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Od redakcji

XIII Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce za nami. Co przyniosły? Przede wszystkim bo

gaty, często bardzo interesujący i zróżnicowany program, zrealizowany we wszystkich 

województwach. Obchody zainaugurowane zostały 2 września 2005 r. w Sali Balowej na 

Zamku w Łańcucie, gdzie - w roku jubileuszu sześćdziesięciolecia łańcuckiego Mu- 

zeum-Zamku - otrzymały wyjątkowo uroczystą oprawę. W trakcie spotkania odczytano 

Rozporządzenie Prezydenta RP o uznaniu za Pomnik Historii Zespołu Palacowo-Parko- 

wego w Łańcucie oraz Zespołu Katedralnego w Kamieniu Pomorskim, podpisano po

rozumienie, na mocy którego Muzeum-Zamek 

w Łańcucie będzie wspomagane z kasy państwo

wej i ujawniono, trzymaną do ostatniej chwili w ta

jemnicy, niespodziankę: przekazanie do zbiorów 

Muzeum-Jubilata niezwykle cennych darów histo

rycznie związanych z zamkiem - bogato szamero

wanego zlotem fraka dyplomatycznego z pierwszej 

połowy XIX w. (używanego, być może, przez at

tache ambasady austriackiej w Londynie, Alfreda II 

Potockiego) oraz oryginału Statutu Ordynacji Łań

cuckiej z 1830 r. Ofiarodawcą obu pamiątek okazał 

się historyk sztuki i antykwariusz Gunther W Sprun- 
kel z Wiesbaden (RFN), a przekazującym dary, 

w jego imieniu, Henryk Sanetre, polski lekarz od lat 

praktykujący w tym samym mieście.
Świętował Łańcut, świętowały miejscowości, 

które włączyły się do obchodów tegorocznych Eu

ropejskich Dni Dziedzictwa w Polsce. W Żyrardo

wie w sobotę 3 września urządzono piknik kultural

ny, zapoczątkowany inscenizacją historycznego 

strajku szpularek, zakończony pokazem strojów zaprojektowanych przez Xymenę Za

niewską, a wykonanych z żyrardowskiego lnu. W Warszawie w sobotę 17 września, 
w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, zorganizowano niezwykle interesującą sesję 

popularnonaukową „Piękno i tradycja ogrodów’’, której oczekiwanym zwieńczeniem 

było zwiedzanie następnego dnia ogrodów: Zamkowego, Biblioteki Uniwersytetu War

szawskiego i Zespołu Pałacowego w Natolinie. Przykłady można by mnożyć.

A więc - sukces! Wraz z nim powróciła dobrze znana sprzed lat, lecz nieco ostat

nio przycichła dyskusja: w jaki sposób należy propagować idee Europejskich Dni Dzie

dzictwa. Czy wystarczy pod tak wspaniałym i nośnym szyldem zorganizować np. hip- 

-hopowy koncert, przyciągający tłumy chętnych, głównie młodzieży, który z dziedzic

twem kulturowym niewiele ma wspólnego, ale podczas którego przynajmniej zapamię

tane zostaną główne hasła obchodów, czy może raczej nastawić się na organizację 

imprez mniej masowych, ale merytorycznie związanych z zabytkami, miejscami pamię

ci i tradycją. Dyskutować można, tylko czy dla tak złożonej imprezy warto poszukiwać 

jednolitego rozwiązania?

Europejskie Dni Dziedzictwa 2005 za nami. Czas zobaczyć co przyniosą I Ogólno

polskie Dni Konserwatorskie, które odbędą się 5-7 października 2005 r. w Pałacu Kultu

ry i Nauki w Warszawie, co przyniesie Kongres Konserwatorów, Targi i imprezy towarzy

szące (zob. - s. 4-5; więcej informacji na stronie internetowej: www.mtpolska.com.pl 

lub pod nr. tel.: 0 22 622 31 79, 0 22 622 31 80).



OD Poglądy
Poglądy

\Ne wrześniu br. w Jaworze odbyły się 
uroczystości obchodów 350-lecia Ko
ścioła Pokoju. Jego historia wiąże się 
z zakończeniem wojny trzydziestolet
niej (1618-1648) i zawarciem w 1648 r. 
pokoju westfalskiego. Z trzech zbudo
wanych wówczas na Śląsku świątyń 
dla luteranów zachowały się dwie: 
w Jaworze i Świdnicy; kościół w Gło
gowie nie istnieje od XVIII w. Kościół 
w Jaworze został wzniesiony w 1655 r. 
według projektu wrocławskiego archi
tekta Albrechta von Sóebischa i do
trwał do naszych czasów jako zabytek 
architektury protestanckiej wysokiej 
wartości artystycznej i historycznej. 
W 2001 r., wraz z Kościołem Pokoju 
w Świdnicy, został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego UNESCO. W trakcie te
gorocznych obchodów 350-lecia ko
ścioła w Jaworze odbyto się m.in. sym
pozjum naukowe, otwarcie wystawy 
„Kościół Pokoju w Jaworze w ikono
grafii i dokumentach”, wystawienie od
restaurowanych dzwonów, prezenta
cja organów po renowacji. Jubileuszo
we uroczystości zakończyło ekume
niczne nabożeństwo dziękczynne.

Polska Federacja Organizacji Kolek
cjonerskich skierowała list otwarty do 
ministra kultury w sprawie dofinanso
wania działalności Muzeum im. Jerze
go Dunin-Borkowskiego w Krośniewi
cach. W liście tym m.in. czytamy: „Od 
wielu lat Muzeum im. Jerzego Dunin- 
-Borkowskiego w Krośniewicach jest 
jedyną w Polsce instytucją kultury, któ
ra w bardzo szerokim zakresie prowa
dzi aktywną działalność na rzecz bada
nia i popularyzacji idei kolekcjonerstwa 
oraz ochrony dóbr materialnych naszej 
kultury narodowej w kraju i poza jego 
granicami. [...] Z ogromnym zaskocze
niem i wielkim niepokojem przyjęliśmy 
informację o braku środków na działal
ność instytucji muzealnej w Krośniewi
cach, dotychczas dofinansowywanej 
przez Ministerstwo Kultury. Konse
kwencją tej tragicznej sytuacji może 
stać się w najbliższym czasie koniecz
ność poważnego ograniczenia, a na
wet zakończenia działalności i za
mknięcie tej niezwykle ważnej dla pol
skiego muzealnictwa i ruchu kolekcjo
nerskiego oraz dla regionu instytucji 
kultury. [...] Apelujemy do Pana Mini
stra o podjęcie niezwłocznych działań, 
które zapobiegną zaistnieniu podob
nych sytuacji w czasie teraźniejszym, 
jak i w przyszłości!"

