawny dla szerokiej publiczności 
(np. wzory chemiczne wystawianych 
minerałów czy specjalistyczne opisy 
architektoniczne). Nie ulega wątpli
wości, że w przeciwieństwie do wielu 
prywatnych muzeów, na wystawach 
nie było błędów dotyczących dat ani 
faktów, ale rzadko zastanawiano się, 
do kogo w istocie jest adresowana da
na ekspozycja - do badacza i specjali
sty w danej dziedzinie czy do przecięt
nego odbiorcy.

Wydaje się, że konieczny jest roz
sądny kompromis między obiema po
stawami. Muzeum i jego zbiory nie 
mogą być dodatkiem do działalności 
rozrywkowej i handlowej, nie mogą 
też być „żywą skamieliną”, jak je na
zwał teoretyk współczesnej muzeolo- 
gii Peter Vergo (P. Vergo, The New 
Museology, London 1989). Na zacho
dzie Europy dawno już zauważono 
potrzebę odnowy instytucji muzeal
nych, tak aby mogły one jak najlepiej 
służyć ludziom, a więc - uczyć i wy
chowywać, budząc nieustanną cieka
wość świata.

Anna Manicka
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Polepianie ścian
„Plecenie i polepianie ścian są to 

techniki prastare, mające bardzo rozległy 
zasięg w Europie i zwłaszcza poza Euro
pą. Liczne znaleziska przedhistoryczne 
poświadczają ich istnienie już w bardzo 
odległych epokach, zarówno na zacho
dzie, jak i na wschodzie dzisiejszej Sło
wiańszczyzny” - pisał przed laty Kazi
mierz Moszyński w dziele Kultura ludo
wa Słowian [Kraków, 1929-1934]. Jo
hann J. Kausch, który podróżował po 
Polsce w 1791 r., zauważa, że za Krako
wem lud mieszkał w domach z chrustu, 
ściśle ze sobą spojonego, przy mieszka
niach zaś, które miały być cieplejsze, ob
lepiano chrust gliną, a potem pobielano 
ściany [Polska stanisławowska w oczach 
cudzoziemców, t. 2, PIW, 1963].

Dom stawiany taką techniką nazy
wany był lepianką. Słowo to w języku 
polskim oznacza nędzną budowlę 
skrajnej biedoty. Poza skansenami po
dobne budowle, wykonywane współ
cześnie, spotkałem wiele lat temu na 
jednej z ostatnich zamieszkanych wysp 
na środkowej Wiśle.

Z czasem zaczęto również polepiać 
ściany domostw wykonanych z drew
nianych belek i płazów. Pozostańmy 
wszakże przy materiale, jaki służył do 
potępiania ścian - powszechnie stoso
wano tu glinę. O ile chruściane ściany 
znikały dość szybko, o tyle glina była 
używana jako materiał uszczelniający, 
wypełniający mszenia szpar pomiędzy 
belkami ścian. Tym materiałem tynko
wano również całe połacie ścian drew
nianych domów. Powierzchnie takie, 
poza ewidentną funkcją praktyczną, 
jaką było ocieplenie i uszczelnienie bu
dynku, pełniły również funkcję este
tyczną, tworzyły bowiem dającą się 
pobielić lub „pobłękitnić” gładź. Daw
niej najczęściej stosowanym surowcem 
była glina z dodatkiem plew lub słomy. 
W Prusach Wschodnich i na Pomorzu 
do glinianej zaprawy dodawano posie
kaną słomę owsianą i serwatkę. Nie
którzy autorzy wspominają także o do
dawaniu krwi zwierzęcej lub jajek.

Technologia ta, jakkolwiek po
wszechna w Polsce jeszcze w okresie po
wojennym, została obecnie kompletnie 
zapomniana. Podczas niedawnych wę
drówek po Pokuciu oraz Beskidzie Hu
culskim na wschód od Czarnohory 
i Gorganów widziałem wiele domów 
tynkowanych wewnątrz gliną. Prace te 
wykonywały tamtejsze ekipy budowlane.

W Pojana Mikului, polskiej wsi po
łożonej na rumuńskiej Bukowinie, 
przetrwała nie tylko technika polepia- 
nia ścian wewnętrznych drewnianej 
chałupy. Zachował się tam także daw
ny obyczaj zwany klaką. Na ziemiach 
polskich zjawisko to nazywane było 
tłoką i obejmowało wszelkie wspólne 
prace sąsiedzkie wymagające większej 
liczby osób. Tłokę organizowano więc 
w czasie żniw, młocki, sianokosów, 
a także podczas budowy domu. Za po
moc tę nie płacono pieniędzmi, a po 
zakończeniu pracy gospodarz zapraszał 
wszystkich na poczęstunek. Dla uczest

ników tłoki było rzeczą zupełnie jasną, 
że członkowie społeczności udzielają 
pomocy potrzebującemu. Zobowiązy
wało to zatem do wzajemności.

W Pojanie, gdzie wszyscy prowadzą 
archaiczną gospodarkę rolniczo-ho- 
dowlaną, klaka jest i dzisiaj powszech
nie stosowaną formą pomocy sąsiedz
kiej. W domu Józka Balaka, po drugiej 
stronie potoku przepływającego przez 
centrum Pojany, zgromadziło się kilka
naście osób, oprócz najbliższej rodziny 
- sąsiedzi i koledzy. Od rana żona Józ
ka wraz z jego siostrą przygotowują po
częstunek dla pracujących - niewielkie
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gołąbki, które przed południem wypeł
niają wielki kocioł. Materiał do - jak 
mówią w Pojana Mikului - mazania do
mu zwozi się furmankami przez kilka 
dni przed sproszeniem ludzi do wspól
nej pracy. Sterta gliny zalega na podwó
rzu między stodołą a chałupą. Na trzy 
bądź cztery dni przed rozpoczęciem 
prac przez podwórze przepuszcza się 
wielokrotnie krowy, aby w ten sposób 
zamiesić glinę. Stopniowo, w miarę jej 
mięknięcia dolewa się wody. Na dwa 
dni przed „tynkowaniem” glinę rozdep
tują mozolnie ludzie. Już w dniu rozpo
częcia prac do deptanego bosymi noga
mi surowca dolewa się systematycznie 
wody oraz dodaje wysuszonego siana, 
które jest rodzajem zbrojenia. W środ
ku domu, podobnie jak to się robi przy 
tynkowaniu zaprawą wapienną, nabija 
się na ściany i sufit cienkie listewki, ma
jące zapewniać lepsze przyleganie gliny 

do podłoża. Cały czas, gdy jedni tynku
ją, przynajmniej trzech mężczyzn miesi 
dalej glinę, dba o jej odpowiednią kon
systencję oraz trwałość polepy, dolewa
jąc wody i dosypując siana. Przygoto
wujący glinę nakładają ją co kilka minut 
na drewniane nosze i transportują do 
wnętrza chałupy. Tynkujący formują 
z gliny poręczne buły i rzucają nimi 
o sufit lub o ścianę. Gdy kilka placków 
gliny rozplaska się obok siebie, dwóch 
lub trzech wyspecjalizowanych tynka
rzy chwyta metrowe kawałki równych 
desek i stara się równomiernie rozpro
wadzić zaprawę. Dzięki zaangażowaniu 
sporej liczby osób praca nad mazaniem 
całego domu trwa jeden dzień. Pozosta- 
je poczekać na wyschnięcie, które za
kończy się przed upływem połowy ro
ku. Wtedy Józek z żoną będą mogli 
przeprowadzić się do świeżo wytynko- 
wanych izb.

