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Od redakcji

I A / iele emocji i kontrowersyjnych ocen towarzyszyło pierwszej w Polsce aukcji de- 
V V tali architektonicznych, zorganizowanej w kwietniu br. we Wrocławiu z okazji Mię
dzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, o której krótko informowaliśmy już przed 
dwoma miesiącami (zob. „Spotkania z Zabytkami", nr 6, 2005, s. 2). Organizatorzy i po
mysłodawcy tej akcji - Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Biuro Miejskiego Konserwa
tora Zabytków we Wrocławiu - zebrali na jej temat same pozytywne, często wręcz en
tuzjastyczne opinie mediów (w ten sposób pisano o niej i mówiono m.in. w regional
nych dodatkach „Gazety Wyborczej” i „Słowa Polskiego”, w miesięczniku „Wspólnota 
Mieszkaniowa", w radiu „Zet”, „Wrocław”, „Eska” i „Kolor" oraz w telewizji „Wrocław”, 
„ TeDe” i „ TVN 24”). Ale pomysł nie wszystkim się spodobał. Już po zakończeniu aukcji 
ostry protest w sprawie organizowania podobnych imprez - skierowany bezpośrednio 

do Generalnego Konserwatora Zabytków - wy
stosowali działacze Dolnośląskiego Oddziału To
warzystwa Opieki nad Zabytkami, a po zapozna
niu się z pismem Zarząd Główny TOnZ sformuło
wał własną krytyczną ocenę wrocławskiego 
przedsięwzięcia oraz zwrócił się do kilku innych 
organizacji pozarządowych z prośbą o zajęcie 
stanowiska w sprawie.

Jesteśmy przekonani, że ze względu na wagę 
poruszonego problemu oraz podane przez obie 
strony argumenty, dyskusja na ten temat szybko 
się nie skończy. W numerze prezentujemy więc 
obok siebie artykuł nadesłany do redakcji przez 

organizatorów aukcji oraz jeden z listów Zarządu Głównego TOnZ związanych z tą 
sprawą (s. 38) i... zapraszamy do dyskusji. Co sądzą na temat organizowania w przy
szłości podobnych licytacji nasi czytelnicy? Fragmenty najciekawszych listów opubli
kujemy w kolejnych numerach pisma.

Tymczasem zachęcamy do lektury pozostałych artykułów w numerze sierpniowym, 
którego głównym tematem są polichromie - zróżnicowane pod względem treści, spo
sobu przedstawienia i techniki, wielobarwne malowidła zdobiące ściany, stropy lub 
sklepienia budowli sakralnych i świeckich. Kiedyś stanowiły one najczęstszy rodzaj de
koracji wnętrz, dziś (tam, gdzie jeszcze można je zobaczyć) wymagają nadzwyczajnej 
opieki i troskliwego nadzoru konserwatorskiego.

Najsłynniejsze naścienne światowe malowidło - fresk „Ostatnia Wieczerza" Leonar
da da Vinci w refektarzu kościoła Santa Maria delle Grazie w Mediolanie, jeszcze do 
niedawna znajdujący się w katastrofalnym stanie - po trwającej wiele lat konserwacji 
zabezpieczono, instalując przed pomieszczeniem, w którym się znajduje, specjalną 
tarczę ochronną, mającą strzec arcydzieło przed przeniknięciem do niego drobno
ustrojów, a zwiedzający wpuszczani są do wnętrza tylko na piętnaście minut, małymi 
grupkami. Polichromie z kościołów w Węgrowie (s. 9), Brodnicy (s. 18) i Wilnie (s. 19), 
malowidła z moszczenickiej kaplicy (s. 29) i ze stropu kamienicy w Poznaniu (s. 32) - 
takich urządzeń i takiej organizacji zwiedzania nie wymagają. Warto jednak zwracać na 
nie baczną uwagę, gdyż tylko te zabytki, o których pamiętamy, mają szansę na prze
trwanie.

Nakład: 8000 egz.



OD przeglądy 
Poglądy

Muzeum Techniki w Warszawie ob
chodzi w tym roku jubileusz 130-lecia 
powstania i 50-lecia reaktywacji. Hi
storia tego muzeum sięga 1875 r., kie
dy powstało Muzeum Przemyślu i Rol
nictwa. Pól wieku później wyłoniono 
z niego Muzeum Przemyślu i Techniki, 
z siedzibami przy Krakowskim Przed
mieściu i Tamce w Warszawie. Po dru
giej wojnie światowej działalność mu
zeum zainaugurowała wystawa „Po
stęp techniczny w służbie człowieka”, 
zorganizowana w 1955 r. w nowo po
wstałym Pałacu Kultury i Nauki. Z oka
zji obecnego jubileuszu czynna jest 
do 31 sierpnia br. w PKiN w Warsza
wie wystawa „Historia Muzeum Tech
niki eksponatami opisana”.

W Dworze Artusa w Gdańsku w ma
ju br. odbyła się dwudniowa między
narodowa konferencja pt. „Prawno- 
karna ochrona dziedzictwa kultury”. 
Wzięli w niej udział prokuratorzy, sę
dziowie, policjanci oraz przedstawi
ciele ministerstw sprawiedliwości 
i kultury. Celem spotkania było omó
wienie problematyki prawnokarnej 
m.in. w zakresie przemytu, fałszerstw 
i kradzieży dziel sztuki oraz wypraco
wanie skutecznych metod zwalcza
nia tego rodzaju przestępstw. Prze
dyskutowana także została potrzeba 
wprowadzenia do kodeksu karnego 
odrębnego rozdziału obejmującego 
wszystkie przestępstwa przeciwko 
dziedzictwu kulturowemu.

W konkursie na wydarzenie muzeal
ne roku, organizowanym od 1980 r. 
przez Ministerstwo Kultury, „Sybillę 
2004” przyznano w 10 kategoriach. 
Grand Prix otrzymało Muzeum Po
wstania Warszawskiego. Otwarcie 
tego muzeum w ramach obchodów 
60. rocznicy wybuchu powstania 
warszawskiego uznano za najwięk
sze wydarzenie 2004 r. w polskim 

muzealnictwie. W kategorii „Wystawy 
sztuki" pierwszą nagrodę przyznano 
Muzeum Narodowemu w Warszawie 
za wystawę „Transalpinum. Od Gior- 
giona i Durera do Tycjana i Ruben- 
sa". Z kolei w kategorii „Wystawy hi
storyczne, biograficzne i literackie" 
pierwszą nagrodę otrzymało Mu
zeum Narodowe we Wrocławiu za 
wystawę „Dom Śląski - dom euro

pejski”. W kategorii „Dokonania z za
kresu konserwacji" pierwszą nagro
dą uhonorowano Muzeum - Zespół 
Patacowo-Parkowy w Dobrzycy za 
konserwację i renowację polichromii 
w pałacu w Dobrzycy. Łącznie przy
znano 34 nagrody i 11 wyróżnień.

Piętnaście drewnianych kościołów 
w Polsce zostanie objętych w tym ro
ku specjalnym programem ochrony. 
W kościołach tych będą instalowane 
zabezpieczenia przeciwpożarowe 
i antywlamaniowe. W Polsce znajduje 
się ponad 1700 drewnianych kościo
łów, a wśród nich sześć wpisanych 
na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. 
Kościoły te są często obiektem wła
mań, kradzieży i pożarów. W 2004 r. 
dokonano 733 kradzieży i zanotowa
no 137 pożarów w obiektach sakral
nych. Wprowadzany obecnie pro
gram ochrony podejmuje próbę roz
wiązania problemu pożarów i kra
dzieży w obiektach sakralnych. Pro
gram organizowany jest i finansowa
ny przez Powszechny Zakład Ubez
pieczeń SA, we współpracy z Sekre
tariatem Episkopatu Polski i Ośrod
kiem Ochrony Zbiorów Publicznych.

Muzeum Narodowe w Krakowie 
uczestniczy w realizacji projektów 
badawczych Unii Europejskiej w za
kresie konserwacji prewencyjnej. 
W ubiegłym roku zakończył się, trwa
jący 3 lata, projekt IMPACT, którego 
celem było stworzenie programu 
komputerowego, pozwalającego na 
określenie poziomu zanieczyszczeń 
wewnątrz budynków muzealnych. 
Powstała darmowa wersja programu 
dostępna w jęz. angielskim i polskim 

W większości krajów europejskich już od 14 lat, we wrześniu każdego ro
ku, obchodzone są Europejskie Dni Dziedzictwa. Funkcję koordynatora 
obchodów z ramienia Rady Europy od czterech lat pełni Centro National de 
Cultura w Lizbonie. W Polsce koordynatorem jest Krajowy Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków, a patronat honorowy nad obchodami objął mini
ster kultury RR Waldemar Dąbrowski. Celem Europejskich Dni Dziedzictwa 
jest edukacja kulturalna, promowanie regionalnego dziedzictwa, ukazanie 
jego bogactwa oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury euro
pejskiej. Tematy tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 
w Polsce - to „Nowe w starym, czyli rewitalizacja obiektów poprzemysło- 
wych”, „Piękno starego detalu”, „Pałace, parki i ogrody". Tym tematom bę
dą poświęcone liczne spotkania, wykłady, kiermasze, wycieczki, wystawy, 
organizowane przez cały wrzesień w całym kraju.

pod adresem: http: / www.ucl.ac.uk/ 
sustainableheritage / impact /. Od 
2003 r. realizowany jest kolejny pro
gram badawczy - MASTER. Zakłada 
on stworzenie systemu wczesnego 
ostrzegania dla bezpiecznego prze
chowywania obiektów pochodzenia 
organicznego. Innowacyjną jego 
część stanowi opracowanie sensora, 
dzięki któremu będzie można otrzy
mać szybko informacje dotyczące 
warunków, w jakich przechowywane 
są obiekty organiczne, a następnie 
w razie potrzeby podjęcie szybkich 
działań prewencyjnych.

W Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie ruszył remont skrzydła 
południowego. Dwa lata temu odre
staurowana została wschodnia ścia
na od strony dziedzińca. W trakcie 
prowadzonych obecnie prac ma 
być usunięty betonowy łącznik z lat 
siedemdziesiątych XX w., który ze
spala skrzydło południowe zamku 
z zachodnim. W miejscu betonowej 
ściany ma być wprowadzona archi
tektura współgrająca z charakterem 
całej budowli. Pierwsze prace kon
centrować się będą na elewacji 
skrzydła południowego - naprawio
ne zostaną attyki, nad drzwiami wej
ściowymi do Galerii Południowej 
umieszczony zostanie miedziany 
daszek, podobne zadaszenie za
projektowano po prawej stronie wie
ży zegarowej, zmieni też wygląd 
brama wjazdowa na dziedziniec. Do 
końca przyszłego roku odrestauro
wane mają być elewacje zachodnie
go i północnego skrzydła zamku.

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Muzeów w Muzeum Książąt Czarto
ryskich - Oddziale Muzeum Narodo
wego w Krakowie w dniach od 18 do 
22 maja br. odbyło się seminarium 
pod tytułem „Światło Świątyni Sybilli”, 
poświęcone roli muzeów dawniej, 
dzisiaj i w przyszłości. Wykłady w ra
mach seminarium zostały zgrupowa
ne w trzech blokach tematycznych: 
1. Muzeum - idea i realizacja; 2. Wo
kół muzeum. Społeczeństwo, go
spodarka, polityka. Świat u początku 
XXI w.; 3. Muzea pomostami kultury. 
Wykładom towarzyszył pokaz zabyt
ków, nawiązujący do początków Mu
zeum Książąt Czartoryskich i Mu
zeum Narodowego w Krakowie.

Zamek krzyżacki w Rynie w woj. 
warmińsko-mazurskim od pięciu lat 
czeka na rewitalizację, ale - jak za
pewnia jego właściciel, spółka „Za
mek w Rynie" - wkrótce rozpoczną 
się wreszcie prace adaptacyjne ma
jące na celu przystosowanie bu

dowli do umieszczenia w niej luksu
sowego centrum kongresowego. 
Znajdą się w nim nowoczesne sale 
konferencyjne, 170 pokoi hotelo
wych, baseny, zaplecze gastrono
miczne. Mimo umieszczenia w zam
ku nowej funkcji, zachowany ma być 
jego średniowieczny charakter ar
chitektoniczny; dokumentacja prze
budowy została zatwierdzona przez 
wojewódzkiego konserwatora za
bytków.

Dziewięć zabytkowych kościołów 
świętokrzyskich doczeka się w tym 
roku prac remontowych. Najkosz
towniejsza i najtrudniejsza będzie 
wymiana dachu i sygnaturki drew
nianego kościoła (1711-1714) 
w Chomentowie. Dokończony ma 
być też remont dachu kolegiaty 
w Wiślicy. Na odnowienie elewacji 
czeka kościół z pierwszej połowy 
XVIII w. w Mtodzawach. Prace re
montowe przeprowadzone będą 
również m.in. w kościołach w Be- 
szowej, Dzierążni, Bogucicach, 
Obiechowie.

Muzeum Stefana Żeromskiego 
w Nałęczowie w dniach 4 i 5 czerw
ca br. zorganizowało Dni Otwarte, 
inaugurujące obchody stulecia Cha
ty Stefana Żeromskiego. Chata - 
stylowy, zakopiański letni dom, zbu
dowany w 1905 r. za honorarium 
otrzymane przez Żeromskiego za 
Popioły, zaprojektowany przez Jana 
Koszczyca-Witkiewicza - jest świad
kiem chlubnej przeszłości Nałęczo
wa, związanej z twórczymi dokona
niami znakomitego pisarza. Surowe 
wnętrze, przepełnione atmosferą je
go metafizycznej obecności i auten
tycznymi pamiątkami od 17 czerwca 
1928 r. pełni funkcję Muzeum Stefa
na Żeromskiego.

We wrocławskim Muzeum Architek
tury czynna jest (do 27 listopada br.) 
wystawa „Hala stulecia i tereny wy
stawowe we Wrocławiu - dzieło Ma- 
xa Berga". Wrocławska Hala Ludo
wa jest powszechnie uznawana za 
jedno z najważniejszych dziel archi
tektury światowej XX w.; w 1962 r. 
wpisana została do rejestru zabyt
ków, a od 2002 r. trwają przygotowa
nia do zgłoszenia jej na Listę Świa

towego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego UNESCO. Na wysta
wie zaprezentowane są projekty i ry
sunki Maxa Berga oraz Hansa Poel- 
ziga, archiwalne i współczesne foto
grafie, modele architektoniczne 
i animacja komputerowa. Zgroma
dzone eksponaty pochodzą ze zbio
rów polskich i zagranicznych.
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UfUlf wiedzieć 
n W więcej

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

„Uprzejmie proszę o pomoc 
w zidentyfikowaniu postaci na 
obrazie z niekompletnego ołta
rza bocznego znajdującego się 
w kościele św. Leonarda w Bu
sku Zdroju oraz osoby na na
grobku znajdującym się na tere
nie dawnego cmentarza grze
balnego przy tym kościele. 
Wspomniany ołtarz wcześniej 
znajdował się w klasztorze (już 
nieistniejącym) we wsi Kamedu- 
ly kolo Buska, skąd przeniesiony 
został do kościoła parafialnego 
Niepokalanego Poczęcia Naj
świętszej Marii Panny w Busku 
Zdroju i dopiero stamtąd trafił do 
kościoła św. Leonarda. Obraz 
przedstawia parę młodych świę
tych, ubranych w rzymskie tuniki 
i trzymających w dłoniach gałąz
ki palmowe. Mogą to więc być 
męczennicy. Tylko jacy?".

Justyna Nurek 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 

Oddział w Busku Zdroju

tych w podobnym wieku, za
pewne braci. Przypuszczamy, że 
są to mato dziś znani św. św. Kry
spin i Kryspinian. Żyli w III w. i, 

choć pochodzili z bogatej rodzi
ny rzymskich patrycjuszy, porzu
cili ojczyste strony i wyruszyli do

Obraz z Buska Zdroju pocho
dzi zapewne z około potowy 
XIX w. Wskazują na to zarówno 
formy samego malowidła (spo
sób malowania szat, twarzy), 
jak i ornamenty zdobiące oł
tarz, nawiązujące w przeważa
jącej mierze do sztuki renesan
su z wykorzystaniem motywów 
barokowych (stylizowane liście 
akantu). Warto zaznaczyć, że 
formy sztuki religijnej ulegają 
przemianom bardzo powoli, nie 
można zatem wykluczyć, że oł
tarzyk wraz ze zdobiącym go 
obrazem powstał znacznie 
później - nawet na przełomie 
XIX i XX stulecia.
Natomiast identyfikację figury 
zdobiącej nagrobek na cmen
tarzu w Busku Zdroju (il. 2) 
utrudnia słaba jakość zdjęcia, 
które otrzymaliśmy (choć wy- 
daje się, że obiekt rzeczywiście 
trudny jest do sfotografowania) 
oraz fakt, iż rzeźba jest uszko

Identyfikację świętych przedsta
wionych na obrazie w ołtarzu 
bocznym w kościele św. Leonar
da w Busku Zdroju (il. 1) utrudnia 
fakt, iż poza gałązkami palmo
wymi obaj młodzieńcy nie mają 
innych atrybutów, czyli przed
miotów, które zgodnie z tradycją 
ikonograficzną towarzyszą zwy
kle poszczególnym postaciom. 
Gałązki palmowe jako atrybut 
męczenników pojawiają się 
w dłoniach bardzo wielu świę
tych - tych, którzy ponieśli 
śmierć męczeńską. Ponieważ 
kompozycja z kościoła św. Le
onarda ukazuje młodzieńców 
odzianych w rzymskie tuniki, po
zwala to sądzić, że żyli oni 
w pierwszych wiekach chrześci
jaństwa. Krąg męczenników 
z owych czasów, wśród których 
możemy szukać bohaterów ob
razu, znacznie zawęża fakt, iż 
mamy do czynienia z parą świę

Galii, gdzie w mieście Soissons 
trudnili się zawodem szewców 
(których jako święci stali się pa
tronami) i nawracali Galijczyków 
na chrześcijaństwo. Z rozkazu 
przejeżdżającego przez okolicę 
cesarza Maksymiana zostali 
ścięci, wcześniej jednak poddani 
strasznym torturom, w czasie 
których w cudowny sposób do
świadczali opieki boskiej - m.in. 
wbijane im pod paznokcie dra- 
twy wyskakiwały rażąc opraw
ców, a tafla zamarzniętego jezio
ra, na którą ich zrzucono, nagle 
rozmarzfa. W Muzeum Narodo
wym w Warszawie znajduje się 
interesujący obraz flamandzki 
z przełomu XV i XVI w., przedsta
wiający męczeństwo św. św. 
Kryspina i Kryspiniana; anoni
mowy autor obrazu określany 
jest umownym mianem Bruksel
ski Mistrz Legendy Świętych Kry
spina i Kryspiniana.

dzona. Grobowiec powstał za
pewne około 1858 r. (data 
śmierci pochowanej w nim Flo- 
rentyny z Kozłowskich Rysz- 
kowskiej), a zatem w okresie, 
kiedy tradycyjne motywy no
wożytnej sztuki sepulkralnej 
ustępowały niejednokrotnie 
miejsca nowym rozwiązaniom. 
Zdjęcie sugeruje, że brodaty 
mężczyzna z łopatą jest do po
łowy nagi, co pozwalałoby zi
dentyfikować go Jako Chrystu- 
sa-Ogrodnika. Źródłem tego 

tematu ukazującego zmar
twychwstałego Chrystusa jest 
Ewangelia św. Jana: „Maria 
Magdalena natomiast stała 
przed grobem plącząc. A kiedy 
[tak] plakata, nachyliła się do 
grobu i ujrzała dwóch aniołów 
w bieli, siedzących tam, gdzie 
leżało ciało Jezusa - jednego 
w miejscu głowy, drugiego 
w miejscu nóg. I rzekli do niej: 

“Niewiasto, czemu plączesz?" 
Odpowiedziała im: “Zabrano 
Pana mego i nie wiem, gdzie 
Go położono”. Gdy to powie
działa, odwróciła się i ujrzała 
stojącego Jezusa, ale nie wie
działa, że to Jezus. Fłzekt do 
niej Jezus: “Niewiasto, czemu 
plączesz? Kogo szukasz?" Ona 
zaś sądząc, że to jest ogrodnik, 
powiedziała do Niego: “Panie, 
jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz 
mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go 
wezmę». Jezus rzeki do niej: 
«Mario!" A ona obróciwszy się 
powiedziała do Niego po he
brajska: “Rabbuni", to znaczy: 
Nauczycielu!". Motyw tego 
spotkania nosi w historii sztuki 
nazwę Noli me tangere. 
Umieszczenie na nagrobku fi
gury Chrystusa jako ogrodnika, 
czyli zaraz po zmartwychwsta
niu, wydaje się odpowiednie.
Z kolei sama łopata w nowożyt
nej sztuce nagrobnej oraz, mó
wiąc najogólniej, pogrzebowej 
(dekoracje katafalków, chorą
gwi pogrzebowych, szat litur
gicznych używanych w czasie 
ostatniej posługi) pojawiała się 
często. Pod postacią grabarza 
kryta się niejednokrotnie perso
nifikacja śmierci. Fakt, iż męż
czyźnie z łopatą na nagrobku 
w Busku Zdroju towarzyszy 
aniołek, każę jednak przypusz
czać, że chodzić może tu 
o Chrystusa. Należy jednak pa
miętać, że w scenie Noli me 
tangere Jezus patrzy w górę 
i wskazuje ręką niebo, tymcza
sem gest i posępny wyraz twa
rzy postaci z cmentarza wska
zuje raczej na grabarza... Jed
noznaczna interpretacja jest 
zatem bardzo trudna.
Warto dodać, że na terenie zie
mi świętokrzyskiej znajduje 
się jeszcze jedno zagadko
we przedstawienie mężczyzny 
z łopatą. W zwieńczeniu ołtarza 
kaplicy grobowej Kacpra Fody- 
gi przy kościele parafialnym 
w Chęcinach obok personifika
cji Caritas znajduje się posąg 
mężczyzny w kapeluszu, trzy
mającego łopatę. Ołtarz po
chodzi z XVII w., jednak na 
zdjęciu z lat pięćdziesiątych XX w. 
nisza ta jest pusta. Mariusz 
Karpowicz, wybitny znawca 
sztuki polskiego baroku, twier
dzi, że prawdopodobnie figura 
powstała w ubiegłym stuleciu 
oraz wyklucza możliwość, iż 
może przedstawiać Chrystusa- 
-Ogrodnika (M. Karpowicz, Da 
contadino a magnate Caspare 
Fodiga, architetto e scultore di 
Mesocco in Polonia, Mesocco 
2002)
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Przemierzając sale wystawy „Elbląg - życie codzienne hanzeatyckiego 
miasta w świetle wykopalisk archeologicznych” warto na chwilę 

przystanąć, by zastanowić się nad tym, jakże inny byt status 
prezentowanych tu rzeczy, pochodzących z cywilizacji sprzed rewolucji 

przemysłowej, otwierającej epokę nowoczesności, od łych pochodzących 
z naszych czasów, gdy epoka ta dobiega końca, przechodząc 

w enigmatyczny jeszcze kształt postnowoczesności.

Skarby
hanzeatyckiego miasta

> 7 7 ZDZISŁAW SKROK

k/ W7ybitny filozof hermeneuta Hans-Georg Gadamer 
W w w szkicu Sztuka i naśladownictwo napisał: ,,'Z.yjemy 
w nowoczesnym świecie przemysłowym. Ale ten świat nie 
tylko zepchnął na margines naszej egzystencji widzialne for
my rytuału i kultu, ale uczynił jeszcze więcej - zniszczył 
rzecz. Stwierdzenie to nie ma wyrażać oskarżycielskiej posta
wy «laudatoris acti» - jest to wypowiedź o rzeczywistości, 
którą widzimy wokół siebie i którą musimy zaakceptować, 
jeśli nie jesteśmy głupcami. A w stosunku do tej rzeczywisto
ści stwierdzenie: nie ma już rzeczy - jest prawdziwe. Rzeczy 
nie ma. Są egzemplarze, które można dowolnie często naby
wać, bo są dowolnie często wytwarzane, póki nie skończy 
się produkcja danego modelu. Tak wygląda nowoczesna pro
dukcja i nowoczesna konsumpcja. Fabrykując te rzeczy tyl
ko seryjnie, zbywając je tylko przy użyciu potężnie rozbudo
wanej reklamy, wyrzucając je, kiedy się popsują, nie robi się 
nic niestosownego. Ale nie doświadczamy już w nich rzeczy. 
Nie uobecnia się w nich nic, co nie dałoby się zastąpić, ani 
trochę życia, nic z dziejów. Tak wygląda nowoczesny świat”. 
(H.-G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 1979).

Dawniej rzeczy były czymś więcej niż przedmiotami 
lub wytworami, stanowiły indywidualny atrybut naszego 
człowieczeństwa, miały własny, odrębny od innych cha
rakter, nawet gdy wszystkie należały do tego samego ro
dzaju i przeznaczone były do tej samej funkcji. Decydo
wał o tym nie tylko ich wytwórca, nieświadomie nawet 
wpisujący swój niepowtarzalny styl pracy w wytwarzany 

przedmiot, ale także dawny sposób traktowania i użytko
wania rzeczy. Dzisiaj, w epoce tanich, seryjnych wytwo
rów, których wartość w znacznej mierze określa nie ich 
przydatność, lecz reklama i moda, rzecz po krótkim 
użytkowaniu zostaje odrzucona i na zawsze ginie w ot
chłani licznych wysypisk. Rzecz jest anonimowa, przy
chodzi znikąd, cieszy nas przez moment i szybko znika. 
O zżyciu się z nią i zaprzyjaźnieniu nie ma w ogóle mo
wy. Dawniej ludzie przez całe niekiedy życie posługiwali 
się jedną, tą samą siekierą, jedli tą samą łyżką, chodzili 
w tych samych butach, które często dziedziczyli jeszcze 
po nich potomkowie. Rzeczy stawały się częścią ludzi 
i ich losu, towarzyszyły im na dobre i złe, były ich wspar
ciem i ostatnim ratunkiem w świecie opornej materii. 
Dlatego darzono je szacunkiem, nawet całkowicie zuży
tych nie wyrzucano na śmietnik, lecz chowano na stry
chach, w szafach i lamusach, w ostateczności wrzucano 
je do ognia, chcąc w ten sposób uchronić przed profana
cją, jaką niesie los śmiecia włóczonego przez wiatr i bez
pańskie psy. W kulturze ludowej Słowian zwyczaj ten po
wszechny był jeszcze do niedawna.