iSsaffiBSłHK
Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych 
zamieścił w internecie krajową listę 
wszystkich zaginionych obrazów, rzeźb, 
biżuterii, starodruków, a nawet party
zanckiej amunicji. Zawiera ona informa
cję o ponad 7 tys. dziel sztuki i na razie 
uwzględnia obiekty skradzione po 1970 r., 
ale trwają już prace nad objęciem listą 
dóbr, które zaginęły w czasie drugiej 
wojny światowej. Pod względem liczby 

skradzionych dziel sztuki Polska znaj
duje się na szóstym miejscu na świecie 
(rekordzistami są tu Francja i Włochy) 
i największym zainteresowaniem zło
dziei cieszy się malarstwo; na liście fi
guruje około 2600 zaginionych obra
zów. Upublicznienie listy powinno zde
cydowanie zmniejszyć liczbę kradzieży 
dzieł sztuki, utrudni bowiem złodziejom 
sprzedaż zrabowanych przedmiotów. 
Jeśli zaginione dzieło pojawi się na ja
kiejkolwiek aukcji, będą automatycznie 
wiedziały o tym odpowiednie służby 
i kolekcjonerzy. Udostępnienie listy 
w internecie stanowi istotny przełom 
w poszukiwaniu skradzionych i zaginio
nych zabytków.

Klasztor kamedutów na Bielanach 
w Krakowie otrzymał 44 tys. zł - całko
wity zysk z zakładów specjalnych zor
ganizowanych przez Totalizator Spor
towy. Pieniądze te przeznaczone zo
staną na renowację tego cennego, sie
demnastowiecznego zabytku. Przy
wrócenie klasztorowi dawnej świetno

ści wymaga ogromnych nakładów. 
Niezależnie od potrzeby pilnego pod
jęcia prac remontowych, powinno się 
przeprowadzić szczegółowe prace ba
dawcze na terenie zespołu. Niezbędna 
jest np. wnikliwa analiza odkrytych 
przed paroma miesiącami fragmentów 
fresków w siedemnastowiecznym bu
dynku dla gości, gdzie zatrzymała się 
m.in. królowa Maria Kazimiera. Na 
podstawie wstępnych badań sonda
żowych przypuszcza się, że malowidła 
te pochodzą z początku XVIII, a może 
nawet końca XVII w. Takich zagadek 
i nieodkrytych jeszcze miejsc klasztor 
kamedutów na krakowskich Bielanach 
kryje w sobie jeszcze wiele.

W Zarządzie Morskiego Portu Gdynia 
S.A. w lipcu br. odbyło się seminarium 
na temat przyszłości zabytkowego 
Dworca Morskiego w Gdyni. Budynek 
powstał w 1933 r. jako miejsce obsługi 
ruchu pasażerskiego i emigracyjnego 
w przedwojennej Polsce. Mieściły się 
w nim biura podróży, odbywały odpra
wy celne, a także zjazdy i konferencje. 
Stanowił również miejsce pierwszego 
kontaktu z ojczystym krajem i to zna
czenie zachował do lat siedemdziesią
tych XX w. Szansa na odzyskanie 
przez obiekt dawnego blasku wiąże 
się z planami budowy nowoczesnego 
terminalu promowego, ale aby przy
wrócić budynkowi dworca formę archi

tektoniczną z lat trzydziestych ubiegłe
go wieku, trzeba przede wszystkim od
tworzyć lewy narożnik, zniszczony 
podczas bombardowania w 1943 r.

Ruiny średniowiecznego kościoła 
w Trzęsaczu zostały uratowane. Po 
czterech latach trudnych prac budow
lanych udało się powstrzymać de
strukcyjne działanie morza na zabytek. 
Teraz wzmocnione ruiny stoją w odle
głości 1 m od urwiska. Kościół w Trzę
saczu w XIV w., w momencie budowy, 
znajdował się w środku wsi, ponad 
2 km od brzegu. W kolejnych wiekach 
morze niszczyło klifowy brzeg i zbliża
ło się do świątyni. W połowie XIX w. ko
ściół był już tylko 5 m od urwiska. Po
dejmowane wówczas próby ratowania 
zabytku nie powiodły się. Miejmy na
dzieję, że ostatnie prace na dłużej 
ochronią kościół przed niszczącą silą 
morza.

Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków 
Techniki i Dziedzictwa Kulturowego Ja
nus zwróciła się do władz Krakowa 
o zgodę na trzyletnie nieodpłatne użyt
kowanie przez Fundację wszystkich 
fortów Twierdzy Kraków, będących 
w zasobie gminy. Według opracowa
nej strategii Twierdza powinna zara
biać na swoich wartościach turystycz
nych i rekreacyjnych. Pierwszy etap 
stanowiłoby posprzątanie fortów i za
pewnienie bezpieczeństwa osobom 
zwiedzającym, następny - przygoto
wanie dokumentacji, na podstawie 
której określi się ostateczny sposób 
zagospodarowania Twierdzy; w części 
obiektów powstawałoby rozproszone 
muzeum Twierdzy Kraków. Autorzy 
strategii planują nie tylko ochronę i za
gospodarowanie fortów, ale również 
terenów zielonych wokół nich.

Jeszcze w tym roku rozpoczną się pra
ce związane z odnową zabytkowego 
rynku w Pruchniku na Podkarpaciu. 
Charakterystycznym elementem tej 
niewielkiej, ale o czternastowiecznej 
metryce miejscowości jest kompleks 
drewnianej zabudowy rynkowej. Skła
da się na niego około 40 domów 
z XVIII i XIX w., które stanowią jeden 
z największych i najpiękniejszych ze
społów architektury drewnianej w Pol
sce. Większość obiektów cechują: zrę
bowa i słupowa konstrukcja, bogac
two elementów zdobniczych, dwu- 
i czterospadowe dachy oraz wsparte 
na drewnianych slupach, szerokie 
podcienia. Część domów wymaga 
gruntownego remontu. Przy okazji ich 
renowacji odnowiony zostanie cały re
jon pruchnickiego rynku, łącznie z wy
mianą nawierzchni i oświetlenia.

W Galerii Domu Pracy Twórczej w Wi
grach w woj. podlaskim w dniach od 
17 czerwca do 27 sierpnia br. czynna 
była wystawa „Eikon staroobrzędowy”; 
greckie słowo eikon - ikona, oznacza 
obraz. Na wystawie pokazane zostały 
ikony, krzyże, plakiety, tryptyki oraz in
ne przedmioty kultu religijnego staro
obrzędowców, pochodzące z XVII-XIX w. 
Łącznie zgromadzono ponad 200 za
bytkowych obiektów, w tym 130 ikon 

malowanych na deskach. Po raz 
pierwszy publicznie pokazano ikony 
staroobrzędowe niebędące w stałych, 
udostępnianych ekspozycjach muze
alnych. Pochodziły one ze zbiorów Mu
zeum Zamek Górków w Szamotułach, 
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, 
Muzeum Południowego Podlasia 
w Białej Podlaskiej, Muzeum Okręgo
wego w Suwałkach oraz Muzeum Re
gionalnego w Słupcy. Wystawa była 
też pierwszą na tak dużą skalę ekspo
zycją w Polsce, mającą na celu nie tyl
ko przybliżenie piękna ikony, ale rów
nież kultury staroobrzędowców.