1-4. Proces polepiania ścian chałup w Pojana 
Mikului

(zdjęcia: Krzysztof Kubiak)

Przybysza z Polski zadziwia tu rytm 
bosonogiej pracy oraz zachowania 
młodych chłopców i dziewcząt. W na
szym świecie nie spotyka się już ludzi 
pracujących boso po to, by oszczędzić 
buty. Także zaloty nie mają już tak 
dziewiętnastowiecznej miary, jak ta tu
taj. Bo gdzie dziś można spotkać zaglą
dające ciekawsko do pracujących 
chłopców dziewuchy, prowokująco 
czekające na ochlapanie gliniastym 
błockiem? O tym czytało się choćby 
u Orkana lub Pigonia, ale żeby zoba
czyć to na własne oczy...

Krzysztof Kubiak

Spotkanie z książką
PRZYWRÓCONE DO ŻYCIA

Hstror

szlość z poszumem husarskich skrzydeł i dźwiękiem ułań
skiej trąbki, ze śpiewem powracających żeńców, z plonem 

niesionym «w gospodarza dom», z tętentem 
czwórki na drewnianym moście, z dzwonka- 

I mi balagulskich zaprzęgów...". Na przekór, 
lecz w zgodzie z końcowym stwierdzeniem 

' eseju: „Bo oto polska ziemia wbrew zakusom 
losu rodzi nadal: zabliźnia rany, spowija się 
jak niegdyś w białą szatę wiejskich domostw. 
Bo czyż jest drzewo, które się gniazda wyrzek- 
nie? Czyż jest rzeka, która strumienia nie przy
garnie? Odradzają się dwory w krajobrazie pol
skim, przywracając ziemi rodzinnej jej natural
ne, własne oblicze".

Albumy (sprzedawane we wspólnym etui 
lub oddzielnie) można kupić w większych księ
garniach w całej Polsce lub zamówić w Oficynie 
Wydawniczej Youmar, ul. Ludowa 9/16, 00-780 
Warszawa, tel. (0-22) 841-71-77. (WP)

M.roslBW WBnWwsklPolska. Dwory - dziedzictwo historii oraz Pol
ska. Dworskie pejzaże to dwie kolejne pozycje I 

albumowe Oficyny Wydawniczej Youmar w War- I 
szawie, ze zdjęciami Mirosława Wiśniewskiego. 
Do redakcji dotarły już zimą, ale dopiero teraz - 
kiedy wokół tyle zieleni, tyle słońca, tyle zaskakują
cych i zmiennych stanów pogody dopełniającego 
się lata - oglądamy je z pełnym przekonaniem. 
I z zachwytem! Pokazane na zdjęciach dwory, wto
pione w krajobraz - wśród drzew, krzewów i kwia
tów, trawników i ogrodowych rabatek - wreszcie ży- 
ją. Tu nie ma już walki o uratowanie jeszcze jednego 
chylącego się ku ziemi zapomnianego dworu. Nie 
ma ruin, zmurszałych śladów dawnych gniazd rodo
wych. Są domy zapełnione ludźmi (których obecno
ści tylko się domyślamy), sprzętami, bibelotami. To _
domy żyjące. Jakby na przekór słowom z albumowego wstę- 
pu, pióra Stanisława Ledóchowskiego. że: „Epoka ziemiań- 
skich siedzib bezpowrotnie przeminęła. Odeszła w prze-
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Kielnia i młotek
D

ecyzja o budowie Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie 
stanowiła realizację zobowiąza
nia powziętego 5 maja 1791 r. przez 

Stany Zgromadzone: kościół miał być 
pomnikiem wdzięczności narodu i króla 
za uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Sta
nisław August Poniatowski zadecydował 
o lokalizacji świątyni na wzgórzu daw
nej Kalwarii Ujazdowskiej, będącym 

częścią skarpy rozciągającej się między 
Zamkiem Ujazdowskim a Belwederem. 
Do konkursu na projekt świątyni stanę
li znakomici architekci tamtych czasów; 
uznanie króla zyskał plan autorstwa Ja
kuba Kubickiego, który zaprojektował 
świątynię jako budowlę centralną z czte
rema portykami, nakrytą kopułą. Rok 
po uchwaleniu Konstytucji, tzn. 3 maja 
1792 r. „Sejm zebrał się ponownie w ko
ściele św. Krzyża, skąd wyruszył pocho
dem, z królem na czele, aby dla upa
miętnienia tego wielkiego dnia poświę
cić opatrzności boskiej nową świątynię 
za rogatkami Warszawy. Król położył 
kamień węgielny. Gwałtowny huragan, 
który zerwał się niespodziewanie, zmą
cił uroczystość, a osoby przesądne wi
działy w tym niepomyślną wróżbę” 
(W. Fiszerowa, Dzieje moje własne 
i osób postronnych. Wiązanka spraw po
ważnych, ciekawych i błahych, z francu

skiego przełożył Edward Raczyński, 
Warszawa 1998, s. 174). Dwa tygodnie 
później wybuchła wojna polsko-rosyj
ska. Wkroczenie do Polski wojsk Kata
rzyny II sprawiło, iż prace budowlane 
przy świątyni zostały przerwane na eta
pie realizacji jej fundamentów. Dziś na 
terenach Ogrodu Botanicznego Uni
wersytetu Warszawskiego można oglą
dać niewielką centralną kapliczkę,

z czterema wmurowanymi przybudów
kami, przekształconą z ośmiobocznego 
filara środkowego, który miał wspierać 
sklepienie kościoła dolnego. Także żad
na z podejmowanych później prób re
alizacji idei powziętej w 1791 r. nie za
kończyła się sukcesem (E. Jasieńko, 
Świątynia Opatrzności Bożej, „Kwartal
nik Architektury i Urbanistyki”, t. XLIV, 
2000, s. 271-275).