Rację miał więc Max Scheier, który obserwując rozkwit 
epoki nowoczesnej, dumnej z seryjnej produkcji przedmio
tów, scharakteryzował człowieka jako istotę uwielbiającą 
rzeczy nowe [bestia cupidissima rerum novarum). A uczynił 
to dlatego, że właściwość ta, rzadka wcześniej, wręcz obca 
człowiekowi dawnemu, wydawała mu się tak nowa i zna
cząca, że aż zasługująca na reformę definicji człowieczeń
stwa (por. M. Scheier, Pisma z antropologii filozoficznej 
i teorii wiedzy, Warszawa 1987). W tej jednakże chwili
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1.2. Wystawa w Muzeum w Elblągu - fragmenty średniowiecznej kuchni (1) i wnętrza mieszczańskiego z XVII-XVIII w. (2)

kończy się umysłowa praca filozofa, a rozpoczyna prak
tyczny wysiłek archeologa, znawcy rzeczy minionej. To on 
powinien podjąć pracę, zmierzającą do ustalenia, w którym 
momencie ludzkich dziejów nastąpił ów istotny przełom, 
gdy rzecz w pełni swego użytkowego potencjału, zaprzyjaź
niona i starzejąca się wraz z człowiekiem, będąca wręcz je
go organicznym przedłużeniem i niosąca jego pamięć po
śmiertną, zdegradowana została nagle do roli wstydliwego 
śmiecia, zasługującego jedynie na jak najszybsze zniknięcie 
z horyzontu ludzkich spojrzeń.

Archeologiczne zabytki pochodzące ze Starego Mia
sta w Elblągu, szczególnie te wydobyte z mrocznej ot
chłani kloacznych dołów, pozwalają na próbę odpowie

dzi na to pytanie, choć jedynie w odniesieniu do Euro
py, a w jej obrębie - do rozwiniętej, zachodnioeuropej
skiej cywilizacji miejskiej. Bo oto wśród dominujących 
w tym zbiorze zabytków zużytych, bezpowrotnie znisz
czonych, martwych, znajdowane są również przedmioty 
„jak nowe”, gotowe do ponownego użycia, bez 
uszczerbków albo też w stanie możliwym do naprawy. 
Podobnie jak śmieci naszych czasów, zostały one odrzu
cone i unicestwione, zanim zdążyły się zestarzeć. Cechą 
charakterystyczną tych zabytków jest również i to, że 
w większości są to przedmioty wartościowe, użytkowa
ne przez zamożniejszą ludność miasta, i to raczej od 
święta niż na co dzień.
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Najliczniejszą grupę tego rodzaju znalezisk stanowią 
naczynia, poczynając od kruchych i wykwintnych kieli
chów fletowych i pucharów typu Romer, przez kamionko
we dzbany zdobione wypukłym, figuralnym ornamentem, 
aż po bogato malowane talerze majolikowe i fajansowe. 
Wszystkie te naczynia były do Elbląga importowane z naj
świetniejszych, renomowanych pracowni zachodnioeuro
pejskich, od Hiszpanii przez Anglię, Francję, Holandię aż 
po Czechy. Były to więc wyroby drogie, o wiele droższe 
od miejscowej produkcji garncarskiej i szklarskiej, a jed
nak niektóre z tych egzemplarzy, prawie nieuszkodzone, 

zdatne do użytku i naprawy, przedwcześnie trafiały na za
tracenie. Najbardziej jednak wymownymi zabytkami zwia
stującymi nową epokę w dziejach relacji człowieka z rze
czami, a pochodzącymi ze Starego Miasta w Elblągu, są 
dwa rodzaje przedmiotów związanych z kulturą artystycz
ną i umysłową. Pierwsze - to instrumenty muzyczne: flety 
i piszczałki, niektóre - jak twierdzi Grażyna Nawrolska, 
autorka odkryć - „gotowe do użytku wprost po wydobyciu 
i oczyszczeniu z ziemi”, a przede wszystkim instrument 
strunowy o delikatnym korpusie wykonanym z drewna, 
zidentyfikowany przez Dorotę Popławską jako giterna
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5. Dzban kamionkowy, 
XV w.

3. Ceramika 
hiszpańska - talerz 
z warsztatów
w Manises (pierwsza 
potowa XV w.)
4. Tabliczki woskowe 
i skórzany pugilares 
na tabliczki, XV w.

6. Flet drewniany, 
początek XVI w.
7. Giterna, XV w.

(zdjęcia: 1,2- Mirosław 
Marcinkowski, 

3-7 - Andrzej Kofecki)

(„Archaeologia Elbingensis”, vol. 2, Elbląg-Gdańsk 1997). 
Drugi rodzaj - to drewniane płytki pokryte woskiem, 
również wydobyte z latryn, będące popularnym materia
łem pisarskim od starożytności po kres średniowiecza. 
I one, pomimo upływu wielu stuleci, dzięki korzystnemu 
dla materiałów organicznych środowisku kłoacznego do
łu, przetrwały w dobrym stanie, pozwalającym stwierdzić, 
że ich potencjał użytkowy nie został całkowicie wykorzy
stany do momentu, gdy arbitralną decyzją właściciela zde
gradowane zostały do roli śmieci. Odnosi się to również 
do skórzanego pugilaresu na tabliczki woskowe, ozdobio-

Dawny, nieznany dotąd Elbląg, życie codzienne jego miesz
kańców, ukazane poprzez pryzmat używanych przez nich różno
rodnych przedmiotów, jest tematem wystawy „Elbląg - życie co
dzienne hanzeatyckiego miasta w świetle wykopalisk archeolo
gicznych”, przygotowanej przez elbląskie Muzeum, Z ponad 
półmilionowego zbioru zabytków, uzyskanych w trakcie 25-let- 
nich badań archeologicznych na Starym Mieście w Elblągu, wy
brano trzy tysiące obiektów. Zapraszając do obejrzenia wystawy, 
organizatorzy proponują zajrzeć do zainscenizowanej średnio
wiecznej kuchni, warsztatów rzemieślniczych, wnętrza miesz
czańskiego z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych. Pre
zentowane są tutaj różnorodne wyroby ze szklą, gliny, metali, 
skóry, drewna, związane z nauką, rozrywką, pracą, rzemiosłem 
dawnych elblążan.

Wystawa prezentowana była w Muzeum w Elblągu od 23 lip- 
ca 2004 r. do 24 lutego br., od 21 marca do 22 maja br. w Mu
zeum Historycznym m.st. Warszawy, a od 27 czerwca w Mu
zeum Archeologicznym w Poznaniu; w roku przyszłym zobaczą 
ją m.in. mieszkańcy Torunia. Prowadzone są również rozmowy 
związane z pokazaniem jej w Niemczech. Autorką scenariusza 
i komisarzem wystawy jest Grażyna Nawrolska, od wielu lat 
zgłębiająca tajemnice dawnego, podziemnego Elbląga.

nego wizerunkiem młodej kobiety i postaci symbolizującej 
śmierć, zawierającego zapewne niezachowany tekst błagal
nej inwokacji o dobrą śmierć.

O czym świadczą te nienoszące śladów zużycia przed
mioty luksusowe wydobyte z latryn Starego Miasta w El
blągu? Czy wyrzucenie pięknego i kosztownego instru
mentu muzycznego było spowodowane nerwowym zała
maniem jego właściciela, zwątpieniem we własne możli
wości artystyczne, czy też raczej stanowi świadectwo 
zbrodni, dowód usuwania kompromitujących śladów? 
Czy wykwintny pugilares, zawierający religijną inwoka
cję, trafił pomiędzy domowe odpadki i ludzkie odchody 
w wyniku nagłej desperacji właściciela, który znając wagę 
swych grzechów przestał wierzyć w Opatrzność Bożą, czy 
też zwyczajnie akt ten nastąpił już po jego śmierci, w wy
niku sprzątania mieszkania i usuwania wszelkich śladów, 
które mogły zmarłego przypominać? Tego nie dowiemy 
się zapewne już nigdy.

Łatwiej snuć przypuszczenia na temat wyrzucania, za
miany w śmieci przedmiotów wprawdzie luksusowych, 
ale jednak masowych, towarzyszących człowiekowi w ży
ciu codziennym, a związanych z zaspokojeniem podsta
wowej potrzeby odżywiania. W tym wypadku za główne 
przyczyny „uśmiercania” przedmiotów nadal zdatnych 
do użytku uznać należy coraz silniej zarysowujący się 
w ostatnich wiekach średniowiecza wpływ mody oraz 
wzrost zamożności warstwy rycerskiej i mieszczańskiej. 
Po prostu, cykl zmian mody okazał się szybszy niż okres 
zużycia wyrobów, będących wyrazem statusu ich właści
cieli. Efekt był więc łatwy do przewidzenia - przedmioty 
niemodne, choć kosztowne i doskonałej jakości, ustąpić 
musiały wyrobom nowym, lokującym ich właścicieli na 
wyżynie społecznej drabiny.

Na podstawie poczynionych obserwacji można z całą 
pewnością stwierdzić, że luksusowe, pozbawione wyraź
nych śladów ostatecznego zużycia przedmioty ze Starego 
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Miasta w Elblągu są ważnym świadectwem w dziejach 
współżycia człowieka z rzeczą. Sygnalizują i ilustrują wspo
mniany przez H.-G. Gadamera moment zerwania archaicz
nego związku pomiędzy wytwórcą a jego wytworem, po
między użytecznym przedmiotem a jego użytkownikiem. 
Wzrastające możliwości wytwórcze, rynek towarów, moda, 
a później seryjna fabryczna produkcja sprawiły, że towarzy
szące człowiekowi od zarania jego człowieczeństwa rzeczy 
straciły swój indywidualny charakter, przestały mu służyć aż 
do całkowitego zużycia, utraciły ludzką przyjaźń i szacunek. 
Od tej pory jedną z większych przyjemności człowieka sta
ło się równoczesne wyrzucanie rzeczy „niemodnych”, „opa
trzonych”, „obnoszonych” i kupowanie rzeczy nowych.

Przełom ów pośród społeczności zamożnych miast 
europejskich nastąpił w ostatniej fazie średniowiecza, 
przechodzącej w początek epoki nowożytnej. Z tego 
okresu (XV - pierwsza połowa XVII w.) pochodzi bo
wiem większość wspomnianych zabytków z latryn Stare
go Miasta w Elblągu. Równocześnie podkreślić należy, 
że ów proces zerwania emocjonalnego związku człowie
ka z rzeczą przebiegał z różną prędkością zarówno 
w świecie, jak i w samej Europie. Na wsiach Słowiańsz
czyzny Południowej i Wschodniej wystąpił on na dobre 
dopiero w połowie XX w. Również w wielu rejonach 
naszego kraju ma bardzo niedawną metrykę. Niektórzy 
z nas pamiętają jeszcze z odległego dzieciństwa zarówno 
ludzi, jak i rzeczy. Tęsknią za tamtą prostotą i archaicz
ną mocą owego związku. Oni też szukają miejsc, w któ
rych jeszcze ocalał choćby odległy ślad owych dawnych 
duchowych relacji.

Zdzisław Skrok

POLSKI KORONA
Motywy wawelskie ir sztuce polskiej 1800-1939

100 lat temu odzyskaliśmy Wawel. 
W ramach uroczystości jubileuszowych zapraszamy 

na wystawę POLSKI KORONA. 
Zobacz Wawel oczami najwybitniejszych polskich artystów.

Główny Sponsor Wystawy

Zamek Królewski 
na Wawelu 
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Spotkanie z książką
WOKÓŁ „DROGI DO OKÓLNIKA”

O wystawach i sesji naukowej „Droga do Okólnika”, zorganizowa
nych w ubiegłym roku w związku ze 160. rocznicą ustanowienia or
dynacji Biblioteki Krasińskich oraz 60, rocznicą spalenia zbiorów tej bi

blioteki w jej siedzibie na Okólniku w Warszawie, pisaliśmy już w „Spo
tkaniach z Zabytkami” (nr 10, 2004). Teraz przyszedł czas na krótki 
przegląd wydawnictw towarzyszących tym imprezom oraz będących 
ich pokłosiem. A jest ich wiele, co odnotować należy z zadowoleniem. 
Bo chociaż Joanna Zarzycka, autorka artykułu na temat urządzonej 
w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie wystawy „Pro memoria. 
Warszawskie biblioteki naukowe w latach okupacji 1939-1945" (Roz
strzelane książki, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej”, nr 4, 
2004) słusznie narzekała, że tej znakomicie przygotowanej ekspo
zycji w czasie jej trwania jesienią ubiegłego roku towarzy
szył jedynie skromny folder, to przecież już sam 
artykuł na temat wystawy zdaje się nadra
biać te zaległości, a postulatom zgłoszo
nym w zakończeniu artykułu (Zarzycka pisa
ła: „Chciaiabym móc czasem sięgnąć do 
książki zbierającej ten ogromny, rozrzucony 
po wielu publikacjach i archiwach material al
bo wejść na stronę internetową Biblioteki Naro
dowej i obejrzeć elektroniczną wersję tej wysta
wy") wychodzą naprzeciw pozostałe materiały 
opublikowane przez Bibliotekę Narodową 
w związku z rokiem jubileuszowym Biblioteki Or
dynacji Krasińskich. Są to: trzydziesty piąty już bi 
bliofilski druk Biblioteki Narodowej Biblioteka Ordy
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nacji Krasińskich 1844-1944, kolejne, niemal w całości poświęcone tej 
tematyce numery „Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Narodowej” (nr 
4, 2004) i „Rocznika Biblioteki Narodowej" (tom XXXVI) oraz - uwaga! 
- znakomita płyta CD Biblioteka Ordynacji Krasińskich 1844- 
-1944 w zbiorach i publikacjach Biblioteki Narodowej, o której czytamy 
w recenzji prof. Marcina Wieczorka: „Bogata i świetnie przygotowana 
(koncepcja i realizacja całości - Halina Tchórzewska-Kabata i Wojciech 
Buksowicz - WP), jest ważna nie tylko dlatego, że buduje standardy po
dobnych wydawnictw, ale także dlatego, że odsłania liczne problemy na 
styku kultury druku i kultury elektronicznej" (BOK na CD. Elektroniczny 
dostęp do dziedzictwa kulturowego, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki

Narodowej", nr 4, 2004). Płyta przedstawia dzieje Biblioteki Kra
sińskich, jej zniszczenie i zachowane zbiory oraz 

współczesny stan kolekcji. Obok tekstów przy
gotowanych specjalnie dla tego wydawnictwa 
zamieszczono bogaty materiał ilustracyjny oraz 
artykuły publikowane w ostatnich latach w cza
sopismach Biblioteki Narodowej. Wersja demon
stracyjna płyty dostępna jest pod adresem: 
www.bn.org.pl.

Wszystkie wydawnictwa (poza drukiem bi
bliofilskim, którego ze zrozumiałych wzglę

dów nakład ograniczono) można nabywać 
w siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie, 

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa oraz 
w wyspecjalizowanych księgarniach na terenie 

całego kraju. (WP)



Węgrów - obecnie niewielkie miasteczko w woj. mazowieckim, w połowie 
drogi między Siedlcami a Wyszkowem - poszczycić się może dziełem 
artystów wielkiego formatu w Polsce doby baroku. Mowa tu o kościele 

farnym, a zwłaszcza o wystroju malarskim jego wnętrza.

Rzeczywistość i iluzja
freski w Węgrowie
j-y- MARIA SMOLEŃ

W /ęgrowska parafia erygowana była w 1414 r. sta- 
\ w/laniem wojewody mazowieckiego Piotra Pełki. 
W V Pierwotny kościół drewniany w drugiej połowie 

XV w. zastąpiony został murowanym, powstałym prawdo
podobnie jako fundacja Stanisława z Kosowa, ówczesnego 
właściciela miasteczka. W 1621 r. kościół uległ pożarowi 
i ponownie w 1703 r. spalili go Szwedzi. Już cztery miesią
ce później właściciel Węgrowa, Jan Dobrogost Krasiński, 
wojewoda płocki, zawarł kontrakt z Karolem Ceronim na 
odbudowę świątyni. Koordynatorem planów i ich realiza
cji był Jan Reisner, malarz króla Jana III i geometra królew
ski na usługach Jana Dobrogosta Krasińskiego. Prace bu
dowlane, trwające do 1706 r., nadały kościołowi formę, 
która przetrwała do dzisiaj. Barokowej przebudowie po 
pożarze poddano elewację zachodnią, sklepienie i wnętrze. 
Dolne partie oskarpowanych murów i zarys planu pozosta
ły niezmienione. Analiza formalna wnętrza i fasady wska
zuje na autorstwo projektu z kręgu Tylmana z Gameren.

Węgrowska fara pod wezwaniem św. św. Andrzeja, Pio
tra i Pawła oraz Najświętszej Marii Panny, usytuowana we 
wschodniej pierzei rynku, otoczona jest murem z dwoma 
narożnymi dzwonnicami od frontu i bramą wejściową na 
osi. Trójprzęslowy korpus nawowy wzbogacony został 
dwoma wieżyczkami na narożach zachodnich. Niewy- 
odrębnione w bryle prezbiterium ujęte jest po bokach 
dwoma kaplicami, które stanowią przedłużenie naw bocz
nych i łączą się z nimi arkadowym przejściem. Architektu
ra fary została tak zaprojektowana, by wydobyć i wzmoc
nić efekt przyszłych malowideł we wnętrzu. Z myślą o fre
skach zastępujących ołtarze, nawy boczne pozbawione są 
okien i oświetlane tylko poprzez nawę główną.

1. Fara w Węgrowie, elewacja frontowa

Malowidła powstały w latach 1707-1708. Ich autor
stwo zostało potwierdzone dzięki odnalezionym po wojnie 
dokumentom archiwalnym. Najważniejszym źródłem był 
list do podkanclerzego Stanisława Szczuki, pisany ze Szczu
czyna 4 czerwca 1709 r. przez rektora tamtejszych pijarów. 
Donosił on o swym pobycie w Węgrowie, gdzie oglądał 
„bardzo piękne malowania ołtarzów na samych s'cianach 
Palloniego, do których same Mensy przymurowane, które 
czynią wielką przestronnosc w kaplicach”. Potwierdzony
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2. „Wniebowzięcie” - fragment 
fresku z ottarza głównego
3. „Ukrzyżowanie” - fresk z kaplicy 
północnej
4.5. „Chrzest Chrystusa” (4)
i „Kościół Triumfujący” (5) - freski 
w nawie kościoła po stronie 
północnej
6.7. „Patronowie Polski” (6)
i „Patronki Polski” (7) - dwa z trzech 
fresków w nawie kościoła po stronie 
południowej

(zdjęcia: Grażyna i Zygmunt 
Malinowscy)

źródłowo autor węgrowskich 
fresków, nadworny artysta Ja
na III Sobieskiego, Michelan
gelo Palloni (1637-ok. 1713), 
wykształcony we Florencji 
i w Rzymie, należy do najwy
bitniejszych twórców baroko
wych polichromii na ziemiach 
polskich. Jego dekoracje za
chowały się w Wilanowie, na 
warszawskich Bielanach, w ka
plicy pomisjonarskiej w Łowi
czu (obecnie muzeum), w ka
plicy św. Kazimierza w kate
drze wileńskiej, w Pożajściu 
pod Kownem i w Rydzynie. 
Freski w Węgrowie pod wpły
wem niszczącego działania wil
goci w kościele były w złym 
stanie już w 1811 r., o czym
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informuje wizytacja biskupia. 
W 1889 r. zostały przemalowa
ne, a w latach 1935-1937 
i 1942-1943 nastąpiła ich sta
ranna konserwacja obejmująca 
m.in. usunięcie przemalowań.

Tematyka i rozkład fresków 
węgrowskich jest wynikiem 
przemyślanej koncepcji kompo
zycyjnej i ikonograficznej. Trze
ba w tym miejscu wspomnieć, 
że Węgrów w połowie XVI w. 
stał się bardzo ważnym ośrod
kiem reformacji w Polsce, pozo
stającym pod opieką Kiszków, 
potem Radziwiłłów. W 1558 r. 
założony został zbór prote
stancki, w 1570 drukarnia 
i szkoła ariańska. Przez długi 
okres odbywały się tu synody 
różnowiercze. W 1664 r. mia
sto przeszło na własność Kra
sińskich, którzy prowadzili po
litykę prokatolicką i antyrefor- 
macką. Kilkanaście lat później 
został sprowadzony zakon re
formatów. Działalność antypro- 
testancka wpłynęła na tematykę 
malowideł w odbudowywanym 
kościele farnym. Ich ikonogra
fia stanowi odpowiedź na głów
ne ataki reformacji przeciw kul
towi Marii, kultowi świętych 
i idei świętych obcowania.
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Fresk ołtarza głównego ilustruje scena „Wniebowzię
cie”. W kaplicy północnej umieszczone zostało „Ukrzyżo
wanie”, a w nawie kolejno od strony kaplicy - „Chrzest 
Chrystusa”, „Ojcowie Kościoła” i „Kościół Triumfujący”. 
Z kolei po stronie południowej widzimy w kaplicy „Na
uczanie Marii”, a dalej w nawie znajdują się: „Patronowie 
Polski”, „Patronki Polski” i „Czyściec”. Zdaniem wybit
nego znawcy sztuki polskiej XVII i XVIII w., prof. Mariu
sza Karpowicza, dobór tematów ostatnich scen w nawach 
stanowi przykład barokowego pojmowania sztuki, która 
domaga się obecności uzupełniającego ją widza. Jest tu 
zobrazowana idea łączności trzech aspektów Kościoła: 
Cierpiącego (Czyściec), Kościoła Triumfującego i Wojują
cego, który stanowią wierni zgromadzeni w nawie pomię
dzy malowidłami w nawach bocznych.

Fresk ołtarza głównego, ukazujący „Wniebowzięcie 
Marii”, stanowi przykład charakterystycznego dla baroku 
i dla twórczości Palloniego zespolenia malarstwa, archi
tektury i rzeźby, spotęgowanego rzeczywistym i fikcyjnym 
światłem. Zastosowanie wszystkich tych środków miało 
na celu wywarcie jak największego wrażenia na widzu. 
Pierwszy plan - to iluzyjny portyk architektoniczny. Rze
czywisty gzyms na gładkiej ścianie zamykającej prezbite
rium podparty został dwoma namalowanymi kolumnami 
o profilach głowic, które powtarzają formę kapiteli praw
dziwych pilastrów w prezbiterium. Narożne rzeczywiste 
pilastry dzięki domalowaniu „przedłużono” w głąb, a fak
tycznemu gzymsowi dodano „spód”, co miało nadać ilu
zjonisty cznemu portykowi sugerowaną grubość muru. Ten 

fikcyjny portyk otwiera się na drugi plan sceny trzema 
prześwitami wyznaczonymi przez kolumny. Strefę dolną 
środkowego, najszerszego pola stanowi grupa trzech apo
stołów (Andrzej, Piotr i Paweł), a w górnej strefie, w obło
ku, widoczna jest Maria w otoczeniu aniołów. Prześwit le
wy wypełnia grupa apostołów nad pustym sarkofagiem, 
a próbą jej kompozycyjnego zrównoważenia jest postać 
apostoła w prawym prześwicie, spoglądającego na grupę 
Assunty. Oba pola boczne zamknięto od góry malowany
mi kotarami, odchylanymi przez putta. Półokrągłą prze
strzeń nad gzymsem częściowo wypełnia rzeczywiste 
okno, zamknięte lukiem odcinkowym, a jego światło pada 
wprost na widza, utrudniając oglądanie malowidła. Do 
skromnego obramienia okna dodano malowane en grisail
le (w odcieniach szarości) woluty i siedzące na nich kobie
ce postacie na tle nieba, w towarzystwie puttów.

Oglądając fresk ołtarza głównego, widz odnosi wraże
nie, że prezbiterium nie jest zamknięte żadną ścianą szczy
tową, tylko otwiera się na rozległy krajobraz. Takie stwo
rzenie fikcyjnej przestrzeni poprzez malowaną architektu
rę świadczy o precyzji i doskonałości geometrycznego wy
konania. Iluzyjny portyk wykreślony został tak, aby za
pewnić prawidłowy odbiór wszystkim wiernym w nawie. 
Widz musi więc znajdować się poza prezbiterium, gdyż 
oglądanie fresku z bliskiej odległości daje wrażenie zała
mywania się fikcyjnych pilastrów, zamiast zamierzonego 
efektu przedłużania w głąb pilastrów rzeczywistych. Klu
czem do prawidłowych rozwiązań była znajomość optyki 
i perspektywy matematycznej przez artystów tamtej epoki.