Już wkrótce rozpoczną się prace re
montowe w zabytkowym ratuszu w Mo
rągu, jednym z czterech ocalałych go
tyckich ratuszy na Warmii i Mazurach. 
Morąski ratusz powstał w 1444 r. Był 
kilkakrotnie niszczony przez pożary 
i odbudowywany, ale nie stracił pier
wotnego, średniowiecznego charakte
ru. Przetrwał w stosunkowo niezmienio
nym stanie do dziś. Obecne prace re
montowe mają zakończyć się w 2006 r. 
Po remoncie w pomieszczeniach na 
parterze i pierwszym piętrze będą mia
ły swoje siedziby organizacje społecz
ne. Najwięcej czasu zajmie renowacja 
ratuszowych piwnic, ponieważ poprze
dzić ją muszą wnikliwe badania archi
tektoniczne i archeologiczne.

Z okazji przypadającego w przyszłym 
roku jubileuszu 100-lecia Polskiego To
warzystwa Krajoznawczego ogłoszony 
został przez Zarząd Główny PTTK 
i Centrum Fotografii Krajoznawczej 
konkurs fotograficzny „100 lat PTK”. 
Jego celem jest zgromadzenie infor
macji i dokumentacji o historii, pamiąt
kach, zabytkach zorganizowanego 
przed stu laty Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego (dotyczy lat 1906-1950). 
Zebrane w ten sposób materiały foto
graficzne pozostaną w dokumentacji 
PTTK, jako historia prekursorów Towa
rzystwa. Termin nadsyłania prac kon
kursowych przyjęto do 31 grudnia 
2005 r. Regulamin konkursu oraz 
wszelkie informacje z nim związane 
można otrzymać w biurze Organizacyj
nym - Konkurs Fotograficzny „100 lat 
PTK", Zarząd Główny PTTK, ul. Senator
ska 11, 00-075 Warszawa, tel. 826-22-51, 
wewn. 224.

W Gdańsku w lipcu br. w ramach inau
guracji Jarmarku św. Dominika przed 
Ratuszem Głównego Miasta odbyto 
się uroczyste odsłonięcie gdańskich 
wzorców miar. Miary te zrekonstruowa
ne zostały w bieżącym roku z inicjaty
wy Akademii Rzygaczy, zrzeszającej 
grupę miłośników historii dawnego 
Gdańska. Nieznana jest data pierw
szego zainstalowania sztab mierni
czych na fasadzie Ratusza. Wiadomo, 
że byty już tam w połowie XVII w. Zagi
nęły najprawdopodobniej w 1945 r. 
Miary służyły głównie do sprawdzania 
rzetelności i uczciwości kupców. 
W tym celu członkowie rady cechowej 
przeprowadzali co dwa tygodnie ob
chód i dokonywali pomiarów sprzeda
wanych bel materiałów. W dawnym 
Gdańsku wierzono także, że dotknię
cie sztab przynosi szczęście.
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W\MwiedziecW If 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.

„Zwracam się do Państwa 
z prośbą o pomoc w ustaleniu 
okresu oraz miejsca powsta
nia przedmiotów, będących 
w moim posiadaniu [...]. Jest 
wśród nich porcelanowy ser
wis wykonany we Lwowie 
w firmie Kazimierza Lewickie
go. Serwis ten byt własnością 
moich pradziadków (pradzia
dek byl notariuszem w Ra- 
dziechowie koto Lwowa). 
Komplet składał się z zastawy 
obiadowej oraz zestawu do 
kawy i do herbaty na 44 oso
by. Do naszych czasów prze
trwało około 50% serwisu 
(w lepszym lub gorszym sta
nie). Na niektórych egzempla
rzach, obok nazwy firmy, znaj
dują się ręcznie pisane nume
ry. Chcialabym wiedzieć, w ja
kim okresie mogła ta porcela
na powstać. Jak mówiła kie
dyś moja babunia, była to por
celana wyprawowa jej matki. 
Z kolei siostra mojej mamy 
twierdzi, że pradziadkowie ku
pili ją już po ślubie. Będąc 
w tym roku we Lwowie po
szłam do muzeum mebli i por
celany. Niestety, nie było z kim 
na ten temat rozmawiać. Por
celany z firmy Lewickiego też 
w muzeum nie było".

Ewa Jarosz 
Koszalin

Podobne do opisanych w li
ście wyroby porcelanowe, 
pochodzące z firmy Kazimie
rza Lewickiego we Lwowie, 
choć nie należą do rzadko
ści, gdyż zachowało się ich 
stosunkowo wiele w kolek
cjach muzealnych i w zbio
rach prywatnych, zarówno 
w Polsce, jak i na Ukrainie, 
nie zostały jeszcze w pełni 
opracowane. Postulat precy
zyjnego ich przebadania 
zgłoszony został w Polsce 

dopiero przed czterema laty 
podczas Sesji Oddziału War
szawskiego Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, poświęco
nej rzemiosłu artystycznemu. 
Co ciekawe, zrobiła to osoba 
chyba najbardziej do tego 
predestynowana - dr Jakub 
Lewicki, historyk sztuki i... po
tomek rodziny Lewickich ze 
Lwowa, tych właśnie od ma- 
larni fajansów i porcelany, od 
sklepów z ceramiką i od słyn
nej niemal na całym świecie 
Fabryki Fajansów i Terakoty 
w Pacykowie koto Stanisła
wowa. Na rezultaty badań 
przyjdzie nam jeszcze długo 
poczekać. Odpowiadając na 
list, możemy się jednak już 
teraz posłużyć krótkim cyta
tem z referatu J. Lewickiego, 
w którym czytamy: „Od po
czątku wieku XX we Lwowie 
działał sklep i malarnia Kazi
mierza Lewickiego. Mieścił 
się on w najbardziej prestiżo
wym miejscu wielkiego mia
sta, zajmując stojącą przy 
Placu Mariackim 5 (w tle po
mnika Mickiewicza) kamieni
cę zamykającą Waty Guber- 
natorskie. Jak głosiła jedna 
z reklam malarnia oferowała 
wzory na serwisy w stylu za
kopiańskim, talerze dekora
cyjne, filiżanki, popielniczki 
oraz majoliki fladrowane 
[z dekoracją malarską naśla
dującą słoje drzewa lub 
strukturę marmuru - red,]. 
Wyroby sygnowano czerwoną 
pieczęcią, okrągłą lub owalną 
z napisem "Kazimierz Lewicki 
Lwów», a rzadziej «Jakub Le
wicki Lwów” i "Stanisław Le
wicki Lwów». W tej samej ka
mienicy ulokowano duży 
sklep z porcelaną. Obok wzo
rów i wyrobów własnych spro
wadzano produkty austriac
kie, czeskie, a także (w zależ
ności od gustów i zamówień) 