Niezwykle cenną pamiątką uroczy
stości wmurowania kamienia węgielne
go świątyni są ceremonialne narzędzia 
murarskie, którymi posłużył się król 
Stanisław August Poniatowski. Kielnia 
i młotek (dł. 15 cm), czytelnie nawią
zujące kształtem do symboliki masoń
skiej, odlane zostały z brązu, złocone, 
a następnie ozdobione rytowanym wią
zanym monogramem „SAR” (Stanislaus 
Augustus Rex) i datą „3 Maji 1792”. 
Wykonano je najpewniej w Warszawie, 
w pracowni rzemieślnika posługujące
go się monogramem IGK, który wid
nieje wybity na obu narzędziach. Mo
nogram ten należy wiązać z Janem Go- 
tlibem Kiwertem, nadwornym mosięż- 
nikiem Jego Królewskiej Mości 
(T. Groszkowski, Monografia cechu 
mosiężników i brązowników miasta sta
rej Warszawy 1789-1914, Warszawa 
1922, s. 31). Zgodnie z panującym 
zwyczajem, po uroczystości wmurowa
nia kamienia węgielnego rękojeść kiel- 
ni oraz młotka zostały złamane, by nikt 
nie mógł ich już powtórnie użyć.

Do zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie narzędzia ofiarowała 
w 1905 r. Jadwiga z Rogozińskich Ra- 
tyńska. Niestety, brak w muzealnym ar
chiwum informacji, w jaki sposób ofia
rodawczyni weszła w ich posiadanie. Do 
czasów drugiej wojny światowej ekspo
nowano je w Sukiennicach, w sali zabyt
ków XVIII w. Po wojnie zostały wypo
życzone na stałą wystawę do Muzeum 
Historycznego m.st. Warszawy, skąd po
wróciły do Krakowa w 1973 r. Od 1998 
r. można je oglądać w stałej Galerii Rze
miosła Artystycznego w Gmachu Głów
nym Muzeum Narodowego w Krako
wie, gdzie są eksponowane wraz z inny
mi pamiątkami po królu Stanisławie Au
guście Poniatowskim.

Monika Paś

ARCHIWALNE NUMERY

SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI
za lata 1996-2002 (tylko 1,50 zł za egz.) i 2003 (5,50 zt za egz.). 

Sposób realizacji zamówienia - za zaliczeniem pocztowym.
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Łazienki Królewskie - Stara Kordegarda

ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa 
tel. (022) 6296226, tel./fax (022) 6224674 

e-mail:zabytki@zabytki-tonz.pl
________________________________________________________________

1.2. Kielnia (1) i młotek (2) użyte podczas wmurowania kamienia węgielnego Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

(zdjęcia: Światosiaw Lenartowicz)
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Niebieskie tabliczki

W
inston Churchill, Charles 
Dickens, Isaac Newton, Vin
cent van Gogh, Christopher 
Wren - to tylko kilka wybitnych po

staci, których nazwiska występują na 
londyńskich „Blue Plaques”, czyli 
„niebieskich tabliczkach”. Oznaczone 
takimi tabliczkami budynki nabrały 
w powszechnej świadomości znacze
nia historycznego i stały się celem wy
cieczek.

Inicjatorem takiej formy upamięt
niania znanych osób i miejsc związa
nych z historią ich życia było Royal 
Society of Arts, które w 1867 r. wmu
rowało pierwszą tabliczkę na domu 
przy Holies Street (obecnie nieistnieją
cym), w którym urodził się George By
ron. W 1875 r. w podobny sposób 
uhonorowano miejsca, gdzie mieszkał 
Napoleon III, a także angielski poeta 
John Dryden i te dwie tabliczki są naj
starsze z zachowanych do dziś. Na po
czątku XX w. było ich już ponad trzy
dzieści. W 1901 r. przyznawanie tabli
czek przeszło w gestię władz Londynu, 
a od 1985 r. zajmuje się tym English 
Heritage, organizacja opiekująca się 
zabytkowymi obiektami. Obecnie jest 
ich blisko 800 i co roku przybywa 
średnio 20 nowych.

English Heritage przyjmuje propo
zycje kolejnych osób godnych takiego 
wyróżnienia, proces weryfikacji jest 
długi i przebiega według ściśle ustalo
nych kryteriów. Tak więc powinno mi
nąć co najmniej 100 lat od daty uro
dzin lub 20 lat od daty śmierci kandy
data. Ważne jest nie tylko powszechne 
uznanie zasług proponowanej osoby, 
ale też jej istotny związek z miejscem, 
które ma być upamiętnione. Właśnie 
zwrócenie uwagi na często pozornie 
anonimowe budynki jest jednym 
z głównych celów zamieszczania na 
nich tabliczek. Dlatego najczęściej upa
miętniają one istniejące budynki, dużo 
rzadziej miejsca, gdzie się te budowle 
znajdowały.

Pierwsza tablica była ciemnoniebie
ska z białymi literami, późniejsze - naj
częściej brązowe i przybierały różne 
formy. W 1921 r. przyjęto wzór, który 
z niewielkimi zmianami jest stosowany 
do dziś. Standardowa tabliczka ma 
około 50 cm średnicy, jest ciemnonie
bieska z białymi literami i obwódką. 
Odsłaniana jest podczas specjalnej uro

czystości przez osobę powszechnie zna
ną i jeśli to możliwe, w obecności ro
dziny upamiętnianej postaci.

Dwie z londyńskich tabliczek ma
ją związek z Polską. Pierwsza znajduje 
się nieopodal Buckingham Palace, 
przy 4 St James’s Place. Przypomina, 
że był to jeden z adresów, pod którym 
w 1848 r., podczas drugiego pobytu 
w Anglii, mieszkał Fryderyk Chopin. 
Rzadko opuszczał to mieszkanie, był 
zbyt chory, ubrany w płaszcz całe dnie 
siedział przy kominku. Publicznie za
grał tylko raz, pomimo sprzeciwu le
karzy, chcąc wesprzeć sprawę narodową. 
Wystąpił na zaproszenie lorda Dudleya 
Stuarta 16 listopada w Guildhall pod
czas „Wielkiego dorocznego balu ma
skowego i koncertu na rzecz funduszu 
Towarzystwa Literackiego Przyjaciół 
Polski”. Na tabliczce widnieje napis 
upamiętniający fakt, iż z tego właśnie 
budynku wielki kompozytor wyruszył 
na swój ostatni występ przed publicz
nością.

Z kolei tabliczka przy 17 Gillin
gham Street w sąsiedztwie dworca Vic
toria przypomina o związkach z Lon
dynem Josepha Conrada. Choć w Lon
dynie częściej bywał niż mieszkał, to 
przez blisko 20 lat właśnie tu był fak
tycznie jego dom. Tutaj zdał egzamin 
kapitański, napisał pierwszą książkę, 
stąd wypływał na rejsy. W Londynie 
uczył się języka angielskiego, pozna
wał brytyjską kulturę i tradycję, tu tak
że spotkał swoją przyszłą żonę. 
W dwóch wynajętych pokoikach przy 
Gillingham Street zatrzymywał się

1.2. Tabliczki w Londynie: 
przy 4 St James’s Place (1)
i przy 17 Gillingham Street (2)

(zdjęcia: Paweł Kubisztal)

podczas pobytów w Londynie od koń
ca stycznia 1891 do 1896 r.