Spotkanie z książką
WAWELSKIE OBRAZY

Mijającą w br. setną rocznicę odnowy zamku wawelskiego uświet
niają wydawnictwa jubileuszowe. Należy do nich album, wydany 
przez Zamek Królewski na Wawelu jeszcze w 2004 r. - 100 najpięk

niejszych obrazów w kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu, opa
trzony tekstami Agnieszki Janczyk, Kazimierza Kuczmana i Joanny 
Winiewicz-Wolskiej. Jak czytamy we wstępie opowiadającym o dzie
jach kolekcji, pierwsze obrazy sztalugowe pojawiły się na zamku wa
welskim w XIV w. Pierwsze portrety królewskie powstały natomiast za 
panowania Kazimierza Jagiellończyka. Rzesze artystów przybyły na 
Wawel w czasach Zygmunta I Starego, który przebudował zamek go
tycki na renesansowy. Malarze, głównie pochodzenia niemieckiego, 
nie tylko tworzyli wówczas obrazy sztalugowe, 
powiększając królewską kolekcję, ale również de
korowali ściany i stropy przebudowanego zamku. 
Stefan Batory zatrudnił znakomitego portrecistę 
Marcina Kobera, który pracował też dla Zygmun
ta III Wazy.

Bogate królewskie zbiory malarskie podupadły 
po przeniesieniu stałej siedziby królewskiej do War
szawy (początek XVII w.), wskutek pożaru w 1702 r. 
i dewastacji będącej konsekwencją konfederacji 
barskiej (druga połowa XVIII w.). Ostateczny kres 
królewskiej kolekcji położyła okupacja Wawelu 
przez wojska austriackie po 1795 r. W latach 1905- 
-1911 królewski zamek zaczął być odnawiany, 
a zbiory powoli odtwarzane. Już w 1882 r. Jan Ma
tejko - myśląc o przyszłym muzeum na Wawelu - 
ofiarował do królewskich zbiorów swój obraz „Hołd 
pruski". Cenne dzieła z tworzonych przez siebie ko
lekcji przekazali też w latach trzydziestych XX w. 
znakomici uczeni Jerzy Mycielski i Leon Piniński;

władze państwowe natomiast przekazały obrazy z lwowskiego zbioru 
Miączyńskich-Dzieduszyckich.

W czasie drugiej wojny światowej zamek wawelski, jako siedziba 
generalnego gubernatora Hansa Franka, nie uległ dewastacji, ale część 
obrazów zagrabili Niemcy. Już po wojnie na Wawel trafiło wiele dzieł ze 
znacjonalizowanych zbiorów prywatnych, kupowano też obrazy z fundu
szy państwowych. Zaczęły napływać dary od kolekcjonerów mieszkają
cych w kraju i za granicą (donatorami byli m.in. Andrzej Ciechanowiec
ki, Krystyna Czapska, Karolina Lanckorońska).

100 wybranych do omawianej publikacji, najbardziej reprezenta
tywnych dla kolekcji obrazów prezentuje poszczególne europejskie 

szkoły malarskie. Najwięcej jest dziel malarzy pol
skich (m.in. Jana Matejki, Henryka Siemiradzkie
go, Jacka Malczewskiego) i włoskich (np. Simone 
Martiniego, Bernarda Daddiego, Dossa Dossie- 
go). Poznać też możemy dzieła niemieckie (Geor
ga Pencza, Christophera Ambergera), flamandz
kie i holenderskie, angielskie, hiszpańskie i rosyj
skie. Album opatrzony został notkami biograficz
nymi artystów, opisami przedstawionych na obra
zach scen i komentarzami do nich. Niewątpliwym 
atutem publikacji są reprodukowane obok całych 
obrazów ich wybrane fragmenty, kierujące uwagę 
widza na rzadko dostrzegane, zaskakujące sym
boliką szczegóły kompozycyjne.

Starannie wydany album, z bardzo dobrej jako
ści ilustracjami, oryginalnym opracowaniem gra
ficznym, wzbogaci bibliotekę każdego miłośnika 
malarstwa. Czytelnicy zainteresowani publikacją 
mogą zamówić ją w Zamku Królewskim na Wawelu 
(31-001 Kraków, Wawel 5, tel. 0-12 422-51-55). (ek) 

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 8 • 2005



Punkt przecięcia zbieżnych linii perspektywicznych w wę
growskim fresku wypada na dolnej granicy kompozycji. 
Na znajomość reguł i umiejętność wykreślania przez Pallo
niego malowanej architektury wpływ miały rozwiązania 
artystyczne stosowane w Bolonii, Florencji oraz Rzymie.

Drugim rodzajem iluzji zastosowanym w Węgrowie 
jest iluzjonizm malarski, oparty na znajomości anatomii 
i umiejętności stosowania skrótów perspektywicznych 
ciała. Mamy tu do czynienia z perspektywą żabią, gdzie 
oglądający znajduje się nisko, a przedmioty i postacie wi
dziane od dołu ukazane są w odpowiednich skrótach. 
Określa się to włoskim terminem da sotto in su. Charak
terystyczny dla tego typu perspektywy jest sposób ukazy
wania twarzy z wydłużoną brodą i nosem widzianymi od 
dołu (tu zwłaszcza u św. Andrzeja) oraz wydłużenie ciała 
przy jednoczesnym ukazaniu małej głowy (postać Ma
donny). W ukształtowaniu zasad żabiej perspektywy naj
ważniejszą rolę odegrała Wenecja (Paolo Veronese) i Par
ma (Antonio Correggio), a do jej rozwoju przyczynili się 
m.in. działający w Rzymie Guercino i Pietro da Cortona.

Osobnym zagadnieniem dotyczącym omawianego fre
sku jest problem światła, jako jednego ze środków zwięk
szenia ekspresyjności dzieła i silniejszego oddziaływania 
na widza. Kompozycja i zastosowane środki malarskie zo
stały dostosowane do istniejących warunków świetlnych. 
Źródłem światła dla sceny „Wniebowzięcie” są wyłącznie 
okna boczne prezbiterium. Światło z okna w ścianie 
szczytowej pada na wprost, nie oświetlając malowidła. 
Dzięki precyzyjnym wyliczeniom proporcji prezbiterium, 
gzymsów i glifów okien, nie ma na ścianie miejsca pozba
wionego bezpośredniego oświetlenia. Miejscem najja
śniejszym, oświetlonym z obu okien, jest środek ściany 
pod oknem. Tam umieszczona została najważniejsza część 
malowidła - postać Marii na obłokach. Między jej głową 
a belkowaniem wypada punkt najjaśniejszy. Skrajne partie 
ściany ocieniane są przez gzymsy ścian bocznych prezbi
terium. Układ świateł malowanych podkreśla zastane wa
runki świetlne. Miejsce nad głową Marii zostało jeszcze 
rozjaśnione, zaś górne części prześwitów portyku (w spo
sób naturalny słabiej oświetlone) zasłonięte malowanymi 
ciemnowiśniowymi kotarami, co podkreśla kontrast 
z punktem najjaśniejszym. Efektowi temu służyły też do
datkowe środki, jak przyciemnienie obłoków od spodu 
grupy Assunty, ciemny spód belkowania nad głową Marii 
oraz ciemne obłoki z dwoma puttami na belkowaniu. 
Okno w ścianie szczytowej wciągnięto w całość kompo
zycji i zaadaptowano jako przedłużenie jasności nad gło
wą Marii. Oglądając malowidło, odnosi się wrażenie, że 
okno wraz z tą jasnością leżą na jednej płaszczyźnie, 
w głębi, z tyłu za belkowaniem. Iluzja ta wzmocniona jest 
poprzez fikcyjne oświetlenie portyku z kotarami na 
pierwszym planie nieokreślonym światłem górnym z pre
zbiterium i nawy, zaś sceny za portykiem, widzianej przez 
prześwity, irrealnym światłem górnym, którego sugero
wanym źródłem jest okno na osi kompozycji. Z tego 
„źródła” światła są również „oświetlone” dwie kobiece 
postacie na wolutach.

Oprócz przeciwstawienia sobie portyku i sceny za nim, 
dzięki zastosowaniu innych systemów światła malowane
go, a tym samym rozróżnieniu malowidła na warstwę 
niby-rzeczywistą (architektura) i przestrzeń irrealną odsła
nianą przez putta, siła oddziaływania dzieła na widza 
zwiększona została poprzez zastosowanie kontrastu dolnej 
i górnej strefy pod względem nastroju i dynamiki oraz za 
pomocą kolorystyki. Górną partię kompozycji zajmuje li
ryczna grupa Assunty, wolno unosząca się w górę, pełna 
nadziemskiego spokoju, skontrastowana z grupą ziemską, 
pełną dramatycznych gestów trzech apostołów, gwałtow
ności ruchu rąk, dynamizmu, przestrachu i zdumienia ma
lującego się na twarzach z otwartymi ustami. Kolorystyka 
podporządkowana jest powyższej koncepcji układu posta
ci, przy czym trzeba pamiętać, że tylko zasadniczy dobór 
barw jest dziełem Palloniego, zaś kolorystyka obecna, 
mocno wyblakła, słabo podkreślająca zamierzony kon
trast, stanowi efekt prac konserwatorskich i upływu czasu. 
Pod względem ikonograficznym zastosowany tu został typ 
Madonny Wniebowziętej ze złożonymi rękami, dla które
go pierwowzór stanowiło „Wniebowzięcie” Guido Renie- 
go w Genui. Ten typ ikonograficzny jest bardziej liryczny 
niż drugi wielki pierwowzór malarski - dynamiczna As- 
sunta Tycjana z kościoła dei Frari w Wenecji, gdzie Ma
donna rozkłada ręce, unosząc się ku niebu.

Fresk ołtarza głównego w Węgrowie stanowi przykład 
malarstwa trójwymiarowego. W partii belkowania na osi 
kompozycji umieszczona jest wielopłaszczyznowa, pofa
lowana powierzchnia ze stiuku z namalowanymi na niej 
chmurami i dwoma puttami, zacierająca granicę między 
malarstwem a stiukiem. Rozwiązanie takie daje efekt 
wpłynięcia aniołków na chmurach do prezbiterium, 
a więc wdarcia się zjawiska ze sfery irrealnej (poza porty
kiem) do rzeczywistej przestrzeni wnętrza kościoła. Na 
nieco większą skalę efekt taki uzyskał Palloni w dekoracji 
wspomnianej wcześniej kaplicy pomisjonarskiej w Łowi
czu. Inspiracją dla malarstwa trójwymiarowego były dwa 
najdoskonalsze rozwiązania rzymskie: dekoracja sklepie
nia i ściany szczytowej kaplicy Cornaro w kościele S. Ma
ria della Vittoria, wykonana przez Guido Ubaldo Abbati- 
niego według rysunku Gianlorenzo Berniniego, gdzie nie
biosa w formie stiukowych obłoków „wpływają” na obra
mienia okien, oraz odsłonięte w 1685 r. malowidła skle
pienia w kościele 11 Gesu, dzieło Giovanniego Battisty 
Gaulliego, również powstałe na podstawie szkiców Berni
niego - tu znów malarstwo wychodzi z zakreślonych ram.

Fresk ołtarza głównego w Węgrowie stanowi dobry 
przykład sztuki baroku w jej odmianie dynamicznej, ma
larskiej, wywołującej emocje i adresowanej do uczuć wi
dza. Michelangelo Palloni z wielkim powodzeniem reali
zował na naszym gruncie Berniniowską koncepcję trój jed
ności sztuk, gdzie końcowy, całościowy efekt oddziaływa
nia dzieła na odbiorcę jest wypadkową matematycznej 
wręcz precyzji w organizacji przestrzeni i zespolenia ar
chitektury, malarstwa i rzeźby.

Maria Smoleń
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W lipcu 2003 r. w Domu Aukcyjnym „Ostoya” w Warszawie wystawiono 
na sprzedaż obraz „Odpoczynek Świętej Rodziny w czasie ucieczki 

do Egiptu”, przypisany naśladowcy Dossa i Battisty Dossich, 
datowany na pierwszą ćwierć XVII w. I nie bytoby w tym niczego dziwnego, 

gdyby nie fakt, iż za podobrazie 
posłużyła w nim odwrotna strona blachy miedziorytniczej.

Płyty miedziorytnicze
zabytki mało znane i niedoceniane

HANNA WIDACKA

spomniana matryca, sygnowana monogramem 
>„M”, pochodzi z lat sześćdziesiątych XVI w. 

i przedstawia drzewo genealogiczne średniowiecznego 
rodu z Sieny. Praktyka wykorzystywania matryc m.in. ja
ko podobrazia nie była niczym nowym. I tak na przykład 
w jednej z cel klasztoru klarysek w Krakowie zachował się 
obraz „Najświętsza Panna Maria Niepokalanie Poczęta”, 
malowany na odwrociu płyty miedziorytniczej karty tytu
łowej Hippiki Dorohostajskiego z krakowskiej edycji 
1647 r., skopiowanej z wcześniejszej karty (1603), autor
stwa Tomasza Makowskiego, o czym informował Katalog 
Zabytków Sztuki w Polsce (t. IV, Warszawa 1971).

Miedziane matryce w Polsce wykorzystywano wielo
krotnie i w różny sposób, głównie z powodu oszczędności 
kosztownego kruszcu, z jakiego zostały sporządzone. Nie 
wolno więc było ich marnotrawić, dlatego też po wykorzy
staniu płyty niepotrzebny już rysunek albo wycierano z bla
chy, nadającej się odtąd do powtórnego użytku, albo na jej 
odwrociu rytowano inną kompozycję, albo też verso kliszy 
służyło za podobrazie. Niekiedy płytę po prostu przetapia
no, z przeznaczeniem na odmienne cele. Należy dodać, iż 
w Polsce nie było nigdy, tak jak w niektórych innych krajach 
europejskich - np. we Francji (Paryż) czy we Włoszech 
(Rzym) - profesjonalnych, przechodzących z ojca na syna 
zakładów rytowniczych, zajmujących się oprócz samej „pro
dukcji” płyt także ich handlem (skupowaniem i sprzedażą). 
Matryce takie przechodziły z rąk do rąk, od jednego artysty 

lub edytora do drugiego, w drodze zapisów testamento
wych lub handlu. Kolekcjonowano je (przykładem wielki 
zbiór Jeana-Franęoisa Carsa w Paryżu, odziedziczony przez 
jego syna Laurenta), odbijano ponownie, często aktualizu
jąc zarówno kompozycję, jak i napisy, wreszcie rejestrowa
no w formie drukowanych katalogów (przykładem katalog 
księgarza Babuty’ego w Paryżu w 1771 r., obejmujący spis 
sztychowanych tez, czyli konkluzji, ze zbioru tegoż Carsa). 
Słowem - cały ów zasób krążących na rynku wydawniczym 
obiektów kontrolowano, był on otoczony pewną opieką 
i starannie przechowywany. Dlatego dziś na Zachodzie 
przetrwale zespoły matryc (np. Calcografia Nazionale 
w Rzymie) są łatwo dostępne i wykorzystywane z powodze
niem do stałych wystaw (np. wystawa akwafortowych ma
tryc Jacquesa Callota w Muzeum Lotaryngii w Nancy).

Niestety, w Polsce przedrozbiorowej, miotanej zresztą 
nieustannymi wojnami, panujące warunki nie sprzyjały roz
kwitowi rytownictwa. Nie było zbyt wielu patronujących 
mu mecenasów (dzisiaj rzeklibyśmy sponsorów), sztycharz- 
-profesjonalista (nawet już nie amator!) często traktowany 
był jak rzemieślnik i zazwyczaj sam musiał budować sobie 
zaplecze techniczne warsztatu (znane są np. uporczywe ko
łatania nadwornego sztycharza króla Stanisława Augusta, 
Gottloba Jacoba Marstallera u hetmana Jana Klemensa Bra- 
nickiego w sprawie zakupu prasy rytowniczej), a sporządza
ne odbitki sprzedawane były z reguły w warszawskich księ
garniach (razem z cebulkami tulipanów!), albo po prostu 
w domu rytownika (tak było np. u Matthausa Deischa 
w Gdańsku). Tak więc wszystkie te sprawy załatwiano zależ
nie od inwencji, energii i uporu zainteresowanego.
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1.2. Naśladowca Dossa i Battisty Dossich, „Odpoczynek Świętej 
Rodziny w czasie ucieczki do Egiptu”, pierwsza ćwierć XVII w., 
malowidło na odwrociu płyty miedziorytniczej (1) i monogramista 
„M" [nieznany niemiecki (?) rytownik], „Drzewo genealogiczne rodu 
z Sieny”, lata sześćdziesiąte XVI w., recto płyty miedziorytniczej (2)

Nie dziwi zatem fakt, iż w naszym kraju o płyty mie- 
dziorytnicze mało kto dbał w sposób należyty, a chwa
lebne wyjątki w tym względzie (np. działalność Konstan
tego Tyszkiewicza, XIX w.) stanowią jedynie potwierdze
nie owej reguły. Płyt nie ceniono tak bardzo, jak obra
zów, rysunków czy rzeźb. Często tułały się one, niczym 

nikomu niepotrzebne przysłowiowe piąte koło u wozu. 
Czasem pozostawały w zbiorach prywatnych (skąd tra
fiały niekiedy do muzeów i bibliotek) bądź też przepada
ły w przepastnych zasobach klasztornych lub kościel
nych. Jeżeli nie zostały do cna wyeksploatowane przez 
dziewiętnastowiecznych marszandów (tak było w wy
padku akwafort Jana Piotra Norblina), często niszczały 
bezpowrotnie. Fakt, iż dotąd nie zajęto się w Polsce cało
ściową ewidencją takich matryc i że nie podjęto żadnej 
próby wydania najskromniejszego nawet ich katalogu 
drukowanego, mówi sam za siebie. Zespoły istniejących 
jeszcze blach z reguły są rozproszone po krajowych mu
zeach i bibliotekach (gdzie przynajmniej są zewidencjo
nowane). Co jednak kryje się jeszcze w kolekcjach klasz
tornych i u osób prywatnych, ile obiektów przepadło 
w wojennych kataklizmach, a ile wskutek ludzkiej bez
myślności - tego nie wiadomo.

Stan zachowania matryc z pewnością jest różny, ale naj
częściej zabytki te wymagają pilnej i gruntownej (do tego 
żmudnej i kosztownej) konserwacji. A na to wiele instytu
cji oraz właścicieli nie może sobie pozwolić, zwłaszcza że 
zaśniedziały, okopcony i zwyczajnie brudny kawał metalu 
nigdy nie będzie - nawet po restauracji - tak atrakcyjny 
w odbiorze, jak barwne malowidło.

A przecież płyty miedziorytnicze są naprawdę cenne 
i warte większej uwagi. Póki istnieje matryca, zawsze jest 
możliwość sporządzenia z niej odbitek - czy to za życia 
artysty, czy wiele lat, a nawet wiele wieków po jego 
śmierci. Z chwilą zniszczenia płyty nie powiększy się już 
nigdy liczba krążących na rynku antykwarycznym odbi
tek. Odtąd może ona tylko maleć. Jest to szczególnie bo
lesne w wypadku starej grafiki, choć trzeba też pamiętać, 
że niektórzy współcześni artyści-graficy, po sporządzeniu 
limitowanej liczby odbitek sami celowo niszczą płytę, kła
dąc kres niepożądanemu nakładowi swoich prac.

Dzieje owych miedzianych „negatywów” - przynaj
mniej te, które udało się odtworzyć - są niekiedy równie 
interesujące, jak losy niektórych słynnych płócien, rzeźb 
i innych dzieł sztuki. Zdarzało się, że blachy od razu pada
ły ofiarą złej jakości materiału i zbyt dużego nacisku pra
sy: w trakcie odbijania pękały, stając się bezużyteczne. Tak 
było w wypadku akwaforty „Zaprzysiężenie Konstytucji 
3 Maja” Józefa Łęskiego według gwaszu Jana Piotra Nor
blina (1792 r.) - odbito zaledwie 20 jej egzemplarzy. Z ko
lei akwafortę „Muzyk niepotrzebny” Cypriana Kamila 
Norwida zdołano odbić tylko w jednym egzemplarzu (!). 
Z literatury wiadomo też o losach innych obiektów.

Przytoczmy garść przykładów z końca XVIII w., odno
szących się do działalności profesjonalnego miedziorytni- 
ka Karola Michała Grólla, syna królewskiego dostawcy 
książek, drukarza i księgarza Michała. W 1796 r. feldmar
szałek Aleksander Suworow, odbierając od artysty swój 
portret w paradnym mundurze oraz herby (własny i Ce
sarstwa Rosyjskiego), zabrał również do Rosji odbitki 
wraz z matrycami. Z kolei działający w Warszawie włoscy 
spekulanci kupili od sztycharza blachę miedzianą z por
tretem generała Bonapartego, po czym dodali na niej 

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 8 • 2005



(w celu podniesienia atrakcyjności odbitek) sygnaturę 
„dessine et grave d’ apres nature” („rysowane i rytowane 
z natury”), choć artysta podobno wykonał ów wizerunek 
z pamięci. W tym samym roku, kiedy policja pruska skon
fiskowała u rytownika „nieprawomyślny” rysunek Fran
ciszka Smuglewicza o tematyce patriotycznej, uwiecznio
ny przez Grólla na płycie (1794), oddano matrycę sub
skrybentom łub - co bardziej prawdopodobne - zniszczo
no ją po kontroli. Wypada podkreślić, że w Polsce nie za
chowała się żadna odbitka ze wspomnianych matryc.

Z osobą Stanisława Augusta Poniatowskiego wiążą się 
z kolei dwa inne ciekawe przykłady. Przed 1939 r. w war
szawskiej Bibliotece Przezdzieckich znajdowała się - 
świetnie zachowana - płyta z portretem króla, cięta przez 
Samuela Gottloba Kutnera według obrazu Marcella Bac- 
ciarellego (1784). Ówczesny jej właściciel, hr. Rajnołd 
Przezdziecki (notabene członek Zarządu Towarzystwa Bi
bliofilów Polskich) zdecydował o sporządzeniu nowych 
odbitek (1938). Do realizacji tego pomysłu chyba jednak 
nie doszło (żadne nowe odbitki z tej płyty nie są znane), 
a jeśli go nawet sfinalizowano - to wybuch wojny wszyst
ko unicestwił. Inna matryca z wizerunkiem monarchy 
(marmurowe popiersie autorstwa Domenica Cardellie- 
go), wykonana przez Raphaela Morghena, została wraz 
z rzeźbą legowana w spadku królowi przez testatorkę 
Marię baronową Schliitter. Rzeźba zachowała się w war
szawskim Muzeum Narodowym, o płycie słuch zaginął.

Graficzne matryce niekiedy też rabowano i wywożo
no z Polski, co powodowało ich nieuchronne rozprosze
nie. Świetną ilustracją takich grabieży są dzieje blach, 
znajdujących się niegdyś w zbiorach Radziwiłłów na 
zamku w Nieświeżu (fakt, że tego rodzaju obiekty tam 
gromadzono, poświadczają inwentarze, m.in. z 1791 r.). 
Zamek obrabowały wojska rosyjskie w 1772 i 1812 r. 
i już za pierwszym razem - jak ustalił to Marian More- 
lowski - wywieziono do Petersburga, oprócz wielu dzieł 
sztuki i 20 tysięcy tomów biblioteki nieświeskiej, zespół 
płyt miedziorytniczych, a w tym na pewno liczący 165 
sztuk komplet blach z portretami Radziwiłłów do wy
dawnictwa Marcina Franciszka Wobego Icones familiae 
ducalis Radivillianae (Nieśwież 1758), a prawdopodob
nie też wielkie „Drzewo genealogiczne Radziwiłłów”, 
rylca gdańszczanina Petera Bosego z 1742 r., złożone 
z czterech osobnych blach, a może również i „Portret 
Hieronima Floriana Radziwiłła” - dużą wersję mezzo
tinty Matthausa Deischa według obrazu Jakuba Wessla. 
Nad Newą płyty do Icones trafiły do rąk prywatnych, 
skąd przeszły do handlu antykwarskiego. Około 1875 r. 
wykupił je rosyjski archeolog, numizmatyk i kolekcjo
ner, Juliusz Bogdanowicz Iversen (1823-1900) i wydał 
ponownie w ograniczonej liczbie egzemplarzy, które po
tem ofiarował Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. 
Na mocy traktatu ryskiego z 1922 r. blachy nieświeskie 
powróciły do Polski; złożono je tymczasowo jako depo
zyt w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Kiedy 
i w jakich okolicznościach trafiły one do Biblioteki Na
rodowej - tego nie wiadomo. Spoczywały tam, całkowi

cie zapomniane aż do roku 1975, kiedy to - odkryte 
przez piszącą te słowa - zostały opracowane i wprowa
dzone do literatury specjalistycznej (H. Widacka, Dzia
łalność Hirsza Leyboivicza i innych rytowników na dwo
rze nies'wieskim Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeń- 
ki” w świetle badań archiwalnych, „Biuletyn Historii 
Sztuki”, R. XXXIX, 1977, nr 1). Niestety, zachowały 
się ich już tylko 72 sztuki. Ciekawe też, że dwie inne 
płyty z tego zespołu, jak ustalił w 1926 r. Edward 
Chwalewik, znalazły się w Witebsku. Także w Bibliote
ce Narodowej przechowywane są trzy blachy (jedna 
więc zaginęła) ze wspomnianego „Drzewa genealogicz
nego Radziwiłłów”. Natomiast wymieniona wyżej ma
tryca z mezzotintowym wizerunkiem Hieronima Floria
na Radziwiłła notowana była przed 1939 r. w zbiorach 
Muzeum Narodowego im. króla Jana III we Lwowie. 
Warto wreszcie przypomnieć, że traktat ryski nie dopro
wadził, niestety, do zwrotu wszystkich zagrabionych 
obiektów. W Petersburgu pozostało do dzisiaj jeszcze 
wiele innych zabytków. Jeśli chodzi o płyty - Chwale
wik wymienia m.in. „Oblężenie Smoleńska” Wilhelma 
Hondiusa, „Drzewo genealogiczne Sapiehów” Johanna 
Friedricha Myliusa i „Uwolnienie Kościuszki z więzie
nia” Thomasa Gauguina.