z innych krajów. Prawdopo
dobnie fajanse malowano 
także w innych domach nale
żących do tej samej rodziny - 
przy ulicy Św. Mikołaja i Trybu
nalskiej. Według badaczy 
ukraińskich należąca do Le
wickich malarnia porcelany 
przy ulicy Trybunalskiej istnia
ła już od 1844 r. Największe 
znaczenie miał jednak sklep 
i malarnia przy Placu Mariac
kim 5" (J. Lewicki, Między 
Wiedniem a Huculszczyzną. 
Fabryka fajansów w Pacyko
wie, „Rzemiosło artystyczne. 
Materiały Sesji Oddziału War
szawskiego Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki”, t. II, War
szawa 2001, s. 369).
Dokładne określenie czasu 
powstania serwisu (il. 1 i 2) 
nie jest możliwe. Forma por
celanowych naczyń (sprowa
dzonych do malarni zapewne 
z Czech lub Austrii) oraz spo

sób dekoracji malarskiej (wy
konanej niewątpliwie u Kazi
mierza Lewickiego we Lwo
wie) wskazują na przełom 
XIX i XX w. Ale widoczna na 
odwrociu talerza owalna 
czerwona pieczątka z napi
sem „Kazimierz Lewicki / 
Lwów" (il. 3) stosowana była 
w firmie bardzo długo. Jak 

długo i w jakich latach - te
go, być może, dowiemy się 
dopiero po opublikowaniu 
badań. Na niewiele przyda 
się też znajomość (dzięki 
ogłoszeniu, które ukazało się 
8 marca 1903 r. w „Dzienniku 
Polskim” we Lwowie) dzien
nej daty otwarcia sklepu przy 
Placu Mariackim (sklep zo
stał otwarty 7 marca 1903 r., 
a określono go w reklamie 
jako „filja firmy / KAZIMIERZ 
LEWICKI / cesarski królewski 
nadworny dostawca / Główny 
skład porcelany, szklą, her
baty / Lwów, plac Marjacki I. 
10 i Trybunalska 6’’). Podob
nie bezużyteczne pozostaną 
na razie owe ręczne ozna
czenia numeryczne na od- 
wrociach niektórych naczyń; 
mogą one odnosić się za
równo do numeracji wzorów 
malarskich, jak i do roku 
ukończenia zdobienia, a na

wet do osób, które dekora
cję tę wykonały. Tak więc (na 
razie!) przełom XIX i XX w.
Cena rynkowa serwisu - ze 
względu na jego niekomplet
ność i nie najlepszy stan za
chowania - raczej amatorska. 
Zapewne jednak dałoby się 
z niego zestawić całkiem 
przyzwoity zestaw dla dwuna
stu, a może nawet dwudzie
stu czterech osób. Wtedy na
leżałoby szukać na niego 
kupca skłonnego zapłacić od 
dwóch do czterech tysięcy 
złotych.
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Dlaczego Warszawa?
Rozmowa z Lechem Kaczyńskim, prezydentem Warszawy

■ Jakie znaczenie przykłada Pan Pre
zydent do ochrony dziedzictwa kultu
rowego, skoro zdecydował się Pan 
objąć patronatem I Ogólnopolskie Dni 
Konserwatorskie?

- Dbanie o dziedzictwo kulturowe 
jest naszym obowiązkiem wobec prze
szłych pokoleń oraz wyrazem troski o po
kolenia, które przyjdą po nas. Jako pre
zydent miasta tak szczególnie doświad
czonego w wyniku drugiej wojny świato
wej i jej politycznych następstw czuję się 
szczególnie odpowiedzialny za dziedzic
two trudnej historii naszej stolicy. Syste
matycznie zwiększamy wydatki na ochro
nę dziedzictwa narodowego. Nowator
skim przykładem takiej ochrony jest bu
dowa Muzeum Powstania Warszawskie
go (zainicjowanej już w 1982 r. m.in. 
przez działaczy Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami, ale zrealizowanej dopiero te
raz), na potrzeby którego została za
adaptowana zabytkowa Elektrownia 
Tramwajowa z początku XX w. Budynek, 
w którym stworzyliśmy Muzeum, byt 
w bardzo złym stanie i grozi! zawaleniem. 
Ta realizacja może wyznaczać kierunki 
ochrony historycznych budowli, które 
także dzisiaj powinny służyć społeczeń
stwu i jego współczesnym potrzebom. 
Nasz pomysł spotkał się z uznaniem za
równo profesjonalistów, którzy przyznali 
mu tytuł Muzealnego Wydarzenia Roku, 
jak i ponad 400 000 zwiedzających, któ
rzy swą obecnością wprowadzili je do 
ścisłej czołówki najczęściej odwiedza
nych polskich muzeów. Kolejnym wy
zwaniem będzie stworzenie Muzeum Ży

dów Polskich, które już staje się wyda
rzeniem na skalę światową.

W ciągu kilku ostatnich lat dzięki ini
cjatywie Miasta udało się ocalić kilka 
szczególnie ważnych zabytków związa
nych z tkanką historyczną stolicy: mau
zoleum Szustrów w parku Morskie Oko, 
słynną Grubą Kaśkę i pomnik św. Jana 
Nepomucena, którego gruntowna kon
serwacja przyniosła ważne odkrycia. Nie
bawem warszawiacy i turyści będą mogli 
cieszyć się widokiem Syreny na Powiślu, 
której pomnik powróci wreszcie do pier
wotnego wyglądu.

Władze miasta wspomagają rów
nież konserwację zabytków, które nie 

są miejską własnością, lecz stanowią 
ważny element tożsamości kulturowej 
stolicy. Są to zarówno obiekty sakralne, 
jak i świeckie. Dzięki miejskim fundu
szom przywrócono m.in. świetność ko
ściołom: św. Anny i św. Katarzyny, 
znaczne środki przekazaliśmy również 
na remont zabytkowych budynków Uni
wersytetu Warszawskiego.

■ W jaki sposób Warszawa może sko
rzystać z tej inicjatywy?