Popularność londyńskich „niebie
skich tabliczek” sprawiła, że w ostatnich 
latach English Heritage włączyło do 
projektu również inne miasta. Pierwsze 
tabliczki pojawiły się w Liverpoolu 
(m.in. upamiętniająca Johna Lennona) 
oraz Birmingham, w planach są kolejne 
angielskie miasta. Pełny wykaz „niebie
skich tabliczek” można znaleźć m.in. 
w specjalnych przewodnikach oraz na 
stronach internetowych English Herita
ge. Odwiedzając Anglię warto ich wypa
trywać, są gwarancją, że miejsca, które 
upamiętniają, trzeba zobaczyć.

Paweł Kubisztal
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Dawny Poznań

O tym, jak dawniej wyglądały 
miasta, możemy poczytać 

w dokumentach, ale jeśli intere
suje nas wygląd ulic, placów 
i miejskich zabytków sprzed stu 
lat, to mamy jeszcze jedną, do
datkową możliwość - możemy 
przeszukać zbiory starych wi
dokówek i zdjęć. Opisy miast 
sprzed kilku wieków, to jednak 
spoglądanie na miasto oczami 
autora opisu, czasem zaintere
sowanego jedynie matą czę
ścią miasta, a niekiedy opisują
cego wyłącznie jeden dom lub 
kościół. Dlatego interesująca 
dla wszystkich turystów wydaje 
się możliwość obejrzenia szes- 
nastowiecznej dioramy całego 
Poznania wraz z najbliższymi 
okolicami. By spojrzeć na gród 
z lotu ptaka, wcale nie trzeba 
odrywać się od ziemi ani uda
wać się w przeszłość. Makieta 
szesnastowiecznego Poznania, 
w skali 1:150, stoi w podzie

miach kościoła franciszkanów 
na Wzgórzu Przemyśla, tuż 
obok starego poznańskiego 
rynku. Jej twórcą jest Krzysztof 
Przybyła, któremu praca nad 
zbudowaniem makiety Pozna
nia zajęta prawie sześć lat!

W ciągu tych lat żmudny 
wysiłek owocował powstawa
niem kolejnych modeli poznań
skich domów i kościołów. Mo
dele, które wykonane są bardzo 
starannie, prezentują się do
skonale. Na 50 m1 2 3 pojawił się 
miniaturowy Poznań, taki, jaki 
prawdopodobnie byt przed 400 
laty. Po drobnych dopasowa- 
niach około 2000 obiektów, 
w tym ponad 20 kościołów, 
zbudowaniu wzgórz, rzek, dróg 
i murów miejskich, po „posa
dzeniu” ponad 1000 drzewek, 
dawny Poznań jest gotowy do 
oglądania. Jak można przy
puszczać, najbardziej zaintere
sowane obejrzeniem makiety 

1. Makieta szesnastowiecznego 
Poznania
2. Poznański Ostrów Tumski
3. Młyn wodny z fragmentem murów 
miejskich

będą wycieczki odwiedzające 
stolicę Wielkopolski. Z pewno
ścią jednak i rodowici pozna
niacy chętnie spojrzą na swoje, 
jakże inne przed wiekami, mia
sto. Naprawdę warto.

Poza turystyczną atrakcją 
makieta może też stanowić ory
ginalną i świetną pomoc nauko
wą. Model miasta powstał dzię
ki zainteresowaniu Rady Miasta. 
W niedługim czasie udało się 
uzyskać odpowiednie pomiesz
czenie oraz dofinansowanie nie
zbędnych prac adaptacyjnych. 
Wejście do piwnic z Makietą 
Dawnego Poznania znajduje się 
za Pomnikiem 55. Pułku Ułanów 
Wielkopolskich, przy ul. Ludgar
dy. Makietę można zwiedzać od 
30 marca br., istnieje także w In
ternecie; pod adresem www.ma- 
kieta.poznan.pl znajdują się in
formacje dotyczące godzin 
otwarcia i cen biletów.

O atrakcyjności tego ro
dzaju przedsięwzięcia może 
świadczyć m.in. istnienie po
dobnych miejsc w kraju i za 
granicą. Wśród znanych zesta
wów miniaturowych budowli 
warto wspomnieć o powstałej 
w 1952 r. Miniaturowej Holan
dii, zwanej Madurodam, oraz 
cieszącym się nieustannym 

powodzeniem Legolandzie. 
Także czeska stolica ma swoje 
Małe Królestwo. Powstało nie
daleko centrum Pragi, przy ul. 
Albertov 5a. Na niewielkiej po
wierzchni możemy zobaczyć 
miniaturowe słynne zamki 
Karlśtejn, Lany, Kokorin, a tak
że stacje kolejowe i zabudowa
nia gospodarcze. W Polsce od 
1998 r. istnieje Skansen Minia
tur w Pobiedziskach. Wycieczki 
trafiają tu najczęściej przy oka
zji wędrówki „Szlakiem pia
stowskim” i podziwiają wyko
nane w skali 1:20 modele zna
nych budowli, m.in. poznań
skiego kościoła św. Wojciecha, 
kościoła św. Marcina i katedry 
oraz katedry w Gnieźnie, pała
cu w Rogalinie, dworu w Ko- 
szutach, pałacu w Antoninie. 
Poznańska Makieta Dawnego 
Poznania wyróżnia się kom
pletnością. Prezentuje cale 
miasto, a nie tylko pojedyncze 
modele budynków. Warto też 
przypomnieć, że w Muzeum 
Miejskim Wrocławia znajduje 
się Panorama Plastyczna Daw
nego Lwowa, wykonana przez 
Janusza Witwickiego we Lwo
wie w latach 1937-1946.

Podobną do Krzysztofa 
Przybyły pasję miał mieszka
niec Siedlec Edward Danilczuk. 
Także marzył o zbudowaniu 
makiety miasta - w ciągu kilku 
lat wystrugał w drewnie więk
szość siedleckich zabytków 
w skali 1:100. Jednak nikt się 
tym pomysłem w Siedlcach nie 
zainteresował. Może teraz poja
wi się szansa na udostępnienie 
makiety przedstawiającej 
w atrakcyjny sposób zabytki te
go miasta?

Wojciech Miśko
(zdjęcia: 1 - Krzysztof Przybyła,

2,3- Wojciech Miśko)
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Niezwykła drewniana wieża

Byta godzina 20.00 dnia 31 
sierpnia 1939 r. Monoton
ny gtos spikera wrocławskiego 

radia przekazywał przegląd 
wydarzeń. Nagle radiostacja 
Gliwice przerwała wrocławską 
retransmisję, gtos spikera za
milkł w pól zdania. Na antenie 
gliwickiej rozgłośni radiowej 
słuchacze usłyszeli glos mó
wiący po polsku z twardym ak
centem niemieckim: „Uwaga! 
Tu Gliwice. Rozgłośnia znajdu
je się w rękach polskich...” 
Trzaski i zgrzyty uniemożliwiły 
normalny odbiór. Od czasu do 
czasu padały jakieś niewyraź
ne słowa w języku polskim 
i niemieckim, słychać było 
strzały. Wreszcie radio umilkło. 
Wokół budynków radiostacji 
i jej drewnianej wieży panował 
spokój. Prowokatorzy opuścili 
budynek rozgłośni, wsiedli do 
oczekującego samochodu 
i odjechali.