Interesująca jest także historia akwafortowych matryc 
Jana Piotra Norblina, wywiezionych z Polski wraz z całym 
warsztatem przez samego artystę, kiedy to w 1804 r. zde
cydował się on powrócić do Francji. Po śmierci Norblina 
(1830) cała jego spuścizna przeszła w ręce synów, a dalej 
w posiadanie paryskich antykwariuszy, którzy maksymal
nie wyeksploatowali płyty, niemal do całkowitego ich 
zniszczenia. W okresie międzywojennym znany kolekcjo
ner Dominik Witke-Jeżewski zakupił w Paryżu z tego 
zbioru 73 matryce i ofiarował je warszawskiemu Muzeum 
Narodowemu, gdzie znajdują się do chwili obecnej.

Zdarzało się, choć raczej rzadko, że w ciągu stuleci gi
nęły wszystkie odbitki graficzne, a sama matryca, dziwnym 
zrządzeniem losu, zachowała się do naszych czasów. Tak 
jest w wypadku kompozycji Jana Masiewskiego z przedsta
wieniami świętych, które - przeznaczone najprawdopo
dobniej do bliżej nieznanego starego druku - często ryte 
były dwustronnie na blisko 15 matrycach, sygnowanych 
najczęściej: „/ M V sc.” i wykonanych w drugiej połowie
XVIII w., zapewne w Wilnie (obecnie w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie). Innym przykładem jest wielki 
miedzioryt (865 x 545 mm) „Beatyfikacja Ładysława 
z Gielniowa”, wykonany przez wspomnianego uprzednio 
Marstallera z rysunku Łukasza Smuglewicza (odbitki szty
chu przed 1939 r. znajdowały się tylko w zbiorze Emeryka 
Hutten-Czapskiego w Krakowie i w zbiorze Pawlikowskich 
we Lwowie; po wojnie egzemplarz krakowski zaginął). 
Matryca tego sztychu, należąca w latach osiemdziesiątych
XIX w. do warszawskiego kościoła św. Anny, w 1923 r. 
przeszła do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, 
jako depozyt Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Prze
szłości po arcybiskupie Teofilu Wincentym Chrościaku-Po- 
pielu i przetrwała do dzisiaj.
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3.4. Płyta miedziorytnicza ryta dwustronnie - recto: „Portret Bazylego 
Łupu”, hospodara mołdawskiego, sztychował Wilhelm Hondius (3), 
verso: „Matka Boska Poczajowska”, rytownik nieznany (4)
5. Płyta akwafortowa - Zygmunt Vogel, „Pejzaż”, koniec XVIII w.
6. Płyta akwafortowa - Dłuski, „Portret Izabeli z Czartoryskich 
Lubomirskiej”, koniec XVIII w.

(ilustracje: 1,2- Dom Aukcyjny „Ostoya" w Warszawie,

3-6 - ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie)

Miedziane negatywy bywały też zaciekle tropione 
z powodów politycznych, ponieważ ich zniszczenie elimi
nowało w praktyce wszelki niepożądany nakład. Tym bar
dziej na podkreślenie zasługuje fakt, iż zdołano ukryć 
i przechować poszukiwane przez carską cenzurę w rewo

lucyjnej Warszawie akwatintowe klisze Fryderyka Krzysz
tofa Dietricha, składające się na dwa cykle: „Wnętrza 
Zbrojowni Warszawskiej” (1829, 4 plansze) i „Powsta
nie”, zwane też „Nocą Listopadową” (1831, 6 plansz); 
wszystkie te matryce (z wyjątkiem jednej) znajdują się 
w warszawskim Muzeum Narodowym.

Polskie blachy wędrowały po świecie także w wyniku 
inicjatyw wydawniczych, podejmowanych w różnych 
miejscach i różnym czasie. Pojawiające się na rynku wy
dawniczym tzw. nowe odbicia lub nowodruki ze starych 
płyt były już czymś zupełnie innym od egzemplarzy ory
ginalnych.

Hanna Widacka
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Wokót jednego zabytku

Z

Święty Krzysztof z Chrystusem

Wlipcu 2004 r. podczas prac przy 
konserwacji Ołtarza Przemienie

nia w kościele farnym św. Katarzyny 
w Brodnicy na Pomorzu natrafiono na 
fragmenty nieznanego 
malowidła. Zwrócono 
uwagę na żywą kolorysty
kę widocznych fragmen
tów i zdradzający rękę mi
strza rysunek postaci. 
Wstępne badania byty na 
tyle zachęcające, że pro
wadzący je konserwato
rzy z Torunia zdecydowali 
się zdjąć warstwę pobiaty 
i farb. Odsłonięty i zacho
wany niemal w całości 
fresk przedstawia św. 
Krzysztofa, przenoszące
go przez rzekę małego 
Chrystusa. Powstanie po
lichromii datowano na po
czątek XVI w. W odkrytym 
malowidle historycy sztu
ki doszukali się pewnych 
analogii do fresków, za
chowanych w gotyckich 
kościołach toruńskich. - 
„Widać tu wiele podo
bieństw stylistycznych do 
malowideł znajdujących 
się choćby w kościele 
pod wezwaniem Najświęt
szej Marii Panny w Toru
niu. Wykonawcy repre
zentowali dobrej klasy 
warsztat wskazujący na 
szkolę toruńską" - stwier
dził konserwator zabyt
ków Jacek Kłosiński.

Fresk zachował się 
w tak dobrym stanie, że 
nie wymagał szczegól
nych zabiegów konser
watorskich. Centralna po
stać malowidła - św. 
Krzysztof - prawą nogą 
stoi na brzegu, a lewą ma 
jeszcze zanurzoną w wodzie. Obiema 
rękami trzyma się drzewa rosnącego 
na lądzie. Ciekawostką jest ubiór świę
tego, a zwłaszcza jego pas rycerski. 
Obecność pasa zinterpretowano jako 
nawiązanie twórcy malowidła do ryce
rzy Zakonu Najświętszej Marii Panny 
(Krzyżaków), którzy założyli Brodnicę 
i tu ulokowali siedzibę komturii. Po le

wej stronie obrazu widnieje postać 
mnicha trzymającego w dłoniach reli
kwiarz. Tu również próbowano doszu
kać się analogii do relikwii Krzyża

Świętego, która za sprawą Krzyżaków 
trafiła do miasta. Od potowy XIV w. 
przechowywano ją właśnie w tutejszej 
farze, w kaplicy Krzyża Świętego. Po 
klęsce pod Grunwaldem i zajęciu 
Brodnicy przez wojska polskie w 1410 r. 
tę słynącą z cudów relikwię, za namo
wą wojewody sandomierskiego Miko
łaja z Michałowa, król Jagiełło podaro

wał kościołowi Panny Marii w Sando
mierzu. Na fresku przedstawiono rów
nież niewielki budynek, kojarzący się 
z klasztorem lub zamkiem.

Zarówno postać mni
cha, jak i św. Krzysztofa 
pokazano bardzo realnie. 
Niewykluczone, że spor- 
tretowano w ten sposób 
konkretne osoby. Powią
zanie wszystkich elemen
tów fresku pozwoliło histo
rykom sztuki wysnuć hipo
tezę o misyjnym przesła
niu tego obrazu. Wyraża 
to wspomniana relikwia 
w rękach zakonnika i św. 
Krzysztof jako osoba sta
nu rycerskiego. Hipotezę 
tę umacnia przeszłość 
miasta. Z Brodnicy, leżą
cej we wschodniej części 
ziemi chełmińskiej, Krzy
żacy wyruszali na wypra
wy odwetowe, na pogań
ską Litwę. Niewykluczone, 
że z wyprawami tymi łą
czyć można inny cenny 
zabytek odkryty w Brodni
cy, znajdujący się dziś 
w zbiorach miejscowego 
muzeum - brązowy enkol- 
pion o cechach bizantyj
skich. Ten niewielkich roz
miarów krzyżyk, wykorzy
stywany jako relikwiarz, 
mógł stanowić pamiątkę 
wyprawy krzyżowej do Zie
mi Świętej lub odbytej tam 
pielgrzymki.

Pora odpowiedzieć na 
pytanie, kiedy i dlaczego 
fresk oraz zapewne inne 
malowidła przestały zdobić 
brodnicką świątynię. Stało 
się to najprawdopodobniej

(fot. Paweł Stanny) p0 ą 554 r , kiedy kOŚCiÓ) 
przejęli miejscowi prote

stanci. W marcu 1598 r. fara wróciła 
w ręce katolików, ale równo trzydzieści 
lat później, podczas wojen ze Szwecją, 
kościół ponownie przejęli protestanci, 
którym odpowiadał surowy wystrój świą
tyni. Ściany pobielono, nie niszcząc jed
nak znajdujących się tu fresków.

Paweł Stanny
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Wileńskie feniksy

W
śród przypowieści Agady, 
która w obrębie Talmudu, 
spisanego w VI w., zgroma

dziła przekazy dawnej ludowej trady
cji, znajdujemy - w części komentują
cej Księgę Rodzaju - taką oto relację 
o najsłynniejszym ptaku z krainy fan
tazji: „Ewa podała owoce z Drzewa 
Poznania wszystkim zwierzętom, ga
dom i ptakom. Wszystkie wykonały 
jej polecenie i spożyły podane przez 
nią owoce. Nie posłuchał jej tylko 
ptak zwany feniksem. Dlatego śmierć 
nie ma nad nim władzy. Zyje tysiąc 
lat, potem wchodzi do gniazda i pod
pala je. Zostaje po nim tylko garstka 
popiołu, wielkości jajka. Z niego wy
rastają na nowo wszystkie części ciała 
i ptak żyje dalej”. W innym fragmen
cie, z wyraźnym już przymrużeniem 
oka podano, że dar nieśmiertelności 
potwierdził feniksowi Noe na arce 
w podzięce za to, że w odróżnieniu 
od innych zwierząt nie zawracał mu 
głowy, domagając się jedzenia.

Już w V w. p.n.e. na podstawie 
opowieści egipskich kapłanów pisał 
o feniksie grecki historyk Herodot, 
któremu nawet pokazano wizerunek 
baśniowego ptaka: „część jego upierze
nia jest barwy złotej, inna część barwy 
czerwonej, a co do ogólnych zarysów 
i wielkości najbardziej podobny jest do 
orła”. Feniks miał pochodzić z Arabii 
i żyć pięćset lat. Gdy umarł, syn zamy
kał zwłoki ojca w jaju ulepionym 
z mirry i zanosił do Egiptu, do świąty
ni Heliosa w mieście Słońca - Helio
polis. Nie ma tu więc jeszcze mowy 
o odrodzeniu w płomieniach. Owi
diusz w Metamorfozach, napisanych 
w pierwszych latach naszej ery, kreśli 
obraz starego feniksa, umierającego 
w gnieździe pełnym wonnych ziół. 
W nim też rodzi się jego syn, który od
nosi gniazdo do „grodu Hyperiona”, 
czyli Słońca. Siedemdziesiąt lat później 
Pliniusz Starszy w Historii naturalnej, 
encyklopedii przyrodniczej, która dla 

średniowiecza była źródłem i autoryte
tem podstawowym, dokładniej opisał 
i wygląd feniksa, i owe narodziny: 
„fest podobno wielkości orła, kolo szyi 
lśni się złotym połyskiem, poza tym jest 
purpurowy, w niebieskim ogonie uwy
datniają się różowe pióra, na 
szyi ma grzebień, a głowa pyszni 
się pierzastym czubem. [...] opo
wiedział o nim Maniliusz, [...] że 
żyje lat pięćset czterdzieści, że na 
starość buduje gniazdo z gałązek 
drzewa cynamonowego i kadzi- 
dłowego, napełnia je wonno
ściami i w nim kończy życie. Ze 
następnie ze szpiku jego kości ro
dzi się najpierw coś w rodzaju 
robaczka, z niego robi się pisklę, 
które [...] przenosi całe gniazdo 
[...] do Miasta Słońca i tam skła
da na ołtarzu”.

O samospaleniu i narodzi
nach z popiołów feniksa, który 
jest jedynym, w istocie nie
śmiertelnym przedstawicielem 
swego gatunku, jako pierwsi 
wspomnieli rzymscy poeci 
z drugiej połowy I w.: Marcja- 
lis (w Epigrammatach') i Stacjusz. 
W tym samym czasie św. Klemens 
Rzymski, papież, znając wersję Pliniu
sza (bez ognia) uznał odradzanie się 
feniksa za widomy znak, że „Stwórca 
wszechświata wskrzesi z martwych 
tych, co Mu służyli”. Trwałe miejsce 
w chrześcijańskiej symbolice zapew
nił jednak niezwykłemu ptakowi (po
dobnie jak wielu innym zwierzętom) 
dopiero Fisiologus, spisany w IV w.: 
„W Indiach żyje ptak zwany feniksem. 
Co pięćset lat przybywa do lasów Li
banu i nasyca swe skrzydła aroma
tycznymi ziołami. Kapłanowi w He
liopolis ukazuje się znak [...] przybywa 
i napełnia ołtarz drewnem winorośli. 
Ptak przybywa do Heliopolis, [...] 
wstępuje na ołtarz, sam zapala ogień, 
a następnie spala się. Następnego dnia 
kapłan, przeszukując ołtarz, znajduje 

w popiele larwę, drugiego dnia znaj
duje pisklę, a trzeciego dnia znajduje 
dojrzałego ptaka. [...] Feniks jest więc 
obrazem naszego Zbawiciela. Przyby
wając z niebios, rozpostarł oba skrzy
dła i ofiarował je pełne miłej woni”.

Opowieść o feniksie jako symbolu 
zwycięstwa życia nad śmiercią w oso
bie Chrystusa, a także zmartwych
wstania sprawiedliwych, przejęły 
w rozmaitych wariantach średnio
wieczne bestiariusze. Zamiast egip
skiego ołtarza miejscem samospale- 
nia jest w nich z reguły - za Pliniu
szem - gniazdo albo stos, jak w Avia- 
rium, traktacie o ptakach Hugona 
z Folieto (poł. XII w.): „Feniks [...] 
układa sobie stos pogrzebowy ze zgro
madzonych aromatycznych gałązek 
i zwróciwszy się ku promieniom słoń
ca, ruchami skrzydeł świadomie 
wznieca ogień, w którym się spala. 
W ten sposób ponownie odradza się 
z popiołów”. W średniowieczu nastą
piło też rozszerzenie zakresu przypi
sywanych mu znaczeń. Ze względu 
na nieskażoną czystość ogniowych

1. Feniks w bestiariuszu z Aberdeen
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(zdjęcia: 2-6 - Jarosław Komorowski)

2.3. Kościół bernardynów w Wilnie: „Ukrzyżowanie” przy zakrystii (2) i feniks 
na ramieniu krzyża (3)
4.5.6. Emblematy z feniksami w wileńskim klasztorze dominikanów, 
towarzyszące scenom „Bożego Narodzenia” (4), „Niesienia krzyża” (5) 
i „Zmartwychwstania” (6)

narodzin, uznano feniksa za symbol 
niepokalanego poczęcia i dziewictwa 
Matki Bożej. Znaczenia mogły się 
również łączyć - odrodzony feniks, 
ulatujący z płomieni, symbolizował 
narodziny Jezusa z Maryi Dziewicy.

W ikonografii chrześcijańskiej fe
niks pojawił się w IV w. i początkowo 
przedstawiany był jako siedzący na 
palmie majestatyczny ptak z nimbem 
promienistym wokół głowy. W śre
dniowieczu, jako niemal jedyne, upo
wszechniło się wyobrażenie feniksa 
w płomieniach. Malowano go, zgod
nie z opisami starożytnych, w wielu 
kolorach z dominacją purpury i złota, 
albo też na podobieństwo orła - tak 
jak w angielskim bestiariuszu z Aber
deen (ok. 1200 r.). Bywał też biały na 
znak czystości. Często ukazywano fe
niksa w parze z pelikanem, wskrzesza
jącym pisklęta własną krwią, symboli
zującym ofiarę Chrystusa i ożywczą 
moc Eucharystii. W odróżnieniu od 
pelikana jest jednak rzadki i mało 
gdzie można go oglądać. Na zachod
nim pograniczu ziem Rzeczypospoli
tej feniks i pelikan, malowidła z 1418- 
-1428 r., widnieją naprzeciw siebie na 

podłuczach łuku tęczowego kościoła 
św. Antoniego w Strzelnikach na 
Opolszczyźnie. Miejscem obfitującym 
w feniksy - bardzo przy tym różno
rodne - okazało się jednak Wilno.

Pierwszego wileńskiego feniksa 
odnajdziemy na ścianie przy zakrystii 
kościoła bernardynów, zbudowanego 
w pierwszej dekadzie XVI w. pod 
kierunkiem gdańskiego muratora 
Michała Enkingera. Wtedy też po
wstało późnogotyckie malowidło, 
ukazujące wielopostaciowe „Ukrzy
żowanie” z Matką Bożą i św. Janem, 
zaopatrzone dodatkowo w bogaty 
zestaw wyobrażeń symbolicznych. 
Długo skryte pod tynkiem, zostało 
odsłonięte i poddane konserwacji 
w latach dziewięćdziesiątych XX w. 
Szkicowo ujęty feniks z rozpostarty
mi skrzydłami płonie w gnieździe na 
lewym ramieniu krzyża. Na prawym 
ramieniu towarzyszy mu pelikan, 
rozdzierający dziobem pierś i skra
plający krwią martwe pisklęta. Powy
żej znajduje się para lwów, w tym wy
padku nie tyle znak królewskości 
Chrystusa, co kolejny symbol jego 
zmartwychwstania. Bestiariusze po

dawały mianowicie, że lwica rodzi 
martwe dziecko i dopiero trzeciego 
dnia ojciec rykiem i oddechem pobu
dza je do życia. Słabo dziś czytelny 
kształt pomiędzy lwami - to niewąt
pliwie ich lwiątko, wyrwane śmierci.

U bernardynów jest jeszcze jeden 
feniks z tego samego okresu. Niełatwo 
go dostrzec, gdyż stanowi umieszczo
ny bardzo wysoko (po lewej stronie 
parapetu okna) fragment obramienia 
środkowej części wielkiego zespołu 
malowideł na północnej ścianie świą
tyni. Brunatnoszarego ptaka i jego pło
nące gniazdo malarz umieścił na czwo
rokątnej podstawie, która wyrasta 
z sześciokątnej gotyckiej kolumny. Po 
przeciwnej stronie okna mamy i peli
kana, w gnieździe na czubku drzewa. 
Główny temat tej części polichromii - 
to ukrzyżowanie (powiązane z żywo
tem św. Franciszka), symbolika tłuma
czy się więc w sposób oczywisty.

Dwieście pięćdziesiąt lat później aż 
trzy feniksy zamieszkały w klasztorze 
dominikanów przy kościele św. Ducha 
w Wilnie. Zespół ten w obecnym 
kształcie powstał w latach 1756-1770. 
Nieznani artyści ozdobili wówczas
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sklepienia korytarza, który obiega na 
parterze klasztorny dziedziniec, cy
klem malowideł różańcowych (brac
two różańcowe istniało tu już pod ko
niec XVI w.). Cykl podzielony na czę
ści: radosną, bolesną i chwalebną, zaj
muje zachodni, północny i południo
wy odcinek korytarza (we wschodnim 
znajduje się cykl Litanii Loretańskiej). 
Wyobrażeniom kolejnych tajemnic ró
żańca towarzyszą umieszczone po obu 
stronach emblematy z łacińskimi mot
tami, alegoryczno-symboliczny ko
mentarz do realistycznie ukazanych 
scen. Wiele z tych malowideł, podob
nie jak cały budynek, jest we wręcz tra
gicznym stanie, ale akurat feniksy za
chowały się bardzo dobrze.

W części radosnej, obok sceny 
„Bożego Narodzenia”, biały feniks 
rozpościera skrzydła, gotów ulecieć 
z płonącego gniazda czy stosu. Napis 
głosi: „Ex virgine Virgo”, a znacze
niowej pojemności tej formuły nie 
sposób równie zwięźle wyrazić po 
polsku. Oznacza ona bowiem „Z czy
stego [ognia] czysty”, ale i „Z dziewi
czego dziewiczy”, odnosząc się za
równo do macierzyństwa Najświęt
szej Marii Panny, jak i do boskiej nie
skazitelności jej Syna.

W części bolesnej dominikańskie
go różańca feniks przedstawiony zo
stał w sposób nietypowy, rzadki 
w ikonografii. Szaroczarny tym razem 
ptak o długiej, wężowej szyi leci po
nad górzystą krainą. W dziobie niesie 

gałązki - materiał na 
całopalny stos, wi
doczny w głębi na 
ziemi, a sentencja 
brzmi: „Ipse sibi sua 
funera portat”, czyli 
„Sam sobie własny 
pogrzeb gotuje [do
słownie: przynosi]”. 
Emblemat towarzy
szy scenie „Niesienia 
krzyża”, precyzyjnie 
z nią korespondując. 
Nieco wcześniej, 
między scenami „Bi
czowania” i „Cier
niem koronowania” 
dostrzeżemy pelika
na z napisem „Immemor ipse sui” - 
„Niepamiętny na siebie”.

Część chwalebną otwiera „Zmar
twychwstanie” i kolejny interesujący 
nas emblemat. Feniks w bardzo nie- 
pokaźnych płomieniach jest znowu 
biały, ale wygląda zupełnie inaczej niż 
poprzednik. Inne jest też symboliczne 
znaczenie wizerunku, określone przez 
sąsiadującą z nim scenę i wskazywane 
przez sentencję: „Vici mea fata super- 
stes” („Zwyciężyłem mój los, pozosta
jąc przy życiu”). Mamy tu do czynie
nia z erudycyjnie dobranym cytatem 
z jedenastej księgi Eneidy Wergiliusza, 
gdy Euander rozpacza nad ciałem 
swego syna Pallasa („Ja zaś przetrwa
łem wbrew prawom starości, rodzic 
Żałosny”). Podkreślić trzeba, że wśród

trzydziestu dwóch emblematów jedy
nie motyw feniksa został tak wyeks
ponowany, poprzez trzykrotne zasto
sowanie i powiązanie z kluczowymi 
wydarzeniami różańcowego cyklu: 
narodzeniem, męką i zmartwych
wstaniem Chrystusa. Ale to jeszcze 
nie wszystko. Na sklepieniu nawy 
bocznej kościoła św. Teresy (tego przy 
Ostrej Bramie) z płomieni ulatuje ko
lejny emblematyczny feniks. W latach 
1763-1764 umieścił go tam twórca 
malarskiego wystroju świątyni Maciej 
Słuszczański. Mamy zatem w Wilnie 
aż sześć feniksów z XVI oraz XVIII w. 
- i jest to liczba niezwykła, może na
wet gdzie indziej niespotykana.

Jarosław Komorowski
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Wieżowce dawnej Warszawy
O

d niepamiętnych czasów lu
dzie wznosili wieże, a także 
pokrewne im budowle wyso
kościowe. Jedną z odmian tych ostat

nich są wieżowce, czyli wysokie bu
dynki mieszkalne lub administracyjne 
o małej powierzchni podstawy. Wieża 
„uchodzi także za symbol ustawiczne
go dążenia ludzkości do wyższego celu” 
(Eugeniusz Gąsiorowski, Wieża jako 
problem konserwatorski, „Ochrona 
Zabytków”, nr 1, 1990, s. 3). Podob
nie jest z wieżowcami, których wzno
szenie od nowożytnych czasów łączo
no z artyzmem formy, prestiżem inwe
stora, a często z funkcją punktu obser
wacyjnego.

Jedną z najstarszych dominant ar
chitektury warszawskiej była Wieża 
Zygmuntowska, zwana Wieżą Zega
rową Zamku Królewskiego. Wznie
siono ją w latach 1598-1619 według 
projektu Jana Trevana. Jej wysokość 
z hełmem przekracza 50 m. W okre
sie późnego renesansu i baroku War
szawa uzyskała status stołeczności 
i znacznie powiększyła swój obszar 
w ramach tzw. Wałów Zygmuntow- 
skich, dzięki czemu zyskała nasycenie 
ponad tysiącem budynków należą
cych do mieszczan, szlachty i magna

tów. Budynki te miały przeważnie od 
2 do 5 kondygnacji. Wyjątkiem jest 
wyniosła, o wysokości ponad 50 m, 
wieża z latarnią kościoła jezuitów 
przy ul. Świętojańskiej, wzniesiona 
w latach 1608-1620. Architektura 
klasycyzmu, mająca upodobanie 
w budowlach horyzontalnych, syme
trycznych, a nawet kameralnych pod 
względem wysokości i skali - wy
mieńmy tu choćby Pałac na Wyspie 
w Łazienkach Królewskich - wydała 
jeden jedyny w Warszawie przykład 
naprawdę wysokiej budowli - kościół 
ewangelicko-augsburski Świętej Trój
cy przy obecnym pl. Małachowskie
go. Jako ciekawostkę należy podać 
fakt, że w latarni jego kopuły, o wy
sokości 58 m, obrońcy Warszawy 
podczas insurekcji kościuszkowskiej 
w 1794 r. prowadzili obserwację ru
chów wojsk rosyjskich i walk w mie
ście. Dopiero okres historyzmu w ar
chitekturze XIX stulecia zaowocował 
dziełem o cechach wertykalnych - 
neoromańską 70-metrową wieżą ko
ścioła św. Augustyna przy ul. Nowo
lipki 18; kościół zbudowany został 
w latach 1890-1896 według projektu 
architektów Edwarda Cichockiego 
i Józefa Hussa. W tym samym czasie 

powstała budowla o imponującej wy
sokości 83 m: komin fabryczny Za
kładów Schichta przy ul. Szwedzkiej. 
Komin ten był najwyższą budowlą ca
łej prawobrzeżnej Warszawy do czasu 
budowy Elektrociepłowni Żerań. 
Wśród dominant Warszawy w końcu 
XIX w. nie można również pominąć 
neoromańskiej wieży Wodociągów 
i Kanalizacji Warszawskich Filtrów 
projektu Williama Lindleya przy ul. 
Koszykowej 81; wysokość wieży wy
nosiła 63 m. Cechą wspólną wszyst
kich wymienionych budowli, poza 
elementem dominacji wysokościowej 
w obszarze miejskim, jest materiał 
budowlany - cegła, która stanowiła 
na Niżu Bałtyckim podstawowy su
rowiec do wznoszenia trwałych 
obiektów.