- Chciatbym, żeby środowisko kon
serwatorskie związane z Warszawą sta
ło się liderem myśli, technologii i dok
tryn konserwatorskich. Mamy przecież 
w Warszawie wspaniale uczelnie kształ
cące konserwatorów o różnym profilu - 
Politechnikę Warszawską, Akademię 
Sztuk Pięknych, Uniwersytet Warszaw
ski, Szkolę Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego. Mam też nadzieję, że Kon
gres Konserwatorów Polskich, który bę
dzie integralną częścią I Ogólnopol
skich Dni Konserwatorskich, stanie się 
zaczynem nowych idei, które przyczy

nią się do rozkwitu stolicy. W strategii 
rozwoju miasta stołecznego Warszawy 
do roku 2020 zapisaliśmy ważne dla 
nas cele z zakresu ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków, nauki. Jestem 
przekonany, że Warszawa potwierdzi 
swoją rolę ważnego ośrodka naukowe
go w dziedzinie teorii i praktyki konser
watorskiej. Polska myśl konserwatorska 
ma przecież wielką tradycję, a ważne 
idee rodziły się często właśnie w War
szawie. W ubiegłym roku obchodzili
śmy w Warszawie 50-lecie Konwencji 
Haskiej, w czerwcu tego roku 40-lecie 
powołania ICOMOS, w których powsta
niu nieocenioną rolę odgrywali konser
watorzy polscy związani z Warszawą. 
Jesienią tego roku będziemy obcho
dzić ćwierćwiecze wpisu warszawskie
go Starego Miasta na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego 
UNESCO. Ten wpis byt hołdem dla 
mieszkańców miasta, których determi
nacja doprowadziła do odbudowy nie
mal całkowicie zniszczonej w czasie 
wojny Starówki oraz wyrazem uznania 
dla profesjonalizmu i rzetelności kon
serwatorów warszawskich.

Jesteśmy 
to winni 
naszym 

przodkom
Rozmowa 

z ks. Janem Drobem, 
ekonomem Konferencji 

Episkopatu Polski

■ Jakie jest zapotrzebowanie na 
usługi konserwatorskie w Kościele?

- W Polsce jest okoto 2500 ko
ściołów drewnianych. Nie wszystkie 
z nich są zabytkami, ale większą 
część stanowią obiekty wyjątkowo 
cenne. Te potrzebują m.in. dobrych 
zabezpieczeń struktury drewnianej, 
polichromii. Mamy też wiele zabytków 
murowanych, które wymagają remon
tu, często generalnego. Przykładem 
może być jedna z najpiękniejszych 
pereł manieryzmu - ponad czterystu- 
letni klasztor ojców kamedutów na 
Srebrnej Górze na Bielanach w Kra
kowie, którego zabudowania potrze
bują gruntownego remontu i renowa
cji. Sakralne obiekty zabytkowe roz
siane są po całym kraju i w większo
ści znajdują się w parafiach wiejskich 
oraz w małych miastach. Księża mają 
poważny problem z zachowaniem ich 
w dobrym stanie, gdyż w polskim Ko
ściele nie ma systemu centralnego fi
nansowania. Jedynym źródłem pie
niędzy na remonty są więc ofiary na 
tacę, które w takich niewielkich para
fiach nie wystarczają na pokrycie bie
żących potrzeb. Jako społeczeństwo 
musimy się zmobilizować i pomóc, 
aby uchronić nasze dziedzictwo kul
turowe przed zniszczeniem. Jeste
śmy to winni naszym przodkom.

■ W jaki sposób na stan zabytków 
sakralnych mogą wpłynąć I Ogólno
polskie Dni Konserwatorskie i Kon
gres Konserwatorów Polskich?

- Z takich potrzeb właśnie wzięta 
się idea Ogólnopolskich Dni Konser-
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watorskich. Dla stanu zabytków 
kościelnych wydarzenie to jest 
istotne z dwóch powodów. 
Przede wszystkim Ogólnopolskie 
Dni Konserwatorskie stanowią 
okazję do spotkania wszystkich 
konserwatorów diecezjalnych, 
którzy będą mogli wymienić się 
doświadczeniami i poglądami. 
Po drugie prezentacja w jednym 
miejscu ofert różnych firm, naj
nowszych technologii i pro
duktów utatwi wybór najlep
szych. Potrzebujemy praktycz
nie wszystkiego: zabezpieczeń 
struktur drewnianych, gontów, 
polichromii, miedzi, prac murar
skich, ustug malarzy, etc. Oprócz 
tego oczekujemy również propo
zycji zabezpieczeń kościołów 
przed kradzieżami i pożarami. Li
czymy też oczywiście na zaosz
czędzenie pieniędzy - uzyskanie 
rabatów przy składaniu zamówie
nia na remont czy ochronę jedno
cześnie kilku obiektów.

■ Kogo ze strony Kościoła moż
na spodziewać się wśród gości 
podczas Ogólnopolskich Dni 
Konserwa tors kich ?

- Jak wspomniałem, przybę
dą konserwatorzy diecezjalni, po
wołani na stanowiska przez bi
skupów. W Kościele stanowią oni 
odpowiednik konserwatorów wo
jewódzkich i doglądają dziedzic
twa kulturowego, znajdującego 
się pod naszą kuratelą. Organiza
torzy zaprosili również probosz
czów najcenniejszych kościołów 
w Polsce. Sądzę, iż ze względu 
na potrzeby, wieść szeroko roz
niesie się w środowiskach ko
ścielnych i wzbudzi duże zainte
resowanie.

Kongres
Konserwatorów Polskich

W ramach Dni Konserwatorskich 2005 odbę
dzie się w Warszawie w dniach 5-7 paź

dziernika 2005 r. w Pałacu Kultury i Nauki pierw
szy po wojnie Kongres Polskich Konserwatorów 
Zabytków.

Kongres ma dwa cele zasadnicze: dokona
nie podsumowania przeszłości w ochronie 
dziedzictwa i sformułowanie wniosków wynika
jących z tej oceny, a przede wszystkim wypra
cowanie postulatów na przyszłość, które zosta
ną zapisane w Rezolucji Kongresu. Do udziału 
w Kongresie zaproszeni zostali ludzie wybitnie 
zasłużeni dla polskiej konserwacji i ochrony za
bytków zarówno w latach minionych, jak 
i w czasie obecnym. Reprezentowane będzie 
cale środowisko konserwatorów polskich - lu
dzie nauki, projektanci, badacze, konserwato
rzy wojewódzcy, reprezentanci ogólnopolskich 
ośrodków stanowiących zaplecze merytorycz
ne Generalnego Konserwatora Zabytków, lau
reaci ważnych nagród środowiska, m.in.: laure
aci nagrody Conservator Ecclesiae, nagrody 
im. J. Zachwatowicza. Będą obecni również 
studenci, członkowie kół naukowych różnych 
uczelni, kształcących w szeroko rozumianym 
obszarze konserwacji zabytków. Zaproszeni zo
stali prezesi podmiotowych stowarzyszeń po
zarządowych, m.in. SHS, SARP SNAP PKN 
ICOMOS, TOnZ.

Chcemy przede wszystkim rozmawiać 
o doktrynie konserwacji, możliwości stosowa
nia nowych technologii versus zachowania au
tentyzmu materii, zarządzaniu obiektami zabyt
kowymi w obliczu zmieniającej się rzeczywisto
ści, granicach kompromisu.