Od strony miasta Tarnowit- 
zer Landstrasse (obecnie ul. 
Tarnogórska) w stronę gliwic
kiej radiostacji pędziły auta ge
stapo. Po niedługim czasie 
pod bramę rozgłośni podje
chała na rowerach grupa poli
cjantów z Schutzpolizei. Ge
stapo, które było już na miej
scu, poinformowało ich, że Po
lacy dokonali napadu na ra
diostację i zastrzelili strażnika. 
Ofiarą byt polski Ślązak Franci
szek Haniok, podrzucony i za
mordowany przez gestapo. 
Prowokacja gliwicka byta jed
ną z wielu, które stworzyły Hi
tlerowi pretekst do zbrojnego 
napadu. A świat miał uwierzyć, 
że wojnę wywołała Polska.

Po plebiscycie i trzech po
wstaniach śląskich 20 paź
dziernika 1921 r. Konferencja 
Ambasadorów po zasięgnięciu 
opinii Rady Ligi Narodów pod
jęta decyzję podziału Górnego 
Śląska. Polsce przypadt ob
szar o wielkości około 
3 225 km2, na którym zamiesz
kiwało 980 tys. mieszkańców. 
Niemcy z niezadowoleniem 
przyjęli decyzję ambasadorów. 
Gliwice po podziale stały się 
miastem granicznym, będą
cym po stronie Niemiec. 
W 1925 r. w pobliżu ul. Woer-

mannstrasse (obecnie ul. Ra
diowa) wybudowano radiosta
cję, która miała na celu utrzy
manie radiowej łączności ze 
Ślązakami pochodzenia nie
mieckiego, mieszkającymi po 
stronie polskiej. Radiostacja 
nie miała swojego programu, 
retransmitowala audycje nada
wane przez Wrocławskie Ra
dio. Gliwicka rozgłośnia posia
dała budynek studia radiowe
go wraz z nadajnikiem oraz 
dwie stalowe wieże antenowe, 
jednak jakość transmisji byta 
kiepska i nie pokrywała projek
towanego 40 km zasięgu fal ra
diowych. Fakt ten zmusił nie
mieckie władze do wybudowa
nia nowej wieży antenowej, 
umożliwiającej szerszy zasięg 
i lepszą jakość odbioru.

Budowę umiejscowiono 
w najwyższym punkcie Gliwic 
przy ul. Tarnowitzer Landstras
se, około kilkuset metrów od 
najwyższego na Górnym Ślą
sku neogotyckiego kościoła 
św. Bartłomieja. Obiekt składał 
się z drewnianej wieży anteno
wej, technicznego budynku 
mieszczącego aparaturę

1. Drewniana wieża radiostacji
2. Drewniana konstrukcja wieży
3. Przestrzenna kratownica wieży

(zdjęcia: Anna Lester)
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nadawczą, do którego przyle
gało pomieszczenie transfor
matorów, oraz dwóch budyn
ków mieszkalnych dla pra
cowników radiostacji. Ten 
kompleks obiektów zbudowa
ny został w latach 1934-1935 
przez niemiecką firmę Lorenz 
przy współpracy takich firm, 
jak Siemens i Telefunken. Naj
ciekawszym obiektem była 
drewniana wieża antenowa 
o wysokości 110 m, zbudowa
na z modrzewiowych belek 
o przekroju prostokątnym róż
nej długości i grubości. Tę 
przestrzenną konstrukcję spa
jało w kratownice 16 100 mo
siężnych śrub; największe 
miały średnicę 28 mm, dłu
gość około 50 cm i wagę po
nad 2 kg. Kwadratowa pod
stawa wieży, o boku długości 
20 m, mocowana była do be
tonowego fundamentu stalo
wymi kształtownikami, zako
twiczonymi do drewnianej 
konstrukcji na wysokości po
nad 2 m.

Patrząc na wieżę, trudno 
nie oprzeć się wrażeniu, jak 
w tamtych czasach wyglądały 
obliczenia sit wewnętrznych 
w poszczególnych prętach 
setek węzłów tej przestrzen
nej konstrukcji. Wieżę dzielą 
trzy podesty, osłonięte porę
czami, na które można 
wspiąć się za pomocą drew
nianych drabin. Na jej szczy
cie znajduje się podest-bal- 
kon, służący kiedyś do obsłu
gi anteny. Niższe podesty słu
żyły do konserwacji i naprawy 
konstrukcji. Rozpięta na 
szczycie wieży antena emito
wała program radiowy na 
falach średnich w paśmie 
243,7 m o częstotliwości 1231 
kHz. Urządzenie nadawcze 
umieszczone w budynku 
technicznym radiostacji miało 
moc 8 kW. Radiostacja przy 
ul. Tarnogórskiej nie miała 
studia nadawczego, korzysta
ła ze studia mieszczącego się 
w dawnym budynku radiosta
cji przy ul. Radiowej.

Od samego początku po
wstania do września 1939 r. 
radiostacja gliwicka pełniła 
funkcję propagandową. Za
słynęła w historii drugiej wojny 
światowej wspomnianą pro
wokacją gliwicką. Szczęśliwie 
przetrwała wojnę. Po jej za
kończeniu do 1952 r. urządze
nia radiostacji służyły do 
nadawania programu Radia 
Katowice, zagłuszania na fa
lach średnich programu „Wol
nej Europy", produkowano tu 
nadajniki radiowe oraz 
osprzęt dla telekomunikacji. 
Przez cały okres swojego ist
nienia radiostacja była pod fa
chową opieką. W pomiesz
czeniach technicznych zacho
wało się do chwili obecnej jej 
zabytkowe wyposażenie.

W lutym 1964 r. zespól ra
diostacji gliwickiej został wpi
sany do rejestru zabytków. 
Wieża radiostacji uchodzi 
obecnie za najwyższą w świę
cie budowlę drewnianą. Co
rocznie naprawiana i konser

wowana, według opinii na
ukowców z Politechniki Ślą
skiej przetrwa jeszcze kilka
dziesiąt lat. Obecnie na szczy
cie wieży, na 1/3 i 2/3 jej wyso
kości zostały umocowane 
ostrzegawcze czerwone lam
py. Iluminowana przez osiem 
potężnych reflektorów jest do
brze widoczna także nocą 
z odległości ponad 10 km, 
z drogi biegnącej z Bytomia 
czy Tarnowskich Gór przez Gli
wice do Wrocławia. Na wieży 
zamontowana jest obecnie 
antena Radia CCM oraz około 
50 anten obsługujących sieci 
telefonii komórkowej, radio ta
xi i inne. W ten sposób radio
stacja zarabia na swoje utrzy
manie. W październiku 2002 r. 
Gmina Gliwice zakupiła cały 
obiekt od Centrum Badawczo- 
-Rozwojowego Telekomunika
cji Polskiej S.A. w celu za
adaptowania go na muzeum 
i udostępnienia zwiedzającym.