Okres tuż przed pierwszą wojną 
światową, podobnie jak przed na
stępną, przejawił się w sferze budow
nictwa znacznym wzrostem inwesty
cji budowlanych. Warszawa, jako 
miasto kapitalistyczne, stanowiła po
le ożywionych działań w nierucho
mościach. Realizowano na szeroką 
skalę wznoszenie na stosunkowo nie
wielkich działkach wielokondygna
cyjnych kamienic dochodowych, bę

1. Kamienica
przy ul. Bagateli 15, 
stan obecny
2. Kamienica
przy ul. Widok 8, 
stan obecny
3.4. Gmach PAST-y 
przy ul. Zielnej 45 
- widok na zdjęciu 
z 1927 r. (3)
i obecnie (4)
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dących pewną lokatą kapi
tału. Powstawały tzw. nie- 
botyki, głównie autorstwa 
spółki architektoniczno-bu
dowlanej: Henryk Stifel- 
man i Stanisław Weiss, ale 
także Napoleona Czerwiń
skiego, Józefa Hussa, spół
ki Franciszek Lilpop i Karol 
Jankowski, Bronisława Zo- 
chowskiego i innych.

W latach 1913-1914 
w narożniku ul. Bagateli 15, 
pl. Unii Lubelskiej i ul. Klo
nowej, na miejscu dawnego 
pałacyku Marcella Baccia- 
rellego z około 1790 r., Jan 
Łaski wybudował monu
mentalną, dziewięciokondy- 
gnacyjną kamienicę docho
dową. Autorami projektu 
byli wspomniani architekci: 
Henryk Stifelman i Stani
sław Weiss. Obiekt wznie
siono w stylu wczesnego 
modernizmu, z silnym od
wołaniem się do tradycji, 
widocznej w eklektycznych 
ornamentach i reliefach trzech elewa
cji z wykuszami. Kiedy patrzymy na 
budynek od strony ul. Polnej, w jego 
bryle od pl. Unii Lubelskiej bez trudu 
możemy dostrzec podobieństwo do 
struktury Banku Pod Orłami (1912- 
-1917), wzniesionego według projektu 
Jana Heuricha syna przy Jasnej 1. Ka
mienica przy ul. Bagateli jednak moc
no osadzona jest w epoce poprzedniej. 
Jej oryginalność ogniskuje się w roz
machu form wertykalnych: narożniki 
fasady, od drugiego piętra wzwyż, uję
te są przez półkoliste wykusze, zwień
czone latarniami. Przykrywają je wtór
nie obniżone daszki stożkowe. W jed
nym z tych owalnych belwederków do 
pierwszej wojny światowej mieściła się 
kawiarnia „Niespodzianka”; jej nazwa 
przetrwała od lat sześćdziesiątych XX w. 
nieopodal przy ul. Marszałkowskiej. 
Dom czynszowy przy Bagateli 15 sta
nowi integralną część pierzei pl. Unii 
Lubelskiej, a zarazem większego zało
żenia „placów gwiaździstych”. Wybija 
się wysokością i kubaturą, ale swoją 
skalą koresponduje z sąsiednimi ka
mienicami w narożnikach: Bagateli 
i al. Szucha oraz Marszałkowskiej 
i Polnej.

Dziełem zapewne tych samych ar
chitektów jest 10-kondygnacyjna ka
mienica przy ul. Widok 8. Powstała

na niewielkiej parceli w samym cen
trum Warszawy przed 1913 r., co po
twierdza stara fotografia, reproduko
wana w książce autorstwa Eugeniusza 
Szwankowskiego Ulice i place War
szawy (wyd. 1963 i 1970). Budowla 
odznacza się cechami wczesnego mo
dernizmu, natomiast fasada wyposa
żona jest w detal secesyjny. Wysmu- 
ktość bryły nadaje obiektowi charak
ter prawdziwego „wieżowca”, 
zwłaszcza od strony ul. Marszałkow
skiej. Zwraca też uwagę starannie po
traktowany cokół trzech najniższych 
kondygnacji oraz łagodnie zaokrąglo
ny wykusz na osi fasady. Wszystkie te 
elementy przemawiają za przypisa
niem autorstwa budynku spółce Sti
felman i Weiss. Ta znakomita spółka 
projektowa dwóch wybitnych arty
stów istniała aż do 1917 r., tj. do 
śmierci Stanisława Weissa w niemiec
kim obozie jenieckim Fort-Pomiechó- 
wek. Architekci ci projektowali m.in. 
kamienice przy ulicach: Nowogrodz
kiej 18A, Moniuszki 2A, Marszał
kowskiej 81A (dwie ostatnie nie ist
nieją), Lwowskiej 3.

Warunkiem budowy wieżowców 
dawnej Warszawy była mocna, nowo
czesna konstrukcja - konstrukcja żel
betowa. W takiej właśnie konstrukcji 
zbudowany został wieżowiec PAST-y 

(Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicz
nej). Zanim został biurowcem pol
skiej firmy, mieściły się w nim biura 
i centrala telefoniczna „Cedergrenu”, 
szwedzkiej spółki akcyjnej, wielce 
zresztą zasłużonej dla rozwoju teleko
munikacji w Warszawie jeszcze przed 
pierwszą wojną światową. W latach 
1904-1908 na niewielkiej parceli przy 
ul. Zielnej, w okolicy ul. Próżnej, we
dług projektu architektów Isaka Gu- 
stafa Clasona i Bronisława Bro- 
chwicz-Rogoyskiego wzniesiono neo- 
romański wieżowiec o wysokości 
63,5 m, na planie prostokąta zbliżo
nego do kwadratu; żelbetowa kon
strukcja wypełniona została murem 
ceglanym, tynkowanym, przeprutym 
dużymi płaszczyznami okien. Elewa
cje zwieńczone zostały wieżyczką od 
strony zachodniej i krenelażem wokół 
całej budowli (niestety nieodbudowa- 
ne). Podział elewacji na poziomy 
przez artykulację otworów określa, że 
jest to budowla 9-kondygnacyjna, 
faktycznie jednak odpowiada wyso
kością budynkowi o 15 kondygna
cjach; ma ponadto dwupiętrowe pod
ziemia na palach (grząski grunt). Ele
wacje boczne - północna i południo
wa - są czteroosiowe (pierwotnie śle
pe), zaś fasada i elewacja zachodnia - 
trójosiowe, nacechowane typowo
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5.6. Gmach „Prudentialu”, widok na zdjęciu 
z 1934 r. (5) i obecnie (6)
7.Wieżowiec-galeriowiec przy ul. Sewerynów 4, 
stan obecny

(zdjęcia: 1 - Antoni J. Koseski,
2,4,6,7 - Stanislaw Grzelachowski, 3,5- Archiwum 

Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie)

neoromańskim detalem: półkoliście 
zamkniętymi oknami, boniowaniem, 
blendami attyki (obecnie z wtórnymi 
okienkami). Naroża PAST-y wzboga
cone są charakterystycznymi formami 
w kształcie odwróconych półstożków 
na wspornikach. Jako najbliższy wzo
rzec stylu i formy wieżowca PAST-y 
wskazałbym wieże neoromańskiej ka
tedry w Exeter w Kornwalii.

Niecałe 300 m na południowy 
wschód od PAST-y znajduje się biu
rowiec „Prudential”. Aczkolwiek je
go wysokość - 68 m - niewiele prze
wyższa gabaryt budowli przy Zielnej, 
to walory stylowe, konstrukcyjne, 
a i tempo realizacji zwracały uwagę 
na „drapacz chmur przy Napolioń- 
skim”, jak z zachwytem określali go 
warszawianie po oddaniu do użytku. 
Był to wówczas drugi co do wysoko
ści wieżowiec w Europie, po biurow
cu w Antwerpii. Co ciekawsze, sław
na „szkoła chicagowska”, która zre
alizowała już w końcu XIX w. w Chi
cago i Buffalo kilka 20-kondygnacyj- 
nych budynków, zwłaszcza projektu 
Louisa Sullivana (np. Domu Towaro
wego „Carson, Pirie, Scott” w Chica
go, 1899 r.), nie wywarła formalne

go wpływu na międzywojenne wyso
kościowe domy Warszawy. Architekt 
Marcin Weinfeld i autor konstrukcji 
Stefan Bryła stworzyli doskonały 
projekt obiektu, który wzniesiony 
został tradycyjną metodą budowania 
w niespełna trzy lata (1931-1934). 
Dom przeznaczony został na biura 
i mieszkania angielskiego Towarzy
stwa Ubezpieczeń „Prudential” 
(„Przezorność”). Skala budynku była 
ogromna, miał 19 kondygnacji (16 
pięter, dwie podziemne mieściły 
m.in. maszyny centralnego ogrzewa
nia i maszyny do regulowania wenty
latorów); skrzydło boczne od ul. 
Świętokrzyskiej było 5-piętrowe. 
Fundamenty i podziemia wykonano 
w żelbecie, na nich wznosił się stalo
wy szkielet wypełniony cegłą pusta
kową. Parter i pierwsze piętro wyło
żono polerowanym różowym grani
tem, wyższe piętra - piaskowcem 
szydłowieckim. Komunikację we
wnątrz gmachu utrzymywało sześć 
wind, z tego cztery „zwykłe” do pią
tego piętra, dwie „pospieszne” od 
piątego do szesnastego. W 1938 r. na 
szczycie budynku umieszczono ante
nę telewizyjną - były to pierwsze 

eksperymenty TV w Polsce. Po 1945 r. 
stan „Prudentialu” negował począt
kowo możliwość odbudowy - gmach 
podziurawiony był jak sito. Prze
trwały wypalony szkielet umożliwił 
jednak odbudowę obiektu w dawnej 
postaci, wprowadzono tylko pewne 
zmiany, m.in. belwederek zwieńczo
no balustradą oraz zredukowano 
okna w elewacji północnej i połu
dniowej korpusu głównego. W 1954 r. 
gmach „Prudentialu” oddano do 
użytku jako hotel „Warszawa”; kuba
tura budynku wynosi 55 tys. m3, po
wierzchnia użytkowa — około 
8500 m2, ostatnie piętro zajmują stu
dia Telewizji Polskiej.

W miejscu, gdzie ul. Świętokrzy
ska skręca w ul. Bartoszewicza, przy 
ul. Sewerynów 4 wznosi się ultrano
woczesny galeriowiec z lat 1937- 
-1938 projektu Ludwika Paradistala. 
Stanowi on integralny fragment pa
noramy Skarpy Warszawskiej od stro
ny Wisły, szczególnie imponująco wy
gląda z mostu Józefa Poniatowskiego. 
Pod względem stylowym należy do 
awangardowego nurtu w polskiej ar
chitekturze lat trzydziestych XX w. - 
skrajnego funkcjonalizmu. Nowator
stwo estetyki budowli przejawia się 
zwłaszcza w skierowanej ku rzece fa
sadzie siedmiopiętrowej części wieżo
wej, obramowanej murowaną, tynko
waną jakby listwą wydłużonego 
w górę prostokąta. W ramę tę wpisa-
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no balustrady balkonów ze szkła 
i stali. Szklane galerie wzbogacają 
także niższą elewację od ul. Barto
szewicza; dom-galeriowiec składa się 
z dwóch pięciopiętrowych skrzydeł, 
wachlarzowo otwartych na ul. Sewe
rynów, tworząc rzut litery „V”, z do
minantą na ich styku części wieżo
wej. Ostatnia kondygnacja, cofnięta 
od lica fasady, ma rozległy taras, 
zwieńczony ażurowym żelbetowym 
dachem. Elegancji formy obiektu to
warzyszyła bardzo wysoka jakość za
stosowanych materiałów we wnę
trzach. W łazienkach mieszkań trzy-, 
cztero- i pięciopokojowych oraz ka
walerek zastosowano czarną terako
tę na posadzki i jasnozieloną glazurę 
na ściany oraz chromowane armatu
ry, natomiast w kuchniach użyto bia
łej terakoty i glazury. Ściany holu 
i posadzkę wyłożono marmurem, 
schody wykonano z czarnego lastri- 
ka. Wykończenie wnętrz w części 
przetrwało do dziś.

Druga wojna światowa spowodo
wała zniszczenie około 85% kulturo
wej i materialnej substancji Warsza
wy, doprowadziła także do zrujnowa
nia, wypalenia i zdewastowania omó
wionych obiektów. Zostały one od
budowane z ruin poprzez gruntowną 
renowację, niestety przekształcającą 
niekiedy znacznie ich pierwotny 
kształt, dotyczy to zwłaszcza PAST-y 
i „Prudentialu”.

Za bezpośrednią kontynuację 
dawniejszej architektury wieżow
ców uważam korpus Pałacu Kultury 
i Nauki (bez ryzalitów oraz neore- 
nesansowego i socrealistycznego de
talu). Dostrzegam w pałacu moduł 
klasycyzującego „Prudentialu”, tego 
z 1934 r.

Podsumowaniem krótkiego prze
glądu wieżowców dawnej Warszawy 
niechaj będzie stwierdzenie, że nasza 
stolica nawet w trudnych warunkach 
zaborów oraz niedługiego okresu nie
podległości 1918-1939 zarówno 
w kulturze, jak i sztuce przejawiała 
dążenie do postępu i znajdowała się 
w światowym nurcie cywilizacji, wy
rażającym się także w budownictwie 
wysokościowym. Asymilując zagra
niczne nowatorstwo, potrafiła wy
kształcić znakomitych twórców i za
chowała do dziś oblicze własnej tra
dycji i rodzimości.

Antoni Jacek Koseski

Dawne sanatoria
w Kowanówku i Smukale

G
wałtownie rosnąca w XIX w. 
liczba chorych na gruźlicę 
zmusiła ówczesne władze pru
skie (Kowanówek i Smukała znajdo

wały się pod zaborem pruskim, 
w prowincji poznańskiej) do przedsię
wzięcia radykalnych środków, ograni
czających społeczne skutki tej groźnej 
choroby. W tym celu podjęto m.in. 
budowę specjalnych zakładów leczni
czych. W drugiej połowie XIX, 
a zwłaszcza na początku XX w. wybu
dowano wiele sanatoriów. Oprócz ca
łorocznych zakładów leczniczych 
działały także miejsca wypoczynku 
letniego, tzw. zielone szkoły dla dzie
ci, wysyłano też pacjentów na wieś. 
Zanim powstały sanatoria publiczne, 
działały już zakłady prywatne. Pod 
ich budowę wybierano tereny o do
brych warunkach klimatycznych, np. 
rejony górskie, a większość z nich 
zbudowana została w latach osiem
dziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX w. 
Leczenie w zakładach prywatnych by
ło jednak kosztowne i niedostępne 
dla szerokich rzesz społeczeństwa. 
Pierwsze sanatoria ludowe, z których 
mogli korzystać pacjenci ubezpieczeni 
w kasach chorych, powstały w latach 

dziewięćdziesiątych XIX w. W 1895 r. 
powołany został Niemiecki Centralny 
Komitet do Wznoszenia Zakładów 
Leczniczych dla Chorych na Płuca 
(Deutsche Central-Komitee zur Er- 
richtung von Lugenheilstatten). Jego 
zadaniem było wspieranie finansowa
nia oraz nadzorowanie budowy sana
toriów. W wyniku tych działań do 
1905 r. liczba zakładów leczniczych 
była już na tyle duża, że corocznie 
średnio mogło w nich przebywać na 
leczeniu przez trzy miesiące około 20 
tysięcy chorych z ubogich warstw 
społecznych.

W prowincji poznańskiej wybudo
wano w tym czasie trzy zakłady pu
bliczne. W 1903 r. otwarto sanato
rium dla mężczyzn im. następcy tronu 
księcia Wilhelma (Kronprinz Wil- 
helm-Volksheilstatte) w Kowanówku 
koło Obornik, niedaleko Poznania. 
Właścicielem zakładu była Ubezpie- 
czalnia Krajowa w Poznaniu. Następ
nie, w 1904 r., otwarto sanatorium 
dla kobiet im. następczyni tronu księż
niczki Cecilii (Kronprinzessin Cecilie- 
-Heilstatte) w Smukale koło Bydgosz
czy. W 1906 r. otwarto zakład dla 
dzieci im. księcia Wilhelma w Inowro-

1. Sanatorium w Kowanówku - pawilon dla chorych
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cławiu (Prinz Wilhelm Kinderheilstatte 
in Hohensalza), gdzie jednak ograni
czono się tylko do postawienia tym
czasowych baraków. Nieco później 
otwarto kolejne sanatorium dziecięce, 
wchodzące w skład zespołu lecznicze
go w Smukale.

Sanatorium w Kowanówku zloka
lizowane zostało w pięknej, malowni
czej okolicy nad rzeką Wełną. Jego 
projekt przygotowała spółka berliń
skich architektów, specjalizujących się 
w budowie tego typu obiektów - Heino 
Schmieden i Julius Boethke przy 
współpracy Georga Zillmana z Char- 
lottenburga. Zaplanowano budowę 

trzech pawilonów dla chorych, bu
dynku administracyjnego i budynku 
gospodarczego, domu dyrektora i por
tierni. Prace rozpoczęto jesienią 1901 r., 
a nadzorował je architekt Bólke. 
W końcu kwietnia 1903 r. ukończono 
budowę pierwszego pawilonu i wkrót
ce przyjęto pierwszych pacjentów. 
Oficjalne, uroczyste otwarcie zakładu 
nastąpiło 11 lipca tegoż roku. Do koń
ca roku ukończono dwa pozostałe pa
wilony. Łącznie mogły pomieścić 100 
chorych. Nieopodal zakładu wybudo
wano dom dla lekarza naczelnego. Ro
snąca z roku na rok liczba chorych 
spowodowała konieczność rozbudo

wy lecznicy. W latach 1905 i 1911 
nadbudowano środkowy pawilon 
i wzniesiono kolejne leżakownie. Licz
ba miejsc dla chorych wzrosła do 124. 
Sanatorium posiadało własne labora
torium analityczne i bakteriologiczne 
oraz gabinet wodoleczniczy, w 1913 r. 
zamontowano aparat rentgenowski, 
a dwa lata później uruchomiono sola
rium. W okresie dwudziestolecia mię
dzywojennego utworzony został od
dział kobiecy. Do tego celu przebudo
wano funkcjonujący obok lecznicy 
przytułek dla nieuleczalnie chorych. 
Projekty budowlane wykonał inż. ar
chitekt Marian Pospieszalski. Obecnie 
w rozbudowanym jeszcze kompleksie 
mieści się Szpital Rehabilitacyjno- 
-Kardiologiczny.

Fundatorem i właścicielem sanato
rium kobiecego w Smukale było Sto
warzyszenie do Walki z Gruźlicą jako 
Chorobą Społeczną Prowincji Poznań
skiej. Zakład zlokalizowano na terenie 
80-letniego, sosnowego lasu, przy 
przystanku bydgoskiej kolejki wąsko
torowej. Wykonanie projektu wraz 
z kosztorysem powierzono miejskie
mu radcy budowlanemu Carlowi 
Meyerowi z Bydgoszczy. Sporządzony 
przez niego projekt zakładał wzniesie
nie dwukondygnacyjnego budynku 
głównego wraz z leżakownią i mniej
szego budynku gospodarczego wraz 
z mieszkaniem dla dozorcy. Budowę 
rozpoczęto w 1903 r. Sanatorium roz
poczęło działalność w 1904 r., a ofi
cjalne otwarcie zakładu nastąpiło do
piero w 1905 r. Lecznica od początku 
okazała się zbyt mala. W związku 
z tym w lutym 1906 r. podjęto decyzję 
o rozbudowie kompleksu. Prace nad
zorował Carl Meyer. Nowy budynek 
został usytuowany po wschodniej 
stronie budynku głównego, a oba 
obiekty połączono biegnącym wzdłuż 
leżakowni, długim, korytarzowym 
łącznikiem. Obiekt oddano do użytku 
jesienią 1907 r. Wzniesiono również 
nową leżakownię. Kolejną większą in
westycję rozpoczęto w 1908 r. Była to 
budowa domu dla dyrektora sanato
rium. Willę, otoczoną ogrodem, 
wzniesiono w nieznacznym oddaleniu 
od całości kompleksu.

W miarę funkcjonowania sanato
rium w Smukale pojawiała się potrze
ba leczenia dzieci. Początkowo przyj
mowano niewielu małych pacjentów, 
jedynie w miesiącach zimowych, gdy 
sanatorium było mniej obciążone.
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(zdjęcia: Daria Bręczewska-Kulesza)

2. Budynek gospodarczy sanatorium
w Kowanówku
3. Leżakownia sanatorium w Kowanówku
4. Budynek gtówny sanatorium w Smukale
5. Część środkowa budynku sanatorium 
dla dzieci w Smukale

W 1910 r. niezbędne stało się przygo
towanie odrębnego oddziału dziecię
cego i zaczęto myśleć o wybudowaniu 
osobnego budynku. W 1911 r. powo
łano fundację dla budowy sanatorium 
dziecięcego; główną sponsorką była 
pani Raschdau. Wykonanie projektu 
powierzono architektowi Juliusowi 
Kniipferowi. Nowy obiekt, mogący 
pomieścić 35 małych pacjentów, usy
tuowany został na południowy zachód 
od budynku głównego. Prace budow
lane rozpoczęto w sierpniu 1912 r. Sa
natorium miało funkcjonować jako 
niezależny zakład, jednak administra
cyjnie podległy sanatorium dla kobiet. 
Dla dzieci wzniesiono również osobną 
leżakownię. Otwarcie lecznicy nastą
piło w 1913 r., po około dwóch latach 
od założenia fundacji. Zgodnie z wolą 
fundatorki zakładowi nadano imię jej 
matki - Berthy Amelii.

W okresie dwudziestolecia mię
dzywojennego kompleks sanatoryjny 
w Smukale funkcjonował nadal jako 
sanatorium dla chorych na płuca. 

Obecnie właścicielem zespołu jest Wo
jewódzki Szpital Gruźlicy i Chorób 
Płuc, a w Smukale mieści się Oddział 
dla Przewlekle Chorych.

Sanatoria dla chorych na płuca bu
dowano według nowoczesnych zało
żeń, wypracowanych specjalnie dla te

go typu obiektów. Zalecano 
przestrzeganie wielu norm 
- począwszy od odpowied
niej lokalizacji zespołu, po
przez rozmieszczenie bu
dynków i pomieszczeń, 
a skończywszy na zalece
niach krajobrazowych. 
Zwracano także uwagę na 
dogodny dojazd do zakła
du, najlepiej koleją bądź 
podmiejską kolejką z duże
go miasta. Forma architek
toniczna budynków była 
dość różnorodna i często 
uzależniona od warunków 
naturalnych terenu. Budyn
ki wznoszone przed 1910 r. 
wyróżniały się masywną 
bryłą, przykrytą wysokim 
dachem. Strefy ostatniej 
kondygnacji wznoszono 
w konstrukcji szachulco- 
wej, skontrastowanej z dol
nymi partiami, licowanymi 
cegłą, blokami kamienia 
bądź tynkowanymi. Pod
kreślało to rustykalny cha
rakter budynków, dzięki 
czemu lepiej komponowały 
się z otaczającym krajobra
zem. Często bryłę budynku 
wzbogacano wieżyczkami, 
wykuszami lub ryzalitami. 
Wykształciły się dwa mode
le zespołów sanatoryjnych: 
system pawilonowy oraz 
system budynku głównego 
z dwoma skrzydłami i zabu
dowaniami gospodarczymi. 
W systemie pawilonowym 
sanatorium składało się 
z szeregu budynków. Z re
guły były to dwa lub trzy 
pawilony dla chorych, czę
sto piętrowe oraz kilka 
obiektów administracyjno- 
-gospodarczych. Taki sys
tem stwarzał dogodne wa
runki dla chorych, był jed
nak droższy, w związku 
z czym rzadziej go stosowa
no. W drugim modelu 
większość funkcji pełnił bu

dynek główny. Wznoszono go na róż
nych planach, w zależności od ukształ
towania terenu. Przeważnie budowa
no obiekty z wydłużonym korpusem 
i skrzydłami, osłaniającymi od wiatru. 
Często w miejscu skrzydeł umieszcza
no drewniane leżakownie. W obydwu 
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typach założeń budynek gospodarczy 
i dom dla dyrektora szpitala umiesz
czano na uboczu. Charakterystycznym 
elementem sanatoriów, wzbogacają
cym ich architektoniczną sylwetkę, 
byty leżakownie, służące do wypo
czynku na świeżym powietrzu. W tym 
celu wykorzystywano rzędy werand 
i balkonów. Budowano także drewnia
ne, wolno stojące pawilony lub połą
czone bezpośrednio z budynkami dla 
chorych. Leżakownie były zwykle jed
no- lub dwukondygnacyjne.

Charakter zakładów dla chorych 
na gruźlicę dyktował także rozwiąza
nia funkcjonalne. Sypialnie i pokoje 
dzienne sytuowano od strony połu
dniowej; pomieszczenia te były do
stępne z korytarzy, biegnących wzdłuż 
budynków. Od północy natomiast 
umieszczano klatki schodowe, koryta
rze, łaźnie i toalety, a także pomiesz
czenia gospodarcze i pomocnicze. 
Przepisy prawa budowlanego ściśle 
określały normy przestrzeni, jaka mu- 
siała przypadać na jednego pacjenta. 
I tak, w salach dla wielu chorych na 
jedno łóżko przypadało 30 m3 (25 m3 
dla dzieci), a 45 m3 w pokoju pojedyn
czym; w pokojach dziennych przyj
mowano normę około 2 m3 na osobę. 
Najczęściej budowano pokoje dla 
4-8 osób, były też tzw. izolatki. Sale 
jadalne wraz z kompleksami kuchen
nymi lokowane były zwykle w któ
rymś ze skrzydeł bocznych; w syste
mie pawilonowym zajmowały odręb
ny budynek. Ważną rolę odgrywały 
względy higieniczne i dezynfekcja. 
Istotne było umieszczenie łazienek 
w pobliżu pokoi chorych, a także do
prowadzenie bieżącej wody. W zakła
dzie leczniczym znajdowały się rów
nież gabinety lekarskie, pomieszczenia 
do zabiegów - hydroterapii, inhalacji, 
laboratoria, sale ćwiczeń oraz pokoje 
dla personelu. Pomieszczenia te rów
nież często były lokowane po północ
nej stronie budynku głównego bądź 
w osobnych budynkach w systemie 
pawilonowym. Otoczenie zakładu 
miało sprzyjać spacerom, w związku 
z czym zalecane było stworzenie sieci 
dróżek, miejsc widokowych oraz ma
łej architektury ogrodowej.