Rozpoczniemy od sesji nazwanej „Retro- 
spekcje i wizje", która będzie swoistym forum 
autorytetów.

Organizatorem Kongresu jest Stowarzysze
nie Konserwatorów Zabytków, a instytucje 
wspierające to: Ministerstwo Kultury - General
ny Konserwator Zabytków RR Prezydent War
szawy, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, To

warzystwo Opieki nad Zabytkami, Związek Pol
skich Artystów Plastyków - Ogólnopolska Rada 
Konserwatorów Dzieł Sztuki, Zamek Królewski 
w Warszawie, Krajowy Ośrodek Badań i Doku
mentacji Zabytków, Ośrodek Ochrony Zbiorów 
Publicznych, Międzyuczelniany Instytut Konser
wacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Ośrodek Ochro
ny Dziedzictwa Archeologicznego.

Kongres odbywać się będzie pod patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksandra 
Kwaśniewskiego. Wśród zaproszonych gości są 
m.in.: Waldemar Dąbrowski, Minister Kultury oraz 
Lech Kaczyński, Prezydent Warszawy.

Referat wprowadzający wygłosi Ryszard 
Mikliński, Generalny Konserwator Zabytków RR 
Sesje merytoryczne prowadzone będą przez 
osoby uznane w środowisku, m.in.: prof. E. Ma
łachowicza, prof. A. Tomaszewskiego, prof. 
A. Kadluczkę, prof. J. Purchlę, prof. B. Roubę, 
prof. A. Bóhma.

Czeka nas ciężka, trzydniowa praca. Wie
rzę, że Kongres wskaże drogi dla polskiej 
ochrony i konserwacji dziedzictwa na wiele lat. 
Wiemy, że jest taka potrzeba. Jesteśmy to winni 
tym wszystkim, którzy poświęcili właśnie konser
wacji i ochronie zabytków swoje zawodowe, 
a wielu również prywatne życie. Mam tu na my
śli Profesorów: S. Lorentza, J. Zachwatowicza, 
A. Gieysztora, A. Majewskiego i wielu innych!

Konserwacja i ochrona dziedzictwa - to pro
ces, który wymaga kontynuacji, to obszar pod
stawowy dla tożsamości narodowej, a równo
cześnie poświadczający mądrość i tolerancję. 
Polska ma bogate dziedzictwo materialne i nie
materialne, wielokulturowe. Dlatego tak ważne 
jest, by było chronione i udostępniane właściwie. 
Zwłaszcza dzisiaj musimy podkreślać na każ
dym kroku, że jest to nasz podstawowy obowią
zek wobec dziedzictwa globalnego.

dr hab. inż. Jerzy Jasieńko 
prezes Stowarzyszenia 

Konserwatorów Zabytków

Program Kongresu

„Retrospekcje i wizje”
Sesja I: „Ochrona dziedzictwa kulturowego i konserwacja w powojen

nej Polsce w świetle doktryn i opracowań naukowych”
Sesja II: „Prawo w ochronie zabytków w Polsce"
Sesja III: „Ochrona zabytków we współczesnej Polsce w obliczu globalizacji” 
Sesja IV: „Konserwacja, restauracja, kreacja a dziedzictwo kulturowe” 
Sesja V: „Konserwacja zabytków jako proces interdyscyplinarny - bada

nia, nauka, technika, praktyka. Kształcenie w dziedzinie ochrony 
i opieki nad zabytkami"

Sesja VI: „Współczesne technologie konserwatorskie a zachowanie tradycji 
w ochronie dziel sztuki”

Sesja VII: „Zastosowanie cyfrowych technologii dokumentacyjnych przy 
badaniu zespołów zabytkowych jako proces interdyscyplinarny
- zintegrowana dokumentacja, cele, możliwości, praktyka"

Sesja VIII: „Ochrona archeologicznych dóbr kultury w świetle ustawy o ochro
nie zabytków i opiece nad zabytkami oraz aktów towarzyszących
- problemy i postulaty"

Sesja IX: „Ochrona zabytkowych założeń ogrodowych i parków”
Sesja X: „Specyfika ochrony, konserwacji i wykorzystania zabytków post- 

industrialnych”
Sesja XI: „Dziedzictwo a turystyka - dylematy transformacji”
Sesja XII: „Współczesne uwarunkowania pracy urzędów konserwatorskich" 
Sesja XIII: „Rola organizacji pozarządowych w ochronie zabytków'
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Zabytek archeologiczny
a poszukiwanie skarbów

KAMIL ZEIDLER

dojęcie zabytku jest pojęciem prawnym i zostato zdefiniowa- 
ne w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

L i opiece nad zabytkami (Dziennik Ustaw, Nr 162, poz. 1568). W myśl 

art. 3 ust. 1 tej ustawy zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, 
ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego 
działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, 
których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na wartość 
historyczną, artystyczną lub naukową. Ustawa dzieli zabytki na nieru
chome i ruchome, stanowiąc, że zabytkiem nieruchomym jest nierucho
mość, jej części lub zespół nieruchomości, a zabytkiem ruchomym - 
rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych.

W art. 3 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
zostaje zdefiniowany zabytek archeologiczny, jako zabytek nieruchomy, 
będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością eg
zystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych 
i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ru
chomy będący tym wytworem. Do zabytków archeologicznych należą 
w szczególności pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego 
osadnictwa, cmentarzyska, kurhany oraz relikty działalności gospodar
czej, religijnej i artystycznej.

Artykuł 181 kodeksu cywilnego stanowi, że własność ruchomej rze
czy niczyjej nabywa się przez jej objęcie w posiadanie samoistne, a ar
tykuł 183 paragraf 1, że ten, kto znalazł rzecz zgubioną, powinien nie
zwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Je
żeli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy, albo jeże
li nie zna miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, powinien nie
zwłocznie zawiadomić o znalezieniu właściwy organ państwowy. W wy
padku zabytków szczególne znaczenie ma jednakże przepis artykułu 
184. Zgodnie z jego treścią, pieniądze, papiery wartościowe, kosztow
ności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną znalazca 
powinien oddać niezwłocznie na przechowanie właściwemu organowi 
państwowemu.

Znalazca, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać 
znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosi 
swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej 
do odbioru (art. 186 k.c.). Jednakże pieniądze, papiery wartościowe, 
kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, któ
re nie zostaną przez uprawnionego odebrane w ciągu roku od dnia we
zwania go przez właściwy organ, a w razie niemożności wezwania - 
w ciągu dwóch lat od ich znalezienia, stają się własnością Skarbu Pań
stwa. Inne rzeczy stają się po upływie tych samych terminów własnością 
znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom (art. 187 k.c.). 
W wypadku znalezienia skarbu zapewne osoba uprawniona już nie żyje, 
a jej spadkobiercy są trudni do odnalezienia, dlatego ustawodawca w ar
tykule 189 kodeksu cywilnego wprost odniósł się do sytuacji znalezienia 
skarbu. Jeżeli rzecz mająca znaczniejszą wartość materialną albo war
tość naukową lub artystyczną została znaleziona w takich okoliczno
ściach, że poszukiwanie właściciela byłoby bezcelowe, znalazca obowią
zany jest oddać rzecz właściwemu organowi państwowemu. Rzecz zna
leziona staje się własnością Skarbu Państwa, a znalazcy należy się odpo
wiednie wynagrodzenie.