Tadeusz Loster

PRZĘJDZ DO

MAGAZYN HISTORYCZNY
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Warszawski 
Festiwal Nauki

W dniach 17-26 września 2004 r. odbę
dzie się VIII Warszawski Festiwal Na

uki. Impreza do niedawna zdominowana 
była przez nauki ścisłe, jednak od zeszłe
go roku bierze w niej udział również Insty
tut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszaw
skiego. W programie obok wykładów 
z dziedziny biologii molekularnej czy 
astronomii znajdują się prelekcje na te
mat sztuki dawnej, nowszej i najnowszej. 
Podobnie jak w roku ubiegłym, historycy 
sztuki przygotowali wykłady ilustrowane 
przezroczami, wspólne wycieczki po za
bytkach stolicy i lekcje dla szkól średnich. 
Prot. Barbara Dąb-Kalinowska opowie 
o kobietach w Bizancjum oraz ich roli 
w życiu i sztuce, prof. Waldemar Bara- 
niewski oprowadzi po terenie uniwersyte
tu, a także zaprezentuje dzieło architektu
ry współczesnej - nowy gmach Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego. Twórczo
ścią Normana Fostera, projektanta kon
trowersyjnego biurowca Metropolitan 
Warsaw przy placu Piłsudskiego, zajmie 
się z kolei dr Gabriela Świtek, podczas 
gdy mgr Kamil Kopania wprowadzi nas 
w świat makabry w późnym średniowie
czu, przedstawiając wizerunki oprawców 
Chrystusa - ludzi naznaczonych złem... 
Przybliżone zostaną sylwetki artystów nie
zwykle głośnych w swoich czasach - 
Hendrioka Goltziusa, najwybitniejszego 
malarza holenderskiego przed Rem- 
brandtem (wykład dr. Antoniego Ziemby) 
oraz Gustave’a Dore, najsłynniejszego ilu
stratora książkowego XIX w. (wykład dr. 
Andrzeja Pieńkosa). Kontynuacją zeszło
rocznego projektu Warszawo, jaka byłaś 
naprawdę... będą przechadzki po Kra
kowskim Przedmieściu i warszawskiej 
Pradze (prowadzenie mgr Michał War- 
dzyński, mgr Zbigniew Michalczyk). No
wością w tym roku są prelekcje wykracza
jące poza krąg sztuk plastycznych - na 
pytanie, jak działa tradycyjny teatr, odpo
wie dr Jarosław Kilian, a mgr Mikołaj Pa- 
losz i mgr Bartłomiej Zajkowski wyjaśnią, 
jak wykorzystuje się techniki komputerowe 
przy tworzeniu i produkcji muzyki. To tylko 
niektóre spośród atrakcji przygotowanych 
przez Instytut Historii Sztuki UW. (zm)

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

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

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

KLUB

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"
PRENUMERATORÓW

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

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

z pierwszym zamówionym numerem miesięcznika)* dla szkól i bibliotek gratisowe 
roczniki 2001 i 2002 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 
miesięcznika są oczywiste:

•/ Grażyna Nowacka z Lublina - Mirosław Wiśniewski, Polska. Dwory - dziedzictwo historii, Oficyna Wydawnicza

J YOUMAR, Warszawa 2003

•/ Zofia Szota z Sosnowca - Leszek Jodliński, Kartka z Zeppelina [katalog wystawy w Muzeum w Gliwicach, maj 

-f 2004], Gliwice 2004; Anna Kwiecień - Porcelana miśnieńska ze zbiorów Muzeum w Gliwicach [katalog wystawy 
w Muzeum w Gliwicach, maj-wrzesień 2004], Gliwice 2004

if •/ Wawrzyniec Modelski z Poznania - Portrety miast na monetach, medalach i rycinach, Muzeum Narodowe

w Krakowie, Kraków 2000

■4 Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia - Aleksander Gieysztor o dziedzictwie kultury, Oficyna 
Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2000

•/ Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tluszczańskiej, Tłuszcz - Poczet Władców Polski - królów i książąt. Dar Towarzystwa 

Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z okazji jubileuszu 150-lecia TPSR Kraków 2004

Dwory-dziedzictwo histerii

Mucctaw Wiśniewski

Polska

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. teł. 629-62-26, 621-62-41 w. 252 (e-mail: 
zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach poczto
wych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie 
dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe 
dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmu
ją przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia następnego ro
ku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, 
do 31 sierpnia na okres od 1 października.

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

Twórca dziet utraconych
W miejscu, gdzie znajduje się dziś 

Zamek Ujazdowski w Warszawie, 
na terenie Jazdowa, późniejszego 

Ujazdowa, we wczesnym średniowie
czu wznosi) się najstarszy dwór książę
cy. Budowę zamku dla Zygmunta Ili 
Wazy rozpoczęto w 1624 r., zapewne 
wedtug projektu jednego z najwybit
niejszych architektów baroku czynnych 
na naszych ziemiach - Matteo Castel
lo. Jak wiele warszawskich budowli, za
mek zdewastowany został w czasie po
topu szwedzkiego. Odbudowano go 
dopiero około 1690 r. wedtug koncepcji 
Tylmana z Gameren dla marszałka 
wielkiego koronnego Stanisława Hera- 
kliusza Lubomirskiego, znakomitego 
pisarza politycznego, poety, przedsta
wiciela stołecznej elity intelektualnej 
czasów Jana III Sobieskiego. Saskie 
projekty przebudowy zamku spełzły na 
niczym, a kolejnej przebudowy doko
nano w latach 1766-1771, tym razem 
dla Stanisława Augusta Poniatowskie
go, który nabył dawną rezydencję Wa
zów już we wrześniu 1764 r. Większość 
zamierzeń architektonicznych i arty
stycznych ostatniego monarchy nie do
czekała się realizacji - do wyjątków na
leży Zamek Ujazdowski, podobnie jak 
Łazienki i część wnętrz Zamku Królew
skiego. Efekty prac wykonanych wów
czas w Ujazdowie krótko cieszyły oko. 
W latach 1784-1789 zamek przebudo
wano z przeznaczeniem na koszary, 
a od 1809 r. mieścił się tu lazaret; prze- 
padły dekoracje, malowidła, rzeźby.