Obydwa omawiane sanatoria - 
w Kowanówku i Smukale - wzniesio
no zgodnie z funkcjonalnymi i budow
lanymi postulatami obowiązującymi 
dla tego typu obiektów. Usytuowane 
zostały w pobliżu dużych ośrodków 

miejskich, na terenach leśnych, w spo
kojnych i sprzyjających spacerom oko
licach. Dodatkową atrakcją krajobra
zową była bliskość rzek: Wełny i Brdy. 
Architektura tych zakładów prezentu
je obydwa zalecane modele sanatoryj
ne. W Kowanówku skorzystano ze 
schematu pawilonowego, w Smukale 
wybrano tańszy wariant, z jednym bu
dynkiem dla chorych. Wszystkie bu
dynki, poprzez połączenie elementów 
drewnianych ze ścianami licowanymi 
czerwoną cegłą i skontrastowanymi 
z tynkowanymi, jasnymi blendami 
w Smukale i odwrotnie - tynkowany
mi ścianami z ceglanymi opaskami 
i cokołami w Kowanówku, świetnie 
komponowały się z otoczeniem. 
W Smukale rustykalny charakter bu
dynkowi głównemu nadają dodatko
wo wielopołaciowe, wysokie dachy, 
a także rozczłonkowanie bryły liczny
mi ryzalitami i pionami werand. Parte
rowe pawilony z Kowanówka miały, 
przynajmniej przed rozbudową, prost
sze i spokojniejsze formy. Kolorytu 
obu zespołom dodawały drewniane, 
otwarte na południe leżakownie.

Układ funkcjonalny wnętrz budyn
ków zaprojektowano również zgodnie 
z zaleceniami. Pokoje dla chorych - 
sypialnie i świetlice ulokowane zostały 
od południowej strony. W ich sąsiedz
twie znajdowały się umywalnie i toale
ty. Od strony północnej umieszczono 
korytarze, z których dostępne były 
wszystkie pomieszczenia. W Smukale 
budynek główny, a po rozbudowie 
dwa połączone, były całkowicie pod
piwniczone rodzajem sutereny, gdzie 
ulokowano pokoje zabiegowe, łaźnie 
z ciepłą wodą i wannami do kąpieli, 
a także część pomieszczeń gospodar
czych. W skrzydle zachodnim umiesz
czono kompleks jadalno-kuchenny. Po 
rozbudowie dodatkową jadalnię 
umieszczono w skrzydle wschodnim. 
Pokoje dla pielęgniarek i mieszkanie 
dla asystenta lekarza umieszczono na 
drugim piętrze budynku głównego. 
W Kowanówku tę funkcję pełnił tzw. 
budynek administracyjny, mieszczący 
oprócz pomieszczeń administracyj
nych również gabinety lekarskie i za
biegowe, jadalnię, łaźnie oraz miesz
kania dla pracowników. W budynkach 
gospodarczych znajdowały się kotłow
nie, pralnie, destylatory oraz inne 
urządzenia techniczne. W Kowanów
ku na poddaszu był jeszcze zbiornik na 
wodę. W Smukale dwa zbiorniki 

umieszczono na poddaszu budynku 
głównego (znajdują się tam do dziś).

Architektura willi wzniesionych 
dla dyrektorów sanatoriów prezentuje 
również rustykalne formy i odpowia
da stylistycznie domom lekarzy na
czelnych w innych lecznicach. Ich roz
kład funkcjonalny jest charaktery
styczny dla reprezentacyjnych budyn
ków willowych z tego okresu.

Wzniesione w Smukale sanato
rium dla dzieci odbiega stylowo od 
wcześniejszych części kompleksu. 
Charakteryzują je skromne, eleganc
kie formy wczesnego, klasy cyzujące- 
go modernizmu. Uwagę przyciąga 
wyodrębniona pilastrami, przecho
dzącymi przez całą wysokość elewa
cji, część wejściowa; głowice pila- 
strów ozdobiono postaciami dzieci 
i główkami zwierząt. Dwukondygna
cyjny budynek sanatoryjny założony 
został na planie litery „L”. W piwnicy 
umieszczono kotłownię i pomieszcze
nia gospodarcze. Na parterze i pię
trze, od strony południowej, umiesz
czono pokoje dla dzieci - sypialnie 
i pokoje dzienne, od północy - kory
tarz i pomieszczenia higieniczne. 
W skrzydle wschodnim mieściła się 
stołówka i kuchnia oraz gabinet le
karski. W strefie poddasza znajdowa
ły się pokoje gościnne i mieszkanie 
dla lekarza. Wyposażenie wnętrza by
ło proste i skromne, pozwalające na 
utrzymanie higieny. Po południowej 
stronie budynku wzniesiono leża
kownię. Był to wolno stojący, jedno
kondygnacyjny pawilon, o drewnia
nej, przeszklonej ze wszystkich stron 
konstrukcji.

Tereny wokół kompleksów sanato
ryjnych w Kowanówku i Smukale oto
czone były założeniami parkowymi 
wraz z alejkami, szpalerami drzew, ra
batami kwiatowymi i małą architektu
rą ogrodową. Niestety, obecnie po 
tych założeniach niewiele pozostało. 
W Kowanówku ładnie utrzymany jest 
teren wokół budynków, w Smukale 
nawet z tym nie jest najlepiej.

Sanatoria w Kowanówku i Smuka
le obecnie wykorzystywane są jako 
szpitale, a nie uzdrowiska, zatraciły 
więc nieco dawny charakter, jednak 
cały czas pozostają bardzo ciekawymi 
zespołami, świadczącymi o nowocze
sności i funkcjonalności architektury 
początku XX w.

Daria Bręczewska-Kulesza
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Kaplica w Moszczenicy

N
a cmentarzu w centrum
Moszczenicy koło Gorlic 
znajduje się niewielka, drew

niana kaplica pasyjna. Wybudowana 
została w ostatniej ćwierci XVII w. 
Najstarsza źródłowa wzmianka 
o niej znajduje się w aktach wizyta
cji biskupiej z 1767 r. Wymieniana 
jest tam jako Capella Carceris Chri
sti Domini (Kaplica Chrystusa Pana 
w Więzieniu). Z zapisu powizytacyj
nego dowiadujemy się, że znajdowa
ła się na terenie starego, nieistnieją
cego już dziś cmentarza, na wschód 
od drewnianego kościoła parafialne
go Świętej Trójcy. Ponieważ była 
zniszczona, wizytator zalecił pro
boszczowi parafii, aby z zebranej 
w kościele jałmużny przeprowadził 
jej reperację. Na początku XIX w., 
gdy utworzono nowy cmentarz, ka
plicę przeniesiono na jego teren, 
gdzie znajduje się obecnie.

Jest budowlą wolno stojącą, ma 
plan centralny i nawiązuje do archi
tektury murowanej, do licznie wzno
szonych w czasach nowożytnych, re
nesansowych kaplic grobowych. To 
prawdziwa rzadkość w historii pol
skiego budownictwa drewnianego. 
Jej bryła składa się z sześciobocznego 
korpusu, nakrytego wielopolowym 
dachem namiotowym, który zakoń
czony jest latarnią z iglicą i niewiel
kim, metalowym krzyżem. Od połu
dniowego wschodu znajduje się je
dyne wejście do jej wnętrza. Prowa
dzi ono przez późnogotycki portal 
ukształtowany z grubych dębowych 
bali. Na portalu znajduje się znisz
czony, ale widoczny ornament sznu
rowy. Nadproże portalu zamknięte 
jest lukiem w ośli grzbiet, z powtó
rzonym na nim profilem z węgarów.

Jak twierdzi prof. Ryszard Bry- 
kowski, architektura murowana do
by reformy religijnej w Polsce posłu
giwała się we wczesnej fazie głównie 
manieryzmem, później barokiem, na
tomiast drewniane budownictwo 
tkwiło najczęściej w tradycji ciesiel
stwa późnośredniowiecznego. Rene-

1. Kaplica w Moszczenicy

sans przeminął w sakralnej architek
turze drewnianej niemal bez echa. 
Wyjątkiem były nielicznie zachowane 
do naszych czasów kaplice centralne, 
które transponowały idee nowożyt
nych kaplic kopułowych. Pierwsze 
pojawiły się na początku XVII w., 
lecz najwięcej powstało ich na prze
łomie wieków XVII i XVIII. W krę
gu zachowanych do naszych czasów 
budowli tego typu kaplica w Mosz
czenicy ma wyjątkową i prekursorską 
formę. Na podstawie dotychczasowej 
wiedzy możemy przyjąć, że jest ona 
jedynym zachowanym w rejonie Kar
pat, późnym odwzorowaniem 
w drewnie murowanych renesanso
wych kaplic grobowych (por. Mag

dalena i Artur Michniewscy, Marta 
Duda, Sebastian Wypych, Kościoły 
drewniane Karpat i Podkarpacia, 
Pruszków 2001). Impulsem, który 
przyczynił się do jej wzniesienia, były 
częste w drugiej połowie XVII w. epi
demie chorób zakaźnych, które spo
wodowały, że wymarła większość 
mieszkańców wsi. Wydaje się, że ka
plica jest fundacją wotywną, związa
ną z wygaśnięciem zarazy.

Zabytkowi temu szczególne zna
czenie nadaje znajdująca się na ścia
nach we wnętrzu polichromia. Skła
da się ona z 25 scen pasyjnych, ilu
strujących następujące po sobie wy
darzenia z życia Jezusa, począwszy 
od Ostatniej Wieczerzy aż do ukaza-
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2. Polichromia na jednej ze ścian kaplicy
3.4. Sceny „Ostatnia Wieczerza” (3)
i „Spotkanie Matki Bożej z Chrystusem” (4)
5. Rzeźba przedstawiająca Chrystusa u stupa 
biczowania

(zdjęcia: 1-4- Grażyna i Zygmunt Malinowscy,
5 - ks. Piotr Drewniak)

nia się Marii Magdalenie po Zmar
twychwstaniu. Z cyklem tym związa
ne są również dwa przedstawienia 
ukazujące w postawie pokutnej św. 
Piotra oraz św. Marię Magdalenę. 
Każde z tych wyobrażeń stanowi od
rębną całość kompozycyjną, za
mkniętą w prostokątne lub kwadra
towe, malowane ramy, które ujmuje 
również malowana kratownica dzie
ląca powierzchnię ścian na piony 
i poziomy. Pod jedną ze scen - „Mo
dlitwą Jezusa w Ogrodzie Oliwnym” 
- umieszczony jest jedyny w całej 
kompozycji napis. Dwa pola artysta 
wypełnił ornamentem roślinnym. 
Kolejność przedstawień nie zawsze 
zgodna jest z historycznym przeka
zem wydarzeń zawartym w Piśmie 
Świętym. Niewykluczone, że z po
wodu epidemii artysta nie dokończył 
napisów pod poszczególnymi przed
stawieniami. Niedokończenie poli
chromii historycy sztuki wiążą bo
wiem z jakąś tragedią lub sporem, 
natomiast sposób wykonania oraz 
kompozycja wydają się wskazywać, 
że malowidła powstały w jednym 
czasie i miały jednego twórcę.

Podobnych cyklów pasyjnych 
powstało w tym okresie w Polsce 
znacznie więcej. Ich szczyt popular
ności przypadł na przełom XVII 
i XVIII w. Pasja z Moszczenicy 
oprócz funkcji liturgicznej pełniła 
funkcję dydaktyczną. Dzięki ukaza
nym obrazom mieszkańcy wsi mogli 
poznać dzieje Zbawienia. Rozwiąza
nia kompozycyjne przedstawień ma
ją swoje źródła w grafikach. One to, 
jak również Mszały, Ewangeliarze, 
ilustrowane wydania Biblii, dostar
czały malarzowi inspiracji. Na sku
tek zniszczenia ściany naprzeciw 
wejścia do kaplicy w Moszczenicy 
malowidła nie zachowały się w cało
ści. Na miejscu zniszczonej części 
polichromii umieszczony został sie
demnastowieczny obraz sztalugowy, 
przedstawiający Matkę Boską Bole
sną i Chrystusa Umęczonego.
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W skład wyposażenia kaplicy 
w Moszczenicy wchodziła do niedaw
na siedemnastowieczna wolno stojąca 
figura, przedstawiająca Chrystusa 
u słupa biczowania. Rzadki to temat 
w barokowej rzeźbie w Polsce. 
W 1998 r. figura została odnowiona 
i umieszczona w kościele parafialnym. 
Tematyka pasyjna rzeźby świadczy, że 

pierwotne przeznaczenie kaplicy oraz 
statui mogło być związane z misteria
mi wielkopostnymi. Kaplica z malar
stwem zdobiącym jej ściany jest odpo
wiednikiem licznie zakładanych 
w XVII w. kalwarii, a raczej ich zmi
niaturyzowaną wersją. Autor starał się 
za pomocą przemyślanego programu 
ikonograficznego oddać topografię 

Ziemi Świętej, gdzie chętnie pielgrzy
mowano również duchowo, gdyż tam 
rozegrał się zobrazowany dramat.

Moszczenicka kaplica, cenny za
bytek architektury drewnianej w Pol
sce, znajduje się na Małopolskim 
Szlaku Architektury Drewnianej.

ks. Piotr Drewniak

Spotkanie z książką
FUNKCJE ZNAKÓW CECHOWYCH

Nakładem warszawskiego Wydawnictwa DiG ukazała się w ub. ro
ku książka Elżbiety Bimler-Mackiewicz Znaki cechowe i ich funk
cje na ziemiach polskich. Studium żródfoznawcze. Publikacja jest 

uwieńczeniem długoletnich badań autorki, która tak pisze we wstępie: 
„Niniejsze studium [...] poświęcone jest obserwacji 
znaków i symboli używanych w polskim rzemiośle, ich 
złożonemu charakterowi, wzajemnym relacjom, a tak
że zmianom zachodzącym w tej dziedzinie w środowi
sku rzemieślniczym". Trzeba podkreślić, że jest to 
pierwsze polskie pełne opracowanie tego tematu.

Książka składa się z czterech rozdziałów. Pierw
szy koncentruje się na okolicznościach występowa
nia znaków cechowych w Polsce przedrozbiorowej 
zarówno w życiu codziennym, jak i podczas licznych 
uroczystości. Następny rozdział poświęcony jest 
godłom rzemieślniczym, które w przeciwieństwie do 
znaków cechowych zawierały treści symboliczne. 
Wielość przedmiotów w życiu cechowym wymusiła 
konieczność ich oznaczania. O ile znak miał repre
zentacyjny charakter, o tyle godło przez wyobraże
nie graficzne symbolizowało znaczenie grupy zawo
dowej, jaką byt cech. O tym, jaki wpływ na funkcjo
nowanie znaków i symboli cechowych miały prze

miany polityczne i cywilizacyjne przełomu XIX i XX w., traktuje kolej
na część publikacji. Autorka przedstawia tu ówczesną sytuację ce
chów w trzech zaborach na tle obowiązujących w nich regulacji 
prawnych. Końcowy rozdział książki zajmuje się występowaniem 

dawnych znaków i symboli cechowych w XX w. Opi
sane tu zostało funkcjonowanie środowiska rze
mieślniczego, wystawy, pokazy i uroczystości rze
mieślnicze na tle przemian politycznych, zwłaszcza 
po 1945 r. Realia współczesnego życia, jak podkre
śla autorka, nie sprzyjają kultywowaniu pamięci po 
znakach i symbolach cechowych, traktowanych 
obecnie jako obiekty muzealne, jednak spontanicz
ne próby powrotu do przeszłości, nostalgia za tra
dycją, sprawiają, że czasem odżywa świadomość 
roli, jaką te znaki i symbole niegdyś odgrywały. Bę
dzie się o nich pamiętać na pewno, dopóki żyją se
niorzy rzemiosła.

Książka ilustrowana jest czarno-białymi reproduk
cjami zdjęć ze zbiorów muzealnych, zawiera też ob
szerną bibliografię. Publikację można nabyć w Wy
dawnictwie DIG (01-524 Warszawa, al. Wojska Pol
skiego 4, tel. 0-22 839-08-38, e-mail:dig@dig.com.pl). 
(ek)
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Odkrycie renesansowego stropu

W
 kwietniu 2004 r. właściciele 
mieszkania w kamienicy przy 
Starym Rynku nr 41 w Pozna
niu, stojącej w szczególnie eksponowa

nym miejscu, naprzeciwko fasady ratu
sza, poinformowali miejskie służby 
konserwatorskie o odkryciu na pierw
szym piętrze fragmentu starego, drew
nianego stropu. W Biurze Miejskiego 
Konserwatora Zabytków podjęto nie
zwłoczne działania, mające na celu za
bezpieczenie oraz przebadanie i zin
wentaryzowanie obiektu. Wyniki prac 
badawczych, już w ich pierwszej fazie, 
okazały się wyjątkowo obiecujące i po
zwoliły stwierdzić, że konserwatorzy 
mają do czynienia z zabytkiem o szcze
gólnie dużej wartości. Oprócz zacho
wanych na ścianach, pod nawarstwie
niami, polichromii oraz sąsiedzkich 
murów o wątkach wendyjskim i pol
skim, odsłonięty został w całości pro
filowany, renesansowy strop o najle
piej - prawie kompletnie - zachowa
nych w Poznaniu polichromiach.

Kamienica przy Starym Rynku nr 
41, w której odsłonięto renesansowy 
strop, szczęśliwie uniknęła zniszczenia 
w trakcie działań wojennych w lutym 
1945 r. Zachowała prawie w pełni ory
ginalną substancję zabytkową, pocho
dzącą od średniowiecza, poprzez kolej
ne przebudowy i remonty, do okresu 
powojennego. Istotne informacje na te
mat historii budynku i jego właścicieli 
zawiera opracowanie Rynek poznański 
i jego patrycjat Marii ze Sławskich Wi- 
cherkiewiczowej (Poznań 1925).

Wnioskując na podstawie źródeł pi
sanych - bez uwzględnienia odkrytego 
w czasie badań wiązania ceglanego mu

ru wspólnego z sąsiednią kamienicą 
Stary Rynek nr 42 - można przyjąć, że 
budynek nr 41 powstał nie później, niż 
w końcu XV w.

Szczególnie cennym źródłem dla 
wyjaśnienia przemian budowlanych ka
mienicy jest zachowana w aktach mia
sta Poznania notatka z wizji przepro
wadzonej 10 lipca 1799 r. w związku 
z planowanym remontem kamienicy. 
Według tej notatki sala we frontowym 
trakcie na pierwszym piętrze miała ce
ramiczną posadzkę, drewniany strop 
i doświetlały ją dwa okna. Przylegała 
do niej niewielka jednookienna izba, 
która miała „balki także stare”. Ściana 
oddzielająca tę izbę od sali była w złym 
stanie. Wnioskować więc można, że 
właśnie to był ostatni moment ekspo
zycji drewnianego profilowanego stro
pu i istnienia dawnej ściany działowej, 
po której dzisiaj widoczne są ślady na 
belkach. W trakcie przeprowadzonego 
wkrótce remontu wprowadzono nową 
ściankę działową o konstrukcji szkiele
towej oraz zabudowano strop nowym, 
modnym wówczas sufitem.

Następnym remontom podlegał 
budynek około 1826 oraz w 1902 r., 
a także w okresie powojennym, 
w 1955 r., kiedy to została zrekonstru
owana fasada na podstawie fotografii 
z końca XIX w. W tym czasie odkryty 
został również w tylnym trakcie domu 
frontowego modrzewiowy profilowa
ny belkowy strop z poprzeczkami, któ
ry jest obecnie eksponowany. Odkryty 
w 2004 r. strop w trakcie frontowym 
jest bardzo podobny w formie kon
strukcji i profilowań do stropu w tyl
nym trakcie, lecz w odróżnieniu od 

niego ma dobrze zacho
wane polichromie.

Po rozebraniu wtór
nych ścianek działowych 
podjęto prace związane 
z demontażem sufitu po
chodzącego z około 
1799 r. Rezultat prac był 
zaskakująco pozytywny. 
Ukazał się w pełni strop 
drewniany z wysoką po
wałą oraz poprzeczka
mi. 1 choć zabrudzenie 
powierzchniowe, kurz 
i pajęczyny utrudniały 
prawidłowy odbiór 
kompozycji i kolorystyki 

zabytku, wiadomo było, iż strop jest 
bogato zdobiony, w całości polichro
mowany. Jednocześnie pasowo odsło
nięto fragmenty wypraw wapienno- 
-piaskowych w przestrzeniach między- 
belkowych, tzw. krańce. Dawne fryzy 
podstropowe, które optycznie podpie
rały strop - dźwigały jego ciężar. Mo
tyw ten, zapożyczony z antyku, przyjął 
się w europejskim malarstwie renesan
sowym, zastępując stosowane okolicz
nościowo dekoracje, którymi zazwy
czaj były podwieszane girlandy. Te no
we rozwiązania formalne pojawiły się 
także w Polsce w drugiej połowie XVI w. 
W XIX w., kiedy stropy drewniane we 
wnętrzach mieszczańskich wyszły 
z mody, zastępowano je sufitami, pla
fonami.

Wyczerpująca analiza stropu od
słoniętego w 2004 r. była utrudniona 
z uwagi na brak dostępu do jego od- 
wrocia - lokal na drugim piętrze był 
użytkowany, jednak udostępnione zo
stały profilowane belki, lico powały 
i częściowo lico muru, w którym belki 
są osadzone. W najstarszych budyn
kach belki stropowe były zakładane 
w trakcie wznoszenia murów. Opisy
wany strop ma murowane gniazda be
lek świadczące o tym, że założony był 
w trakcie murowania. Uwagę zwraca 
fakt, że mur nie ma odsadzki oraz, że 
zasięg najstarszego wątku - wendyj- 
skiego - kończy się na wysokości 
dwóch warstw poniżej osadzenia be
lek. Biorąc to wszystko pod uwagę, 
stwierdzono, że strop nie może po
chodzić z najstarszej fazy budowy mu
rów sąsiedzkich, która, sądząc właśnie 
po układzie wiązań cegieł, może być 
datowana nawet na koniec XIII lub 
wiek XIV.

Badany strop należy do dość licz
nej grupy stropów z belkami, z pła
skim opracowaniem w osi belek. Belki 
mają zakończenia w formie ostrołuko- 
wych spływów, przy czym profile nie 
zbiegają się w jednym miejscu, lecz 
mają zakończenia oddzielne. Powała 
jest prosta z deskami ciągłymi i ma 
profilowane poprzeczki (listwy przy
krywające styki desek, biegnące pro
stopadle do belek konstrukcyjnych; 
nazywane są również pozornymi kase
tonami lub pseudokasetonami). Okre
śla to przynależność opisywanego 
stropu do grupy stropów belkowych
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w XVI w. i pierwotnie polichromo
wany był z użyciem innego ornamen
tu niż wprowadzony na przełomie 
XVI i XVII w. ornament okuciowy. 
Jest to pytanie badawcze, oczekujące 
na wyjaśnienie w trakcie dalszych ba
dań odkrywkowych. Drugie pytanie - 
to, czy w części południowej po
mieszczenia pod wtórną polichromią 
wykonaną na stropie z użyciem moty
wu liści akantu, wskazującą na barok 
jako okres jej powstania, znajdują się 
ślady malowideł rolwerkowych oraz 
jeszcze wcześniejszych z teoretycznej 
fazy pierwotnej.

1. Inwentaryzacja detali stropu kamienicy 
przy Starym Rynku nr 41 w Poznaniu
2.3.4. Fragmenty badanego stropu

(rys. i zdjęcia: Jerzy Borwiński)

z poprzeczkami, popularnych na tere
nie Polski dopiero od XVI w. W XVII w. 
powróciła moda na stosowanie stro
pów o belkach prostych i sfazowa- 
nych, następował wówczas odwrót od 
stropów profilowanych, co umożliwia 
określić górną granicę czasową po
wstania badanego zabytku.

Datowanie stropu w kamienicy 
przy Starym Rynku nr 41 pozwoliła 
uściślić jego szczególna cecha, wyróż
niająca go na tle innych stropów po
znańskich - dobrze zachowana poli
chromia. Kompozycje malarskie prze
chodzą bowiem częstsze i bardziej 
uchwytne ewolucje niż rozwiązania 
konstrukcyjne. Zastosowane w poli

chromii stropu motywy podporząd
kowane są ściśle jego podziałom ar
chitektonicznym. Są to malowane 
w moduły maureski o ostrych, nieco 
już rolwerkowych łączeniach duktów, 
potraktowane wyrazistymi światło
cieniami, które dodatkowo wydoby
wają strukturę iluzyjnego okucia. 
Kompozycja taka jednoznacznie 
wskazuje na wpływy niderlandzkie 
i niemieckie, które rozpowszechniły 
się za pomocą wzorników z okresu 
manieryzmu. Podobne rozwiązania 
stosowane były powszechnie np. 
w Toruniu w końcu XVI i na począt
ku XVII w. Tak też należy datować 
poznańską polichromię. Jednocześnie 
zwraca uwagę pas desek powały, któ
ry był przykryty przez górną krawędź 
pierwszej, aczkolwiek nie pierwotnej 
ściany działowej wnętrza, zachowują
cy fragment innej ornamentyki rene
sansowej (z charakterystycznym mo
tywem okrągłej „maski”). Sugerować 
mogłoby to, że strop został wykonany

Równocześnie z pracami wykony
wanymi bezpośrednio na stropie spo
rządzono dokumentację rysunkową 
oraz przeprowadzono badania sonda- 
żowo-odkrywkowe poszczególnych 
ścian pomieszczeń. Na filarze między
okiennym oraz w glifach okien odkry
to fragmenty wystroju wczesnobaroko- 
wego, natomiast badania na ścianie 
wschodniej międzytraktowej pozwoliły 
odsłonić najstarszą zachowaną dekora
cję malarską budynku.