Wobec braku przekazów ikonogra
ficznych, zdanie na temat form, w jakich 
rezydencja monarsza zdobiła skarpę wi
ślaną po 1771 r., wyrobić możemy sobie 
na podstawie zachowanych projektów 
oraz opisów w dokumentach archiwal
nych. Całością robót kierował zapewne 
Dominik Merlini, zmianom uległa bryła 
budowli, podniesiono o jedną kondy
gnację elewację wschodnią i zachodnią, 
wzniesiono kopułę. Przy dekoracji 
wnętrz zatrudnieni byli artyści czynni 
również przy innych przedsięwzięciach 
Stanisława Augusta, m.in. Efraim Szre- 
ger, Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Jan 
Bogumił Plersch, Łukasz i Antoni Smu- 
glewiczowie, Jean Pillement, Jan Ścisło, 
Franciszek Pinck.

Spośród projektów wystroju wnętrz, 
jakie dotrwały szczęśliwie do naszych 
dni i przechowywane są w Bibliotece 
Uniwersytetu Warszawskiego, na szcze- 
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golną uwagę, jako najciekawsze i zara
zem najbardziej reprezentacyjne, zasłu
gują rysunki Efraima Szregera, stano
wiące zapis dwóch koncepcji (z 1768 
i 1770 r.) przyozdobienia sali balowej 
oraz projekt dekoracji wschodniej ścia
ny klatki schodowej autorstwa Łukasza 
Smuglewicza. Nie wiemy, czy zrealizo
wano wizję Szregera, opartą na wyko
rzystaniu motywu palm (o genezie mo
tywu pisał ostatnio Artur Badach, Po
dwójne życie symbolu. Palmy w sali ba
lowej Zamku Ujazdowskiego, [w:] Arx 
Felicitatis. Księga ku czci profesora An
drzeja Rottermunda w sześćdziesiątą 
rocznicę urodzin od przyjaciół, kolegów 
i współpracowników, Warszawa 2001, 
s. 339-351). Nie mamy natomiast wąt
pliwości, że Łukasz Smuglewicz wyko
nał zaprojektowane przez siebie malo
widła. W Archiwum Głównym Akt Daw
nych w Warszawie, oprócz rachunków 
z lat 1766-1767 na niewielkie kwoty, ja
kie otrzymywał Łukasz i jego syn Antoni 
(1740-1810), przechowywany jest do
kument o treści następującej: „Odebra
łem z kassy budowey ad rationem malo
wania schodow pryncypalnych w Pała
cu Uiazdowskim J: K: Mc do dalszego 
porachunku a die 4 Martij ad diem 22 
Decembris Annl 1767 Złotych polskich 
pięć tysięcy pięćset, dico 5.500 na co 
własną ręką podpisuję się. Datt w War
szawie d: 31 Decembris Anno 1767. Łu
kasz Smuglewicz".

Kim byt autor malowideł w jednym 
z najbardziej reprezentacyjnych po
mieszczeń prywatnej rezydencji króla? 
Postać to dziś niemalże zapomniana, 
pozostająca w cieniu swego syna, Fran
ciszka Smuglewicza (1745-1807), sty
pendysty Stanisława Augusta, jednego 
z twórców nowoczesnego polskiego 
malarstwa historycznego, profesora ry
sunku i malarstwa na uniwersytecie 
w Wilnie. Sylwetka Łukasza Smuglewi
cza (1709-1780), jednego z ważniej
szych malarzy warszawskich XVIII w., ry
suje się dość mgliście Malarstwa uczył 
się w Warszawie u Jana Samuela Moc- 
ka, a po jego śmierci u Szymona Cze
chowicza. Z tym ostatnim wszedł w bli
ską zażyłość. Po śmierci swej pierwszej 
żony poślubił siostrzenicę mistrza, Regi
nę Olesińską. Można przypuszczać, że 
miało to miejsce przed 1740 r., kiedy 
urodził się ich najstarszy syn, Antoni, 
pierwszy z dziesięciorga potomstwa 
(malarzami zostało aż pięciu jego sy

nów). Smuglewicz i Czechowicz przy
jaźnili się i współpracowali przez wiele 
lat. Do 1754 r. mieszkali razem w kamie
nicy Pod Fortuną na Rynku Starego Mia
sta w Warszawie, gdzie prowadzili 
pierwszą prywatną szkołę malarstwa. 
W domu swego ucznia spędził Czecho
wicz pięć ostatnich lat życia.

Historia uczyniła z Łukasza Smugle
wicza twórcę dziel utraconych - znisz
czeniu lub rozproszeniu uległa ogromna 
część jego spuścizny, prace wykonane 
niejednokrotnie dla najznamienitszych 
osobistości Rzeczypospolitej w ostatnim 
stuleciu jej wolności. Nie wiadomo, 
gdzie znajdują się malowane przez 
Smuglewicza portrety Augusta III Sasa 
i jego żony Marii Józefy, nie zachowały 
się (zniszczone w 1915 r.) malowidła 
w pałacu w Choroszczy wykonane dla 
hetmana wielkiego koronnego Jana Kle
mensa Branickiego. W 1944 r. ogień 
strawił dekorację zakrystii katedry św. 
Jana w Warszawie i sygnowany obraz 
„Św. Rodzina" w stołecznym kościele 
augustianów. Enigmatyczna wydaje się 
sprawa dekoracji ścian kościoła kame- 
dutów na warszawskich Bielanach, 
o którym w 1822 r. pisał Julian Jasieński:

„Ślubowi Wazy sercu Kory buta 
Winna dzisiejszy byt swój dwuwiekowy 
Wpatrzona w niebo, w gaj leśny osnuta. 
Witaj świątyńko na Górze Polkowej.
Ściany twe zdobne pędzlem Smuglewicza" [...]

Ściany „świątyńki" są dziś białe, jak 
habity kamedutów. Być może spod 
pędzla Smuglewicza wyszedł natomiast 
obraz „Matka Boża ze św.św. Romual
dem i Benedyktem" w jednym z tamtej
szych ołtarzy. Nie ma dziś śladu po zało
żeniu patacowo-ogrodowym podkomo
rzego wielkiego koronnego Kazimierza 
Poniatowskiego na Solcu. Trzy obrazy 
nestora rodu Smuglewiczów zdobiące 
jedną z sal rezydencji przetrwały na 
szczęście w Muzeum Sztuki w Wilnie. 
W coraz gorszym stanie są freski Łuka
sza w kościele zamkowym św. Józefa 
w Podhorcach, zamówione przez hetma
na polnego koronnego i dramatopisarza 
w jednej osobie, Wacława Rzewuskiego.

Głównym elementem polichromii 
świątyni podhoreckiej jest iluzjonistycz- 
nie malowana architektura we wnętrzu 
kopuły i jej bębna. Wyczarowane pędz
lem kolumny i gzymsy do złudzenia 
przypominają prawdziwą kamieniarkę. 