Odkryty w Poznaniu strop przybliża 
nam mentalność dawnych mieszkań
ców, ich estetyczne upodobania i status 
zamożności. Zabytek przekazuje zacho
wane wartości cech stylowych stropu, 
który stanowił nieodłączną część archi
tektury kamienicy. Obiekt stał się świa
dectwem kultury materialnej, możliwo
ści technicznych, materiałowych, tech
nik zdobniczych i stanowi dokument 
źródłowy o dużej wartości naukowej.

Jerzy Borwiński
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Znaleziska spod szubienicy

W
 październiku 2003 r. 
oraz na przełomie 
maja i czerwca 
2004 r. odkryte dwa lata 

wcześniej relikty murowanej 
szubienicy w Lubaniu (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 
4, 2004) zostały poddane ra
tunkowym badaniom arche
ologicznym. Przeprowadzili 
je doktoranci Katedry Arche
ologii i Antropologii Uniwer
sytetu Wrocławskiego - Ho
norata Rutka, Marcin Pater- 
noga i Krzysztof Grenda oraz 
autor tego artykułu. W pra
cach brali również udział 
członkowie Polsko-Niemiec
kiego Stowarzyszenia Miło- 

cia nawarstwienia we wnę
trzu szubienicy. Pierwszym 
znaleziskiem było odsłonię
cie na głębokości kilkunastu 
centymetrów trzech skupisk 
kości ludzkich. Ich nieanato- 
miczne ułożenie może świad
czyć o tym, iż pozostałości 
skazańców spadły do wnę
trza szubienicy i zostały po
zostawione bez pochówku. 
Ten odkryty materiał kostny 
można wiązać z egzekucją 
wykonaną tutaj 21 marca 
1766 r., kiedy to, jak wspo
minają kroniki, „po pojedna
niu się z Bogiem niejaki Feist, 
Lindner, Weise zostali powie
szeni”. W pobliżu tych trzech 

cia szubienicy. Oprócz skobli 
zostały odkryte dwa żelazne 
haki, które stanowiły naj
pewniej również element 
konstrukcyjny szubienicy, 
oraz spora ilość różnego ro
dzaju gwoździ. Gwoździe 
znacznych rozmiarów mogły 
służyć m.in. do przybijania 
odciętych głów bądź koń
czyn do belek szubienicy, na
tomiast mniejsze zapewne 
służyły jako elementy kon
strukcyjne budowli.

Dalsze badania wewnątrz 
murowanego cylindra do
prowadziły do odkrycia tzw. 
jamy zmarłych, wypełnionej 
kośćmi ludzkimi. Stanowi 

z szubienicą były swoistymi, 
przeklętymi w oczach żyją- 
cych cmentarzami skazań
ców. Zwłoki wiszące na szu
bienicy, gnijące resztki ciał 
i ściętych głów czyniły te 
miejsca wyklętymi, budząc 
strach i pogardę.

„Jama zmarłych” częścio
wo zniszczona została przez 
dziki nowożytny wkop, wy
pełniony różnego rodzaju 
odpadkami. W profilu two
rzyła formę niecki o maksy
malnej głębokości dochodzą
cej do 60 cm. Wypełniona 
była fragmentami kości oraz 
drobnymi kamieniami, frag
mentami cegieł i ziemi. Pełni-

śników Górnych Łużyc - Ja
nusz i Mirosław Kulczyccy 
oraz Zbigniew Matuszewski. 
Wykopaliska poprzedziły 
wcześniejsze badania po
wierzchniowe, które dopro
wadziły do odkrycia luźno 
zalegającego na powierzchni 
materiału kostnego.

Studnia szubienicy zosta
ła częściowo odsłonięta pod
czas prac ziemnych w 2002 r. 
Korona murów była jednak 
przykryta w znacznej części 
zwałami ziemi, które usunię
to w pierwszej fazie badań 
archeologicznych. Odkryty 
fundament ma formę zbli
żoną do cylindra o średnicy 
7-7,25 m, przy grubości mu
rów 1,25 m. Prace eksplora
cyjne rozpoczęto od usunię- 

skupisk kości odnaleziono 
osiem skobli żelaznych, kilka 
guzików z brązu, dwa noże, 
sprzączkę żelazną i hak. Sko
ble wbijano w belki egzeku
cyjne, a następnie przytwier
dzano do nich stryczki lub 
łańcuchy. Analogicznie pod
czas remontu szubienicy 
w Bolkowie koło Jawora 
w 1688 r. przybyły kat „przy
bił do nowych belek szubieni
cy nowe skoble i łańcuchy”. 
W Strzegomiu w 1737 r., 
w czasie przekazania odre
montowanej szubienicy miej
skiemu mistrzowi, przytwier
dził on do jednej z belek sko
bel z łańcuchem, a następnie 
wszedł na drabinę i wzniósł 
w górę obnażony miecz, 
czym poświadczył akt przeję- 

ona pozostałość zbiorowego 
pochówku skazańców tutaj 
straconych. Samo wykona
nie egzekucji nie kończyło 
okrutnego fatum, które za
wisało nad przestępcą 
z chwilą popełnienia zbrod
ni. Pozostawał on ciągle isto
tą namaszczoną złem, cho
ciaż już niegroźną dla społe
czeństwa, dając panującemu 
i władzom miasta możliwość 
prezentacji zwłok jako swo
istej przestrogi. Przypomina
no tym samym, że miasto 
ściśle przestrzega ustalonych 
praw i porządku, a wszelkie 
przewinienia karze z całą su
rowością i bezwzględnością, 
czego prezentowane zwłoki 
są dowodem i przykładem. 
Dlatego miejsca straceń wraz 

ła funkcję swojego rodzaju 
składowiska pozostałości 
skazańców, do których usu
wania zobligowany był miej
ski kat. Możemy się tutaj po
służyć przykładem postępo
wania salzburskiego mistrza 
Wolmutha, który podczas re
montu szubienicy w maju 
1770 r. został zobowiązany 
przez miejski sąd do pogrze
bania spadłej z szubienicy 
nogi i połowy torsu stracone
go oraz posprzątania całego 
miejsca straceń. Wolmuth 
wraz ze swoim pomocnikiem 
wykonał zlecone zadanie, 
dzięki czemu cieśle i murarze 
mogli rozpocząć prace przy 
naprawianiu szubienicy. Po
dobnie postąpił 20 paździer
nika 1780 r., kiedy napra-
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1. Widok ogólny na odsłonięte 
podczas badań 
archeologicznych relikty 
lubańskiej szubienicy
2. Pochówek 
najprawdopodobniej skazańca 
obok fundamentów szubienicy
3. Skupisko skobli

(zdjęcia: Daniel Wojtucki)

wiono szubienicę, szafot 
i pręgierz. Musiał zdjąć z szu
bienicy 13 przybitych tam 
głów i dwa powieszone ciała, 
które pogrzebał w pobliżu. 
Szubienicę naprawiono 
i wzniesiono cztery nowe słu
py, dodatkowo wyremonto
wano także szafot i pręgierz. 
Z kolei umowa zawarta po
między wójtem i katem Ja
nem Kinem w Poznaniu 
w 1763 r. precyzowała 
w jednym z podpunktów, że 
„rekomenduje się też i to mi
strzowi, aby ile może mieć 
czasu, przynajmniey raz 
w miesiąc, żeby zobaczył wi
szących na szubiennicy, kiedy 
się trafią, i ćwierci na palach 
zawieszone, a jeżeliby która 
ćwierć upadla, powinien bę
dzie opowiedzieć to JPanu 
wójtowi natenczas będące
mu, aby to ciało, albo kości 
z niego będące zakopał pod 
szubiennicą, albo też kości do 
szubiennicy wrzucił. A jeżeli
by której części ciała głowy 
lub członka którego brakowa
ło, żeby to zaraz doniósł JPa
nu wójtowi, co mu się serio 
przekazuje i zaleca". Z pew
nością podobne względem 
miasta były obowiązki lubań- 
skiego kata. Kroniki nie pre
cyzują tego jednoznacznie, 
ale przypuszczalnie i jego zo
bowiązywano do posprząta
nia miejsca straceń przed pla
nowaną reperacją szubienicy.

Podczas drugiego sezonu 
badań archeologicznych kon
tynuowano eksplorację wy- 

pełniska wewnątrz szubieni
cy. Odsłonięto dalszy mate
riał kostny, wraz z zachowa
nymi kilkoma czaszkami, 
oraz kolejne przedmioty me
talowe. Do najbardziej inte
resującego znaleziska należy 
zaliczyć łańcuch o długości 
0,7 metra, składający się z 10 
ogniw. Jedno z jego zakoń
czeń tworzyło pętlę z tkwią
cymi w niej trzema kręgami 
szyjnymi (2-4 krąg). Naj
prawdopodobniej podczas 
któregoś z licznych remon
tów szubienicy został on usu
nięty z jednej z belek, wraz 
z podtrzymującym go sko
blem i wrzucony do wnętrza 
„jamy zmarłych”. Nie należał 
do rzadkości fakt, iż stryczek 
zastępowano łańcuchem, re
zygnując ze sznura. Przykła
dowo, 2 listopada 1615 r. we 
Wleniu na miejskiej szubieni
cy powieszono na łańcu
chach Caspara Grabera 
i Eliasa Assmanna, natomiast 
w 1463 r. podobnie postą
piono we Wrocławiu ze zło
dziejem, który wcześniej nie 
został stracony w Krakowie, 
gdyż podczas egzekucji urwał 
się łańcuch.

W trakcie tegorocznych 
badań wykop został posze
rzony, a w bezpośrednim są
siedztwie muru szubienicy 
odsłonięto dwa groby, naj
prawdopodobniej skazań
ców. W pierwszym odkryto 
prawie kompletne szczątki, 
najpewniej mężczyzny - po
twierdzą to dopiero szcze
gółowe badania antropolo
giczne. Natomiast po dru
gim z pochówków zachował 
się jedynie ślad w postaci 
„negatywu” odbitego na 
podłożu. Rozkład był tak 
dalece posunięty, iż uległy 
mu wszystkie kości, a po po
grzebanym został jedynie 
obrys postaci.

W przeszłości podob
nych odkryć dokonano 
przypadkowo w kilku oko
licznych miejscowościach. 
Na początku XIX w. 
w Lwówku Śląskim podczas 
prac w miejscu, gdzie stała 
szubienica, odkryto „23 
czaszki ludzkie na glębokos'ci 
1 łokcia”.W Mirsku (pow. 
Lwówek Śląski) w 1806 r.

podczas kopania na starej 
Szubienicznej Górze dołu 
pod fundamenty wznoszo
nego wiatraka natrafiono na 
sporą ilość ludzkich kości. 
Interesujący przykład stano
wi też Jelenia Góra, gdzie 
w latach trzydziestych XX w. 
podczas prac melioracyj
nych na dawnej Szubienicz
nej Górze (obecnie Wzgó
rze Kościuszki) doszło do 
odnalezienia na głębokości 
1,5 m resztek dwóch szkie
letów. Oba zostały odkryte 
w najwyższym punkcie 
wzniesienia, w miejscu, 
gdzie wcześniej stała szubie
nica. Jeden ze szkieletów na
leżał najprawdopodobniej 
do kobiety. Znaleziono przy 
nim mocno zaśniedziały 
prosty pierścionek z mosią
dzu lub brązu. Bezpośrednio 
przy pozostałościach drugie
go ze szkieletów odnalezio

no szpic dużego pala, wyko
nany z żelaza.

W przyszłości relikty 
szubienicy w Lubaniu zosta
ną zabezpieczone jako trwa
ła ruina.

Badania archeologiczne 
na dawnym miejscu straceń 
będą kontynuowane. Planuje 
się wykonanie badań geora- 
darowych terenu w sąsiedz
twie fundamentów szubieni
cy, w celu zlokalizowania ka
miennego szafotu wzmian
kowanego podczas remontu 
w 1675 r., oraz dalszych po
chówków skazańców i sa
mobójców. Prawdopodobnie 
również we współpracy 
z władzami miasta zostanie 
wystawiona odpowiednia ta
blica informacyjna, zawiera
jąca krótką historię tego in
teresującego zabytku.

Wyższa Szkoła 
Umiejętności Społecznych 
w Poznaniu

* Ochrona Prawna Dóbr Kultury
v Menedżer Kultury

Mediacje i Negocjacje
Informacja Naukowa, Elektroniczna 
i Bibliotekarstwo

Odwiedź nasza 
_____________________________________________________________________________________W^wwwl

POZNAŃ ul. Głogowska 26, tel. (61) 886 28 06, 886 28 07

STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE 
na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Daniel Wojtucki
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Park etnograficzny w Chorzowie

W
 tym roku mija 30 lat od 
otwarcia Górnośląskiego 
Parku Etnograficznego 
w Chorzowie. Muzeum powstało 

w latach sześćdziesiątych XX w. na 
terenie Wojewódzkiego Parku Kultu
ry i Wypoczynku w Chorzowie i jest 
niejako spadkobiercą „śląskiego 
skansenu”, którego budowę zainicjo
wał w końcu lat trzydziestych dr Ta
deusz Dobrowolski - ówczesny 
główny konserwator województwa 
śląskiego, a zarazem dyrektor Mu
zeum Śląskiego w Katowicach.

Muzeum zajmuje obszar 25 ha, 
przejęty po rolnikach z pobliskiego 
Starego Chorzowa. Nadal widoczne 
są tu dawne układy pól, mimo głębo
kiego przeobrażenia terenu, naj
pierw jako wysypiska dla powstają
cego nieopodal Stadionu Śląskiego, 
w końcu na potrzeby sztucznego 
krajobrazu muzeum. Zgromadzono 
tu budynki drewnianej architektury 
wiejskiej i małomiasteczkowej, prze
niesione z Górnego Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego. Ulokowano je 
w swobodnym układzie parkowym, 
jakkolwiek większość z nich znajdu
je się wzdłuż głównej drogi, co stwa
rza wrażenie wiejskiej ulicówki. 
Przeważają budynki dziewiętnasto
wieczne, wzniesione w konstrukcji 
zrębowej. Najstarsze spichlerze 
dworskie datowane są na koniec 
XVIII w., z tego okresu pochodzi 
również kościół św. Józefa Robotni
ka. Unikatowy obiekt - to drewnia
ny areszt sołecki ze Skrzyszowa. 
W sumie na terenie muzeum znajdu
je się ponad 60 obiektów dużej i ma
łej architektury.

Przez kilkadziesiąt lat działalno
ści muzeum zgromadziło około 
4 tys. eksponatów. Zbiory muzealne 
dotyczą jednej dziedziny - szeroko 
pojętej etnografii. Eksponaty sklasy
fikowane zostały w kilku grupach te
matycznych: budownictwo, wyposa
żenie wnętrz, strój ludowy, rzemio
sło wiejskie, rolnictwo. Zbiory bi
blioteczne liczą około 2,5 tys. tytu-

1. Kościół św. Józefa Robotnika, 
1791 r.
2. Malowana skrzynia, 1892 r.
3. Fragment Górnośląskiego Parku 
Etnograficznego w Chorzowie
4. Areszt ze Skrzyszowa, XIX w.

(zdjęcia: Antoni Kreis)
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łów, w większości są to fachowe wy
dawnictwa skansenologiczne i doty
czące Śląska. Archiwum fotograficz
ne liczy ponad 12 tys. fotografii; 
szczególnie cenne są zdjęcia drew
nianej architektury sakralnej z tere
nu woj. śląskiego oraz dokumentacja 
fotograficzna zwyczajów i obrzędów 
na Górnym Śląsku. Muzeum prowa
dzi również działalność upowszech
nieniową - organizuje wystawy, kon
kursy, warsztaty, imprezy folklory
styczne i rekreacyjne. Działalność 
edukacyjna obejmuje lekcje muzeal
ne, na których dzieci i młodzież po
znają dawne zwyczaje i umiejętności. 
Coraz większym zainteresowaniem 

cieszą się cykliczne imprezy organi
zowane na terenie muzeum, m.in.: 
„Odpust”, „Od żymloka do krupnio- 
ka”, „Na naszym groniczku”, „Dzień 
rzemiosła”, „Dzień miodu”, „Syno
wie Gromu”, „Dożynki”, „Dzień 
chleba”, „Dzień kartofla”.

Chorzowski skansen prowadzi 
również prace badawcze. Zgroma
dzono wiele informacji na temat 
drewnianych kościołów, młynów 
wodnych i dawnych folwarków, 
a także dotyczących obrzędowości 
dorocznej na Górnym Śląsku. Za 
przeniesienie i aranżację kościoła 
drewnianego z Nieboczów muzeum 
otrzymało w 1998 r. I nagrodę 

w wojewódzkiej edycji konkursu 
„Najważniejsze Wydarzenie Muze
alne Roku” oraz wyróżnienia: 
w 1992 r. za organizację cyklu im
prez „Spotkania z folklorem” 
i w 2002 r. za realizację „Szkoły 
wiejskiej” w chałupie z Kaliny.

Obecnie Górnośląski Park Etno
graficzny w Chorzowie boryka się 
z brakiem odpowiedniego zaplecza 
muzealnego. Wyjściem z tej sytuacji 
mogłaby być budowa nowoczesnego 
pawilonu muzealnego, jak również 
stworzenie muzeum etnograficznego 
dla województwa śląskiego.

Damian Adamczak

Spotkanie z książką
MUZEALNICTWO

Po długiej przerwie ukazał się 45. numer „Muzealnictwa”, którego 
kontynuację podjął Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Za
bytków. Numer ten zwraca uwagę nową szatą edytorską oraz wiel

ką różnorodnością tematyczną, oczywiście w obrębie dyscypliny 
muzealniczej. Wśród licznych działów znalazły się m.in. „Historia", 
„Muzea i kolekcje”, „Wystawy”, „Architektura budynków muzeal
nych”, „Recenzje”, „Prawo w muzeach". Otwiera numer artykuł trak
tujący o zniszczeniach i stratach polskich dóbr kultury w czasie dru
giej wojny światowej, a ściślej o tragicznych losach trzech warszaw
skich bibliotek ordynackich - Zamoyskich, Przezdzieckich i Krasiń
skich. „Wszystkie - jak pisze autor artykułu, Konrad Ajewski - ode
grały niezwykle istotną kulturotwórczą rolę w czasie 
zaborów, a w okresie międzywojennym rozwinęły się 
w znaczące placówki naukowo-kulturalne”. Niestety, 
tuż po zakończeniu powstania warszawskiego 
wszystkie trzy definitywnie przestały istnieć.

Ważne miejsce w numerze zajmują też artykuły 
poświęcone Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Próby jego utworzenia czynione byty już od 25 lat, 
ale fakt otwarcia urzeczywistnił się dopiero 31 lipca 
2004 r., w 60. rocznicę wybuchu powstania. Udo
stępnienie części stałej ekspozycji muzeum nastąpi
ło 2 października 2004 r. i zdaniem Marii Wiśniew
skiej, autorki artykułu Muzeum Powstania Warszaw
skiego otwarte!, potwierdziło „słuszność założeń 
projektantów ekspozycji - zerwanie z szablonem tra
dycyjnych sal muzealnych, odwołanie do najprost
szych skojarzeń, jak w sztukach Tadeusza Kantora".

Z kolei w dziale „Architektura budynków muzealnych" znalazły 
się bardzo interesujące rozważania trzech autorów na temat prze
mian i tendencji w projektowaniu budowli muzealnych. Zdzisław Ży- 
gulski jun. przypomina nam budowle powstałe w cywilizacji antycz
nej, stanowiące wzór dla budynków muzealnych wznoszonych po 
wiekach, a także obiekty późniejsze i te z lat ostatnich, np. Muzeum 
Żydowskie w Berlinie autorstwa Daniela Libeskinda. W drugiej poło
wie XX w. „architektura muzeów sztuki zaczęła przybierać coraz bar
dziej rzeźbiarskie formy - pisze Marek Pabich. Wywołało to zaniepo
kojenie artystów, którzy obawiali się, że forma budynków jest zbyt kon
kurencyjna dla wystawianych w nich dziel. [...] Większość architektów 

projektując tak złożony funkcjonalnie organizm, jakim 
jest dzisiaj muzeum sztuki, dąży jednak do zachowa
nia równowagi pomiędzy funkcją i formą, zwracając 
przy tym szczególną uwagę, aby architektura miała 
charakter symboliczny. [...] Muzeum przez wiele lat 
traktowane jako opakowanie* dzieła sztuki przeisto
czyło się samo w rodzaj eksponatu". Bardzo to cel
ne spostrzeżenie i polecamy cały ten blok tematycz
ny do wnikliwego, rozważenia także dlatego, że zda
niem Zdzisława Żygulskiego jun., jeśli Polska chce 
wyrównać dystans, jaki ją dzieli od muzealnictwa Za
chodu, powinna jak najszybciej wznieść choćby 
dwa nowoczesne gmachy muzealne.

Cały numer „Muzealnictwa" wart jest uważnej 
lektury. Wszystkie zawarte w nim artykuły i informa
cje na pewno zainteresują każdego miłośnika sztu
ki. (Ib)
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Wrocławska aukcja detali

We Wrocławiu w kwietniu br. odbyła się au
kcja elementów architektonicznych, po

chodzących z wyburzonych kamienic. W ten 
sposób ma rozpocząć działalność bank, dzięki 
któremu jego organizatorzy chcą ocalić od za
pomnienia piękne detale architektoniczne stare
go Wrocławia.

„W kwietniu obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Ochrony Zabytków. Z tej okazji nie przyzna
waliśmy medali i dyplomów. Postanowiliśmy, że 
Wroclaw uczci tę okazję, dając elementom z wybu
rzonych kamienic szansę na nowe życie" - mówiła 
przed rozpoczęciem licytacji Katarzyna Hawrylak- 
-Brzezowska, miejski konserwator zabytków we

Wrocławiu. Zarząd Zasobu Komunalnego, przy 
wsparciu Biura Miejskiego Konserwatora Zabyt
ków zorganizował aukcję: w starej hali przemysło
wej zgromadzono elementy z pięciu dziewiętna
stowiecznych kamienic (budynki te musiafy być ro
zebrane ze względu na remont jednego z najważ
niejszych skrzyżowań we Wrocławiu). Przed wybu
rzeniem tych kamienic konserwator zabytków

Gmina Wrocław ma największy zasób mieszkanio

wy w Polsce. Budynki mieszkalne będące własno

ścią Gminy należą do najstarszych we Wrocławiu. 
Średni wiek domów leżących w rejonie Starego 

Miasta wynosi 120 lat. Rozbiórki obiektów dokony

wane są wyjątkowo: ze względu na bardzo zły 

stan techniczny lub z uwagi na przeprowadzane 

modernizacje np. szlaków komunikacyjnych. 

W 2005 r. Zarząd Zasobu Komunalnego otrzymał 

z budżetu miasta na rozbiórki obiektów milion zło

tych. Jednocześnie na remonty i konserwacje 

w 2005 r. miasto przeznaczyło ponad 42 min zł. 

wskazał i wycenił elementy przeznaczone na licy
tację. Trafiły na nią gipsowe płaskorzeźby, rozety, 
pod- i nadokienniki, konsole, balustrady balkonów, 
kraty okienne, drewniane okna i drzwi, balustrady 
i tralki. Najwyższą cenę wywoławczą - 300 zł - 
miały drzwi, zdemontowane z bramy do jednej 
z kamienic. Dla większości elementów zapropono
wano symboliczną cenę wyjściową: 1 zł. Zdjęcia 
eksponatów i proponowane stawki umieszczono 
na stronie internetowej Zarządu Zasobu Komunal
nego dwa tygodnie przed aukcją.

Zainteresowanie imprezą było bardzo duże. 
Kupujący pojawili się w hali aukcyjnej już o godz. 
9.00 rano, trzy godziny przed pierwszym uderze

niem młotka. Byli tacy, którzy 
deklarowali chęć kupienia 
wszystkiego jeszcze przed roz
poczęciem sprzedaży. O każdy 
element walczyło kilka, a nawet 
kilkanaście osób. Podokiennik 
z łabędziami, wyceniony na 
15 zł, sprzedano za 950 zł, za 
gipsowe elementy elewacji 
z motywami roślinnymi, ofero
wane za złotówkę, kupujący da
wali po 200-300 zł! „Cale życie 
mieszkałam w jednej z tych ka
mienic, chciatam mieć coś na 
pamiątkę” - mówiła jedna z licy
tujących. Wiele osób deklarowa
ło, że po odnowieniu detale te 

będą zdobić ich domy i budynki firm. Jedna 
z biorących udział w aukcji pań stwierdziła, że 
kupione na aukcji elementy już wkrótce będą 
częścią wyposażenia dworku, który remontuje 
pod Wrocławiem.

W sumie sprzedano ponad sto detali za 
około 28 tys. zł (wartość wyjściowa - około 
5 tys. zł). „Sukces finansowy nie jest najważniej
szy - podkreśla Jan Jankiewicz, dyrektor Zarzą
du Zasobu Komunalnego. Akcja ta pokazała, że 
warto dbać, warto chuchać na każdy detal. I nie
wątpliwie szkoda, że podobne licytacje nie były 
organizowane wcześniej. Teraz przed każdą roz
biórką będziemy bacznie przyglądać się każde
mu elementowi".

Zarząd Zasobu Komunalnego, organizując 
aukcję, korzystał z fachowego wsparcia nie tyl
ko pracowników Biura Konserwatora Zabytków 
we Wrocławiu, ale także wrocławskiego Mu
zeum Architektury. Do zbiorów tego muzeum 
trafiły trzy elementy z odzyskanych podczas 
rozbiórek detali. Z wszystkich przeznaczonych 
na licytację muzeum wybrało: dwa tonda, 
przedstawiające alegorię nocy i dnia oraz gło
wę kariatydy z ramy okiennej z kamienicy przy 
ul. Sienkiewicza. Przedmioty zostały przez mu
zeum zakupione na zasadzie pierwokupu po 
cenie wywoławczej.

Izabela Czuban

Kariatydy - detale ze zburzonej kamienicy
(zbudowanej w 1864 r.) przy ul. Benedyktyńskiej 4 
we Wrocławiu

(fot. Stawek Krzymianowski)

Warszawa, dn. 10 czerwca 2005 r.

Szanowny Pan
Profesor Andrzej Tomaszewski
Przewodniczący
Polskiego Narodowego Komitetu 
ICOMOS

Szanowny Panie Profesorze,
W nawiązaniu do rozmowy, prze

kazuję uzupełnienie do stanowiska 
Prezydium Zarządu Głównego TOnZ 
w sprawie przeprowadzonej we Wro
cławiu publicznej aukcji zabytkowych 
detali architektonicznych oraz zaan
gażowania w tej sprawie Konserwato
ra Zabytków m. Wrocławia.

Raz jeszcze podkreślam, że To
warzystwo nie wypowiada się na te
mat okoliczności prawnych wydarze
nia, chociaż w składzie Prezydium za
siadają osoby związane bardzo ściśle 
z Komitetem ICOMOS, Stowarzysze
niem Konserwatorów Zabytków i Sto
warzyszeniem Historyków Sztuki, co 
być może upoważniałoby do szersze
go spojrzenia na tę kwestię.

Problemem, który naszym zda
niem wymaga zastanowienia jest 
określenie granic kompetencji konser
watora sprawującego opiekę nad 
dziedzictwem. Konserwator, tak jak 
kustosz muzealny, jest osobą publicz
nego zaufania; obaj decydują o uzna
niu pewnych obiektów za godne za
chowania dla przyszłości i sprawują 
nad nimi opiekę.

Międzynarodowa Rada Muzeów 
ICOM już wiele lat temu wydala szcze
gółowy Kodeks Etyki Zawodowej dla 
muzealnictwa, w którym, w rozdziale 
III pt. Sprawowanie się zawodowe, 
w punkcie 8. Powinności osobiste 
w stosunku do kolegów i zawodu za
kazano pracownikom muzeów 
uczestnictwa w działaniach handlo
wych. Przepis ten jest w polskim mu
zealnictwie przestrzegany.

Przypadek wrocławski, gdy kon
serwator, a więc także osoba publicz
nego zaufania, prowadzi szeroką 
kampanię prasową na rzecz powo
dzenia aukcji jest, niezależnie od in
tencji, uczestnictwem w imprezie han
dlowe,. Staje się więc precedensem 
wywołującym w pierwszym rzędzie 
protest społeczników, bowiem pod
waża sens ich walki o każdy obiekt, 
o każdy zabytkowy detal. A chodzi 
przecież o wspólne działanie, o co od 
lat zabiegają nasze organizacje.

Łączę wyrazy poważania 

dr Marian Sołtysiak 
prezes ZG TOnZ
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Nagrody
EUROPA NOSTRA

W Bergen (Norwegia) 3 czerwca 2005 r. od
byta się uroczystość wręczenia nagród 

w kolejnej edycji konkursu ogłaszanego corocz
nie przez organizację EUROPA NOSTRA. Orga
nizacja ta istnieje od 1963 r. i zrzesza ponad 220 
pozarządowych europejskich stowarzyszeń i in
stytucji zajmujących się ochroną, konserwacją 
i promocją europejskiego dziedzictwa kulturo
wego. Od 1980 r. przyznaje nagrody, którymi 
wyróżnia najwybitniejsze realizacje z zakresu re
stauracji i konserwacji zabytków. Pośród pol
skich obiektów wyróżnionych tą nagrodą znaj
dują się m.in.: dworek w Tułowicach, muzeum 
w Kozłówce, zespól Księżego Młyna w Lodzi, 
kościoły w Sękowej i Bralinie, zamek w Rydzy
nie, muzeum pałacowe w Pszczynie, centrum 
handlowe zabytkowej papierni w Konstancinie- 
-Jeziornie. Od trzech lat EUROPA NOSTRA 
współpracuje z Unią Europejską w ramach pro
gramu „Culture 2000”. Nagrody przyznawane 
są w trzech kategoriach, a w ramach kategorii 
pierwszej w czterech sekcjach. W każdej kate-

Prezentacja nagrodzonego projektu Kurozwęk

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma 
zniżka dla wszystkich, którzy jednorazowo opłacą prenumeratę roczną 

(w 2005 r. - 66 zł zamiast 72 zł) • rabat w wysokości 10% na wszystkie 
wydawnictwa książkowe Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

(na podstawie numeru Karty Prenumeratora, którą przesyłamy Prenumeratorom 
z pierwszym zamówionym numerem miesięcznika)

• dla szkół i bibliotek gratisowe roczniki 2001 i 2002 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

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

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

•/ Jan Konieckiewicz z Ciechanowa - Biblioteka Ordynacji Krasińskich 1844-1944, płyta CD, Wydawnictwo 

Biblioteki Narodowej w Warszawie, Warszawa 2004
•/ Paweł Ambrożewicz z Warszawy - Stanisław Żaryn w służbie zabytków Warszawy, Oficyna Wydawnicza 

TOnZ, Warszawa 2002
•/ Wiesław Janiszewski z Lublina - Piotr Drożdzik, Maria Marcinowska, Kościół pw. Wszystkich Świętych 

- Ptaszkowa - 1555-2005, Nowy Sącz 2005
•/ Joanna Burda z Nowego Sącza 100 najpiękniejszych obrazów w kolekcji Zamku Królewskiego na Wawe

lu, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków 2004
y Gimnazjum nr 2 z Piaseczna - Poczet Władców Polski królów i książąt. Wydawnictwo Towarzystwa Przyja

ciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2004

KLUB PRENUMERATOROM 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI" 
Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 

miesięcznika są oczywiste:

gorii i sekcji przyznawane są dyplomy, medale 
i nagrody główne w wysokości 10 000 euro.

W tym roku Polakom nie przypadła żadna 
nagroda, ale polski projekt wygrał konkurs na 
grant wspierający prace restauracyjne. Pomoc 
w wysokości 20 tys. euro trafiła do Jean-Marti- 
na Popiela, właściciela pałacu w Kurozwękach, 
z przeznaczeniem na dokończenie restauracji 
bocznych skrzydeł frontowej części rezydencji.

Przypominamy, że termin nadsyłania 
zgłoszeń na coroczny konkurs na najlepsze 
w Europie realizacje ostatnich lat w dziedzinie 
konserwacji i restauracji zabytków (w katego
riach: architektura, pejzaż kulturowy, zbiory 
i kolekcje, stanowiska archeologiczne), a tak
że dla zaangażowanych w ochronę dziedzic
twa kulturowego osób i organizacji upływa 
15 września 2005. Formularze i wnioski, opra
cowane po angielsku lub francusku, należy 
przygotować zgodnie z instrukcjami zamiesz
czonymi na stronie internetowej www.europa- 
nostra.org. Warto spróbować, bo główne na
grody w każdej kategorii są wysokie, 
a wszystkich wyróżnień przyznaje się w sumie 
około 40 rocznie. Wnioski nie powinny być 
zbyt obszerne, ale warto zadbać o dobre 
zdjęcia pokazujące dokonania konserwator
skie. Do 1 listopada 2005 r. można składać 
też wnioski o wsparcie finansowe prac restau- 
ratorskich w trakcie realizacji, które wypłaca
ne są z Europa Nostra Restoration Fund.

PRENUMERATA

prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 
Warszawa, ul. Agrykoli 1, BPH SA Warszawa nr 
02 1060 0076 0000 4210 2000 2418. Wpłat pro
simy dokonywać na blankietach przekazów pocz
towych i bankowych. Prenumeratę można rozpo
cząć w dowolnym miesiącu; cena numeru 6 zl za 
1 egz., cena prenumeraty opłaconej jednorazowo 
na cały 2005 r. - 66 zł. Prenumerata zagraniczna 
jest o 150% droższa. Archiwalne numery z lat 
1996-2003 w cenie 1,50 zl za 1 egz. dostępne są 
w siedzibie wydawcy. Wszelkie informacje można 
uzyskać pod nr. tel. 629-62-26, 621-62-41 w. 252 
(e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we 
wszystkich urzędach pocztowych oraz przez li
stonoszy od mieszkańców wsi i małych miaste
czek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest 
utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe dla 
miejsca zamieszkania lub siedziby prenumerato
ra oraz listonosze przyjmują przedpłaty w ter
minach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia 
następnego roku, 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 miej
sce zamieszkania prenumeratora przyjmują 
przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia 
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych 
wyżej.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez po
bierania dodatkowych opłat, bez obowiązku wy
pełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane 
egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszka
nia prenumeratora lub jego siedziby. Prenumeratę 
można zamawiać również za pośrednictwem stron 
internetowych (www.poczta.lublin.pl/gazety).

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na IV 
kwartał 2005 r. przyjmowane są do 5 września br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie m.in. w Księgarni 
Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac 
Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki w Hali 
„Na Koszykach”, w Towarzystwie Opieki nad 
Zabytkami (ul. Agrykoli 1), w kioskach muzeal
nych oraz kioskach Ruchu na terenie całego 
kraju.

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 8 • 2005 39



Spotkania w internecie

Piękne miasto Gdańsk
„Gdańsk - morze możliwości”. Takim hasłem jakiś czas temu 

wielka reklama zachęcała do odwiedzenia grodu nad Mottawą. Za
pewne pośród tego morza jedną z najczęściej wybieranych możli
wości okazywało się zwiedzanie gdańskich zabytków. Te najważ
niejsze oczywiście znają prawie wszyscy, wystarczy wymienić cho
ciażby bazylikę Mariacką, Dwór Artusa czy słynny Żuraw. Każdy 

chyba kiedyś przechadzał się nadmotlawskim bulwarem albo po
dziwiał bursztynowe ozdoby sprzedawane w wąskich, malowni
czych uliczkach. Prawdopodobnie większość z nas miała okazję 
wysłuchania koncertu organowego w oliwskiej katedrze i odwiedze
nia pobliskiego parku. Nieliczni jednak zdają sobie sprawę, że to 
zaledwie drobny fragment wizerunku Gdańska. Mato kto znajduje 
czas, żeby obejrzeć chociażby nowożytne bastionowe fortyfikacje, 
twierdzę Wisfoujście czy górujące nad miastem wzgórze Grodzi
sko. Podobnie ma się rzecz z zabytkami z ostatnich dwóch stuleci 
położonymi w oddalonych od centrum dzielnicach - we Wrzeszczu, 
Brzeźnie i Oruni. Te mniej znane, chociaż nie mniej ciekawe obiek
ty trafiły na karty książek właściwie dopiero w związku z obchodzo
nym niedawno tysiącleciem istnienia miasta. W tym samym czasie 
pojawiło się także sporo opracowań i albumów prezentujących 
Gdańsk międzywojenny. Tematy te znalazły również swoje miejsce 
w internecie.

Wirtualną wędrówkę po Gdańsku zaczniemy od serwisu „Pięk
ny Gdańsk” (adres: www.pieknygdansk.gda.pl). Krótko i w przy

stępny sposób zostało tu przedstawione wszystko, co o Gdańsku 
wiedzieć trzeba. Możemy tu przeczytać o najsłynniejszych gdańsz
czanach i postaciach związanych z miastem, poczynając od świę
tego Wojciecha, a kończąc na Lechu Wałęsie. Znajdziemy sylwetki 
wybitnych gdańskich architektów i budowniczych - Abrahama van 
den Blocke i Jana Strakowskiego, astronoma Jana Heweliusza czy 
słynnego pisarza Guntera Grassa i oczywiście wielu, wielu innych. 
W osobnych działach opisane zostały mniej i bardziej znane świą
tynie Gdańska, miejskie bramy i baszty oraz niektóre pomniki. Po
zostałe ważniejsze obiekty - obydwa ratusze, kamienice, podmiej
skie dwory oraz ciekawsze zabytki techniki znalazły się na stronie 
„Inne zabytki". Kolejna grupa odnośników prowadzi do części po
święconej historii miasta - jest tu obszerne kalendarium i krótki opis 
najważniejszych wydarzeń w tysiącletnich dziejach Gdańska. Od
dzielne strony poświęcono poszczególnym dzielnicom miasta. 
Obok dobrze znanego Starego i Głównego Miasta, znalazły się tu 
także rejony rzadziej odwiedzane, m.in. Stare Przedmieście, Dolne 

Miasto, Biskupia Górka i Nowy Port. Oprócz notki historycznej na 
każdej ze stron umieszczony został krótki przewodnik po zabytkach 
opisywanej części Gdańska, uzupełniony kilkoma fotografiami. Cie
kawe propozycje dłuższych spacerów znajdziemy natomiast 
w dziale „Szlaki gdańskie”, a na wypadek gorszej pogody nie za
brakło przydatnych informacji o gdańskich muzeach.

Najciekawszą jednak częścią witryny okazują się strony poświę
cone gdańskim ciekawostkom. Można tu np. znaleźć katalog gdań
skich zegarów słonecznych i mechanicznych, można przeczytać 
o zdobiących fasady budynków herbach i godłach kupieckich ro
dzin. Odwiedzić możemy również dawne place targowe Gdańska - 
Targ Węglowy, Drzewny, Rakowy czy Rybny, po których pozostały 
już tylko pięknie brzmiące nazwy. Przedstawiono tu nawet sylwetki 
wybitnych gdańszczanek, które wprawdzie nigdy nie stały się aż tak 
słynne jak ich mężowie, ale warto i o nich pamiętać. Żnajdziemy 

wreszcie ciekawą historię o przeprowadzce jednej z gdańskich ka
mienic oraz kilka anegdot dotyczących odbudowy miasta po znisz
czeniach ostatniej wojny. Tak duża liczba wzajemnie powiązanych 
tematów sprawia, że mimo iż prezentowane teksty nie są długie, 
można się tu trochę pogubić. Dużym ułatwieniem w poruszaniu się 
po serwisie są umieszczone bezpośrednio w tekście połączenia do 
stron opisujących ten sam zabytek czy osobę, choć nawet wtedy 
zapoznanie się z całą zawartością może trwać dosyć długo, ale 
czas ten na pewno warto poświęcić.

Uzupełnienie ogólnych wiadomości o mieście i jego zabytkach 
znajdziemy na stronach oficjalnych portali miejskich. W serwisie 
www.gdansk.pl warto zajrzeć do działu „Nasze miasto”. Obok 
przewodnikowego opisu najważniejszych miejsc na stronie umiesz
czono katalog wszystkich chyba zabytków miasta. Są też krótkie 
teksty na temat historii Gdańska, rozwoju przestrzennego miasta, 
bogato ilustrowany artykuł o przemianach dziejowych miejskiego 
herbu, informacje o muzeach, wreszcie dostępne do pobrania dwa 
foldery - o bursztynach i miejskich fortyfikacjach. Podobne opisy 
znajdziemy również w dziale „Zabytki" portalu www.trojmiasto.pl, 
niestety przedstawione tutaj informacje nie wybiegają raczej poza 
przewodnikowy standard.

Dla kontrastu chyba, we wspomnianej witrynie znalazła się 
znakomita strona poświęcona historii i zabytkom Oliwy, niegdyś 
osady skoncentrowanej wokół opactwa cystersów, a dzisiaj rozle
glej dzielnicy Gdańska. Wizytę w oliwskim serwisie (adres: 
www.trojmiasto.pl/oliwa) rozpoczynamy od rzutu oka na sche
matyczny plan dzielnicy. W dalszej części umieszczono krótki 
przegląd najważniejszych dat z dziejów Oliwy oraz obszerną hi
storię cysterskiego opactwa (można tam znaleźć nawet treść ak
tu fundacyjnego wydanego w roku 1188 przez księcia Sambora). 
Kolejny dział - to wędrówka po zabytkach Oliwy. Rozpoczyna się 
ona od dokładnego i bogato ilustrowanego przewodnika po kate
drze, oraz od historii i opisu oliwskich organów. W dalszej kolejno
ści odwiedzamy dawny klasztor i przylegający do niego park z pa
łacem opackim oraz resztki dawnego folwarku. Ale przecież Oliwa 
to nie tylko opactwo - na osobnych stronach przedstawiono po
zostałe świątynie tej części Gdańska, zespół młynów oraz zabyt
kowe dwory przy ul. Polanki. Oprócz tego w serwisie można zna
leźć bogatą kolekcję starych i nowych planów Oliwy oraz ciekawą 
galerię portretów i herbów tutejszych opatów.

Opisane do tej pory strony, chociaż ciekawe, prezentowały jed
nak Gdańsk w dosyć konwencjonalnej postaci. Zupełnie inaczej 
wygląda serwis gdańskiej „Akademii Rzygaczy” umieszczony pod 
adresem www.rzygacz.webd.pl/index.php - najlepsze, niekon
wencjonalne źródło informacji o Gdańsku mato znanym, niedo
strzeganym, a często nieistniejącym już i całkowicie zapomnianym. 
Na stronach witryny zobaczymy ciekawe zdjęcia niszczejących za
bytków - zburzonych mostów, dawnych cmentarzy i ocalałych frag-
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mentów przedwojennych pomników. Znajdziemy tu ślady po za
mkniętych i rozebranych liniach kolejowych, dawnych dworcach 
i wiaduktach, zajezdniach tramwajowych. Nie zabrakło również ilu
strowanych archiwalnymi fotografiami artykułów o gdańskich stocz
niach, porcie i latarniach morskich. W kolejnym dziale przeczytać 
możemy o zabytkowych już dzisiaj układach zieleni miejskiej, takich 
jak chociażby prowadząca do Wrzeszcza Wielka Aleja. W galerii 
gdańskich osobliwości, pośród wielu innych tematów, znalazła się 
historia pomnika Lutra, dzieje tajemniczego dzwonu z kościoła Ma
riackiego, opowieść o miejskich pręgierzach, a tuż obok tekst 
o wielkim dźwigu ze stoczni Schichaua. Nie mniej ciekawe jest 
„ZOO Akademii” - katalog kamiennej i metalowej fauny, której licz
ni przedstawiciele zdobią fasady kamienic, szczyty wież i cokoły 
gdańskich pomników. Warto dodać, że każde z zamieszkujących tu 
zwierząt otrzymało własną tacińsko-gdańską nazwę. Dla tych, któ
rzy w Gdańsku czują się już jak w domu, autorzy serwisu przygoto
wali specjalną atrakcję. Dział „Inny Gdańsk”, czyli swego rodzaju 
test znajomości miasta, to zestaw fotozagadek, z których każda po
lega na odszukaniu przedstawionego na zdjęciu miejsca.

W serwisie www.sabaoth.infoserve.pl/danzig-online zgroma
dzono chyba wszystko, co dotyczy epoki Wolnego Miasta Gdań
ska. Przez przejazd w Złotej Bramie, uciekając na bok przed nad
jeżdżającą z przeciwka dorożką, dostajemy się na główną stronę 
serwisu. Po krótkim ogólnym wprowadzeniu i przypomnieniu histo
rii gdańskich dzielnic możemy już rozpocząć zwiedzanie Gdańska 
przedwojennego. Najpierw udajemy się na spacer po zakreślonych 
przez Traktat Wersalski granicach niezależnego terytorium. Dalej 
następuje przegląd herbów i flag z tego okresu, wreszcie usłyszeć 
możemy hymn „wolnego” Gdańska oraz przeczytać tekst jego kon-

Brama Nizinna. jedyny drogowy wyjazd poza naejikie waty od strony południowej, non na lobie osobliwe Siady, pozostawione prawdopodobnie 
przez żołnierzy rożnych armii którzy przez mą do Miasta wchodzili lub zeń wychodzili Od strony Miasto, na zachodnim filarze pomiędzy 
przejazdem a przejęciem pieszym i aa (cierne zacliodmej pizybudówki wyryto szereg napisów • nazwisk i skrótów literowych, a także dat i 
symbob
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Napisy na Bramie Nizinnej

Napisy są bardzo dobrze widoczne, trzeba jednak uważać, zęby nie zostać rozjechanym przez liczne samochody, niecierpliwie przepychając' 
się przez wąskie gardło przejazdu Bramy
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stytucji. Na następnych stronach pokazane zostały gdańskie pasz
porty, kolekcja monet i banknotów ozdobionych wizerunkami gdań
skich zabytków, druki papierów wartościowych i gdańskie znaczki 
pocztowe. W kolejnym dziale obejrzymy stare albumy z widokami 
oraz międzywojenne plany Gdańska i Sopotu, który, przypomnijmy, 
również znajdował się na wolnym terytorium. Zawartość wspomnia
nych albumów uzupełnia obszerna kolekcja dawnych pocztówek 
i archiwalnych fotografii. Dla ułatwienia zwiedzania nieistniejącego 
już miasta zdjęcia pogrupowano w tematyczne cykle, tworzące wir
tualne trasy turystyczne - szlak gdańskich kościołów, szlak wież 
i baszt, wycieczkę po Starym i Głównym Mieście. Poruszanie się po 
ulicach z obco brzmiącymi nazwami ułatwia słowniczek ulic i nazw 
geograficznych. Dodatkowego klimatu przydają teksty i zdjęcia 
przedstawiające codzienne życie międzywojennego Gdańska - 
dawne tramwaje, widoczki z targu rybnego (dla przypomnienia, że 
do morza niedaleko) czy wreszcie prezentacja popularnych gdań
skich lokali, po których pozostały już tylko wyblakłe fotografie oraz 
kapsle i kolorowe etykiety z butelek po piwie. Dwudziestoletnią epo
kę świetności wolnego miasta i tutaj zamyka rok 1945 - widzimy wy
palone szkielety kościołów i kamienic, smutny obraz tego, co odzie
dziczyli i musieli odbudować Polacy.

Przedwojenny Gdańsk nie zniknął jednak od razu z powierzch
ni ziemi, a niektóre jego pozostałości można obejrzeć jeszcze dzi
siaj. Gdzie? O tym możemy przeczytać na stronach serwisu „Daw
ny Gdańsk" (adres: www.dawnygdansk.pl). Obszerna kolekcja 
zdjęć prezentuje nam zachowane w wielu miejscach niemieckie 
napisy - wymalowane na domach reklamy, szyldy zakładów rze
mieślniczych albo po prostu nazwy ulic. Często w czasie remontu 
lub odnawiania budynku napisy te znikają bez śladu i prawdopo
dobnie niedługo jedyną po nich pamiątką zostanie fotograficzna 
inwentaryzacja. Innym rodzajem zabytków, którym udało się prze
trwać ostatnią wojnę, są metalowe, ozdobne pokrywy studzienek 
kanalizacyjnych i tkwiące w chodnikach hydranty. Nie brak rów
nież na terenie Gdańska i Sopotu, zwłaszcza w dzielnicach poło
żonych dalej od centrum, gdzie z miejską zabudową graniczą te
reny zielone, przedwojennych pomników i kamieni pamiątkowych, 
ozdobionych charakterystycznymi napisami wykutymi gotycką 
czcionką. O ile wszystkie niemieckie pomniki w śródmieściu zo
stały natychmiast po zajęciu miasta zniszczone, o tyle tym zapo
mnianym i nierzucającym się w oczy świadkom minionych wyda
rzeń udało się przetrwać kolejne lata. Wśród dokumentów prze
szłości osobną kategorię stanowią słupki oznaczające granicę te
renów Wolnego Miasta Gdańska. Łatwo je rozpoznać po wyrytych 
na jednym boku literach „FD”, a z drugiej strony „P” lub „D”. Miej- 
my nadzieję, że te skromne, choć przecież niezwykle ciekawe za
bytki nie staną się ofiarą ludzkiej bezmyślności, ale pozostaną na
dal na swoich miejscach. Tym optymistycznym stwierdzeniem wy
pada na razie zakończyć spacer po wirtualnym Gdańsku.

Hadrian Jakóbczak
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5. Zegar słoneczny z 1928 r. na murze budynku 
dawnego seminarium nauczycielskiego w Siennicy

(zdjęcia: 1,2,5- Zdzisław Budzyński,
3,4- Stanisław Grzelachowski)

1. Zegar słoneczny z XVII w. na ścianie kościoła 
św. Mikołaja w Grójcu
2. Kolumna zegara słonecznego przy kościele 
w Lewiczynie koto Grójca
3.4. Zegary słoneczne w Warszawie:
z monogramem Stanisława Augusta i datą „1788” 
na tarasie przed Pałacem na Wyspie w Łazienkach 
Królewskich (3) oraz ufundowany przez Antoniego 
Magiera w 1863 r. w Ogrodzie Saskim (4)

Zegary słoneczne

M
ierzenie upływającego czasu towarzyszyło człowiekowi od wieków. Wynaj
dowano najrozmaitsze czasomierze - proste i bardzo wymyślne. Już oko
ło 500 r. p.n.e. pojawiły się zegary słoneczne, które wskazywały czas za pomo
cą cienia rzucanego przez słupek na podziałkę zaznaczoną na ziemi, posadz

ce, ścianie budowli lub specjalnej płycie. Od XVII w. zegary słoneczne stały się 
także elementami dekoracyjno-użytkowymi w ogrodach i parkach. Bardzo inte
resujące tego typu zegary znajdują się w Polsce m.in. na terenie Mazowsza.