Prace w dobrach Wacława Rzewuskiego 
Smuglewicz wykonał niewiele wcześniej 
niż dekorację „schodów pryncypalnych” 
Zamku Ujazdowskiego. W obu dziełach 
dostrzegamy podobne rozwiązania, np. 
girlandy wkomponowane w głowice ko
lumn. Widać, że malarstwo tego typu by
ło mocną stroną Łukasza. O ile jednak

w Podhorcach inwencję artysty krępował 
kształt kopuły i tamburu przeprutego 
oknami, pomiędzy które wcisnąć dato 
się jedynie kolumny, to w Ujazdowie ma
larz mógł w pełni rozwinąć skrzydła. Za
danie, jakie miał do spełnienia, polegało 
na stworzeniu iluzji, że niewielkie i ciasne 
wnętrze klatki schodowej jest dużo więk
sze. Efekt rozbudowanej przestrzeni zo
stał osiągnięty poprzez wprowadzenie 
motywu kolumnady, za którą widoczne 

są następne pomieszczenia i kolejne 
ciągi kolumn, dźwigających monumen
talne belkowania. Otwarta pozostaje 
kwestia, czy owa fantazja architektonicz
na stanowi całkowicie samodzielne dzie
ło Smuglewicza, czy też w jej wykreśle
niu pomagał mu zawodowy architekt. 
Jeśli w sukurs przyszedł mu budowni

czy, to mógł nim być Jakub Fontana, lub 
początkujący w tym czasie Dominik Mer
lini. Przed filarami i kolumnami namalo
wane zostały orły trzymające w dziobach 
girlandy, pomiędzy kolumnami zaś wazy 
i putta, w centrum kompozycji personifi
kacja Generositas (szczodrość). Rozpo- 
znajemy ją po atrybucie, rogu obfitości 
oraz geście rozrzucania monet i klejno
tów. Z własnoręcznego opisu Łukasza 
wiemy, iż na przeciwnej ścianie miała 

być umieszczona personifikacja Maje- 
stas (majestat, dostojność), oraz że dol
ną część klatki schodowej zdobiły iluzjo- 
nistycznie malowane płaskorzeźby 
przedstawiające „Trajana z posłami Dac- 
kimi”, „Batalię”, „Triumf Trajana” i „Victo- 
rię". Cały program dekoracji, wykorzy
stujący motywy orłów - symbol pań

stwowy i personifikacje 
odnoszące się do osoby 
monarchy, wpisuje się do
skonale w nowożytną tra
dycję gloryfikacji władcy. 
Podobnie patrzeć należy 
na sceny z życia Trajana. 
Sztuce XVIII w., podobnie 
jak wcześniejszych stule
ci, obca była anegdota. 
Treść poszczególnych 
przedstawień w dekoracji 
budowli świeckich i sa
kralnych nigdy nie była 
przypadkowa. Stanisław 
August pragnął zapewne 
doszukiwać się analogii 
pomiędzy Trajanem a wła
sną osobą. Możliwe, że 
chciat tym samym złożyć 
ukłon w stronę Jana III 
Sobieskiego, który w de
koracji Wilanowa również 
kazał umieścić sceny 
z historii Trajana. Po
gromca Turków uważał 
się za następcę pogrom
cy Daków.

Zamek w Ujazdowie 
nie stawi imienia ostatnie
go króla suwerennej Rze
czypospolitej. Po przebu
dowie w latach 1784-1789 
na koszary Gwardii Pieszej 
Koronnej, w 1809 r. prze
kształcony został na szpi
tal wojskowy (po raz kolej
ny przebudowany w 1852 
r.). Tę funkcję pełnił do koń
ca swego istnienia. Dziś na 
jego miejscu stoi zamek, 
odbudowany w kształcie 
z okresu Wazów.

Łukasz Smuglewicz 
należał do zdolniejszych 
i sprawniejszych technicz

nie malarzy późnego baroku i rokoka. 
Wyróżniała go wszechstronność - two
rzył obrazy religijne, portrety, malowidła 
ścienne, dekoracyjne panneaux z moty
wami krajobrazowymi, dekoracje oko
licznościowe. Wykonanie polichromii 
klatki schodowej Zamku Ujazdowskiego 
było najbardziej chlubnym zamówie
niem, jakie przyszło mu zrealizować.

Zbigniew Michalczyk

(fot. ze zbiorów Instytutu Historii Sztuki UW)

Łukasz Smuglewicz, projekt dekoracji klatki schodowej Zamku Ujazdowskiego



Zegary
Pierwszym przyrządem skonstruowanym w celu mierzenia czasu byt gno

mon, z którego później narodził się zegar słoneczny. Wynalazek ten przy
pisuje się Berozosowi, żyjącemu w VI w. p.n.e. Czasomierzami doskonalszy

mi od gnomonu byty klepsydry wodne i piaskowe oraz zegary ogniowe, dzia
łające na zasadzie przepływu wody, przesypywania się piasku albo spalania 
się oleju (bądź świecy) w funkcji czasu. Dopiero geniusz benedyktyna z Au- 
rillac (późniejszego papieża Sylwestra II) pozwolił w skonstruowanym przez 
niego około 1000 r. mechanizmie zamienić ruch obrotowy zespołu kół w ruch 
jednostajnie przerywany, co dato podstawę do ukształtowania się około 1300 
r. w północnych Włoszech zegara mechanicznego. Dalszy rozwój zegara po
legał na zamianie obsługującego go mechanizmu obciążnikowego w sprę
żynowy (około 1430 r.) oraz dostosowaniu czasomierza do najróżniejszych 
potrzeb i gustów człowieka. Wśród zegarów we wnętrzach mieszkalnych od 
XVI do potowy XVIII w. dużym powodzeniem cieszyły się zegary kaflowe, 
z poziomo usytuowaną kwadratową lub sześciokątną tarczą. Po nich przy
szła moda na różnego rodzaju przenośne zegary meblowe: szafkowe, gabi
netowe, kominkowe. W końcu zegary i zegarki stały się najbardziej rozpo
wszechnionymi mechanizmami na świecie. (WJP)

1. Zegar szafkowy, stołowy 
(bracket clock), z systemem bicia 
godzin, półgodzin i kalendarzem 
(tarcza dni miesiąca)
oraz mechanizmem wyciszania 
gongu, Londyn, koniec XVIII w.
2. Zegar gabinetowy w manierze 
empire, z systemem bicia godzin 
i półgodzin, druga połowa XIX w.
3. Zegar gabinetowy z systemem 
bicia godzin, półgodzin
i kwadransów oraz mechanizmem 
wyciszania gongu, koniec XIX w.
4. Zegar kominkowy z figurą kobiety 
w antykizowanych szatach 
(podstawa zegara z czarnego 
marblitu, rzeźba z brązu)
i mechanizmem paryskim, czwarta 
ćwierć XIX w.
5. Zegar secesyjny z figurą kobiety 
w typie rzeźb Augustina Moreau,
z ruchomym mechanizmem typu 
„chodzik”, początek XX w.

(zdjęcia zegarów z kolekcji prywatnych: 
Jan Chojnowski)