Powstaje w tym miejscu pytanie, co oznacza „odpowiednie wyna
grodzenie"? Jest to niedookreślony zwrot językowy, zawarty w przepisie 
prawnym, mający zapewnić swobodę decyzyjną organowi stosujące
mu prawo, czyli temu, który o „odpowiednim wynagrodzeniu" będzie 
decydował. W wypadku znalezienia zwykłej rzeczy sprawa jest stosun
kowo prosta, gdyż znalazcy należy się dziesięć procent wartości. A ta 
określana jest zgodnie z wartością rynkową rzeczy. Jak pisze Józef Ma- 
jorowicz: „Kodeks nie podaje kryteriów dla określenia odpowiedniego 
wynagrodzenia*. [...] uzasadniony wydaje się wniosek, że wynagrodze
nie to nie może być w każdym bądź razie niższe od znaleźnego, które 
należy się znalazcy w wypadku znalezienia m.in. rzeczy mającej wartość 
naukową lub artystyczną. Dla ustalenia wysokości tego wynagrodzenia 
istotne znaczenie będą miały takie okoliczności, jak szczególna wartość 
rzeczy znalezionej, nakład pracy potrzebny do znalezienia rzeczy, kosz
ty poniesione przez znalazcę itp.” (J. Majorowicz, Kodeks cywilny. Ko
mentarz, 1.1, Warszawa 1972, s. 492).

Stąd też przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia przysługującego 
znalazcy należy uwzględnić całokształt okoliczności towarzyszących 
znalezieniu, a zwłaszcza wartość znalezionego przedmiotu, koszty po
niesione przez znalazcę oraz jego osobisty wkład pracy. Jednakże na
leży sądzić, iż zamiar ustawodawcy byt inny, i że tak sformułowany 
przepis ma pozwolić na wypłatę odpowiedniego wynagrodzenia, czyli 
czynienie zadość prawom znalazcy, w niższej niż dziesięcioprocentowa 
wysokości. Stąd też celowym zabiegiem legislacyjnym było nieprzyję- 
cie w stosunku do przedmiotów o znaczniejszej wartości materialnej, 
czyli również zabytków, rozwiązania z artykułu 186 kodeksu cywilnego, 
który stanowi, że znalazca, który uczynił zadość swoim obowiązkom, 
może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, 
jeżeli zgłosi swe roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie 
uprawnionej do odbioru. Nieprzyjęcie dziesięcioprocentowego znaleź
nego wynika z faktu, że zabytki zazwyczaj mają wysoką wartość mate
rialną, a w tym wypadku konieczność wypłaty tak obliczonego odszko
dowania godziłaby w interes Skarbu Państwa.

W wypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypusz
czenie, że jest zabytkiem, z wyłączeniem zabytków archeologicznych, 
w sprawach własności i wynagrodzenia dla znalazcy tego przedmiotu 
stosuje się odpowiednio artykuł 189 kodeksu cywilnego. Jak zostato 
wcześniej wskazane, stanowi on, że jeżeli rzecz mająca znaczniejszą 
wartość materialną albo wartość naukową lub artystyczną została zna
leziona w takich okolicznościach, że poszukiwanie właściciela byłoby 
oczywiście bezcelowe, znalazca obowiązany jest oddać rzecz właści
wemu organowi państwowemu. Rzecz znaleziona staje się własnością 
Skarbu Państwa, znalazcy należy się odpowiednie wynagrodzenie, 
a nabycie to ma charakter nabycia pierwotnego. Przepis ten w sposób 
jednoznaczny przesądza sprawę własności znalezionego zabytku, 
zwłaszcza że poszukiwanie właściciela z oczywistych względów jest 
bezcelowe. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której znaleziona została 
rzecz o znaczniejszej wartości materialnej albo wartości naukowej lub 
artystycznej ukryta przez jej posiadacza, którego poszukiwanie, jak wy
nika z okoliczności, byłoby bezskuteczne, jak też sytuacji, w których 
znaleziono inną tego rodzaju rzecz, a więc niekoniecznie ukrytą.

Wszystkie wyżej wskazane przepisy kodeksu cywilnego do określo
nych przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
pozostają w stosunku lex generalis - lex specialis (przy czym norma 
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szczególna uchyla normę ogólną). Dokonywanie wielu działań związa
nych z zabytkiem nieruchomym wymaga uzyskania pozwolenia woje
wódzkiego konserwatora zabytków. Ustawa o ochronie zabytków i opie
ce nad zabytkami stanowi, iż pozwolenia takiego wymaga w szczegól
ności prowadzenie badań archeologicznych oraz poszukiwanie ukry
tych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeolo
gicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych 
i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.

Pozwolenie takie może określać warunki, które zapobiegną uszko
dzeniu lub zniszczeniu zabytku. Zgodnie z artykułem 47 ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wojewódzki konserwator 
zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwole
nia, a następnie zmienić je lub cofnąć, jeżeli w trakcie wykonywania ba
dań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpi
ły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub 
zniszczenia zabytku.

Pozwolenia wydawane są na wniosek osoby fizycznej lub jednostki 
organizacyjnej mającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisane
go do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczyste
go, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub sto
sunku zobowiązaniowego. Pozwolenie na prowadzenie badań arche
ologicznych wydawane jest na wniosek osoby fizycznej lub jednostki 
organizacyjnej mającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego za
rządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiąza
niowego. Pozwolenie na prowadzenie badań konserwatorskich i archi
tektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru albo badań archeolo
gicznych lub poszukiwań ukrytych bądź porzuconych zabytków rucho
mych, w tym zabytków archeologicznych, wydaje się również na wnio
sek osoby fizycznej albo jednostki organizacyjnej, zamierzającej prowa
dzić te badania lub poszukiwania. W takiej sytuacji, w wypadku braku 
zgody właściciela lub posiadacza nieruchomości, wojewódzki konser
wator zabytków może wydać decyzję nakazującą właścicielowi lub po
siadaczowi udostępnienie zabytku nieruchomego lub ruchomego na 
czas niezbędny dla przeprowadzenia badań, jednak nie dłuższy niż trzy 
miesiące od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Prowadzenie badań archeologicznych oraz poszukiwanie ukrytych 
lub porzuconych zabytków ruchomych przy użyciu wszelkiego rodzaju 
urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania na 
polskich obszarach morskich wymaga zgody dyrektora urzędu mor
skiego. Zgoda ta wydawana jest w uzgodnieniu z wojewódzkim konser
watorem zabytków właściwym dla miejsca siedziby urzędu morskiego. 
W myśl artykułu 48 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytka
mi dyrektor urzędu morskiego, w uzgodnieniu z wojewódzkim konser
watorem zabytków właściwym dla miejsca siedziby urzędu morskiego, 
może wstrzymać prowadzone bez pozwolenia badania lub poszukiwa
nia, zmienić lub cofnąć wydane pozwolenie, jeżeli wystąpiły nowe fakty 
i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia 
zabytku albo cofnąć wydane pozwolenie, jeżeli badania lub poszukiwa
nia prowadzone są niezgodnie z zakresem i warunkami określonymi 
w tym pozwoleniu. Tryb i sposoby wydawania pozwoleń na prowadze
nie badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych reguluje rozporządzenie ministra kultury z dnia 
9 czerwca 2004 r. (Dziennik Ustaw, Nr 150, poz. 1579).

Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przy
padkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badań archeolo
gicznych lub poszukiwań stanowią własność Skarbu Państwa. Miejsce 
przechowywania odkrytych, przypadkowo znalezionych albo pozyska
nych w wyniku badań archeologicznych lub poszukiwań zabytków ar
cheologicznych określa wojewódzki konserwator zabytków, przekazu
jąc je w depozyt muzeum lub innej jednostce organizacyjnej, za jej zgo
dą. Muzeum lub jednostka organizacyjna musi zapewnić trwałe prze
chowanie zabytku archeologicznego, przeprowadzenie inwentaryzacji 
i odpowiednich prac konserwatorskich oraz udostępnienie zabytku 
w celach naukowych. W wypadku niespełnienia tych wymogów mu
zeum lub jednostka organizacyjna nie może otrzymać zabytku arche
ologicznego na przechowanie lub wojewódzki konserwator zabytków 

wydaje decyzję o cofnięciu oddania zabytku archeologicznego w depo
zyt. Na wniosek dyrektora muzeum zabytki archeologiczne, będące 
w depozycie tego muzeum, mogą być przekazane na jego własność na 
podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Zgodnie z artykułem 33 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, przypadkowy znalazca przedmiotu, co do którego istnieje 
przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiąza
ny zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce znalezienia. Jest 
on ponadto zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu 
przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli 
nie jest to możliwe, właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta mia
sta. Ten zaś powinien niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie trzech dni, 
przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiado
mienie. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany, w terminie 
trzech dni od dnia przyjęcia zawiadomienia, dokonać oględzin znale
zionego przedmiotu i miejsca znalezienia oraz, jeżeli jest taka potrzeba, 
zorganizować badania archeologiczne.

Osobom, które odkryty bądź przypadkowo znalazły zabytek arche
ologiczny, z wyłączeniem osób zajmujących się zawodowo badaniami 
archeologicznymi lub osób zatrudnionych w grupach zorganizowa
nych w celu prowadzenia takich badań, przysługuje nagroda. Warun
kiem jej przyznania jest wypełnienie obowiązków związanych z takim 
znaleziskiem, a określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. Warunki i tryb przyznawania nagród określa rozporzą
dzenie ministra kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. (Dziennik Ustaw, Nr 71, 
poz. 650). Rozporządzenie to określa w szczególności rodzaje nagród, 
źródła ich finansowania oraz wysokość nagród pieniężnych.

Z punktu widzenia podejmowania inwestycji budowlanych, zwłasz
cza na terenach dawnych miast, dla inwestora rodzi się niebezpieczeń
stwo związane z odkryciem zabytku archeologicznego, co może skutko
wać długotrwałym wstrzymaniem realizacji przedsięwzięcia. Niemniej 
jednak ewentualność wstrzymania robót budowlanych rekompensowana 
jest poprzez wielokrotnie dokonywane wartościowe odkrycia archeolo
giczne. Artykuł 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
stanowi, iż kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych 
odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabyt
kiem, jest zobowiązany wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 
lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce 
jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkie
go konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to z jakichś względów możliwe, 
właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ten zaś powinien 
niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni, przekazać wojewódz
kiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie. Wojewódzki 
konserwator zabytków jest obowiązany, w terminie pięciu dni od dnia 
przyjęcia zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu. Jeśli 
zaś wojewódzki konserwator w tym terminie nie dokona oględzin odkry
tego przedmiotu, to przerwane roboty mogą być kontynuowane.

Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwa
tor zabytków wydaje decyzję, w której pozwala na kontynuację przerwa
nych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem lub jest zabytkiem, 
ale kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodze
nia albo nakazuje dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie badań ar
cheologicznych w niezbędnym zakresie. Roboty nie mogą być wstrzyma
ne na okres dłuższy niż miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli zaś 
w trakcie badań archeologicznych zostanie odkryty zabytek mający wyjąt
kową wartość, wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję 
o przedłużeniu okresu wstrzymania robót. Całkowity- okres wstrzymania 
robót nie może być jednak dłuższy niż sześć miesięcy od dnia doręczenia 
decyzji. Po zakończeniu badań archeologicznych wojewódzki konserwa
tor zabytków wydaje decyzję pozwalającą na kontynuację przerwanych 
robót. Sprawne i szybkie działanie właściwych służb konserwatorskich i ar
cheologicznych jest niezbędne nie tylko z uwagi na pozyskane w ten spo
sób zabytki oraz wiedzę w danym zakresie, lecz również ze względu na 
słuszny interes inwestora, dla którego dłuższe wstrzymanie robót budow
lanych może stanowić duże zagrożenie ekonomiczne.

Kamil Zeidler
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Konfesja - to specjalny rodzaj ołtarza, który oprócz pełnienia 
podstawowych, liturgicznych funkcji stanowi zarazem grobowiec 

mieszczący „całe ciało” świętego lub błogosławionego.

Konfesje
ziemskie groby niebiańskich orędowników

■" T“ RYSZARD MĄCZYŃSKI

I onfesje mają wielowiekową tradycję, wywodzącą się
Wz okresu wczesnego chrześcijaństwa. Wtedy wla- 

■L. J^taśnie ustanowiony został „ideowy związek pomię
dzy ołtarzem, na którym odprawiana była eucharystyczna 
ofiara, a grobowcem męczennika, który złożył swe życie 

w ofierze za wiarę”. Nowy jednak impuls zyskały w dobie 
nowożytnej, kiedy sobór w Trydencie, odpowiadając na 
wyzwanie rzucone przez reformację, postanowieniami 
z 1563 r. uprawomocnił kult relikwii świętych. Po przypa
dającym na XVII i XVIII w. rozkwicie, gdy pełni! on nie
zwykle doniosłą funkcję i religijną, i społeczną, a w jego 
propagowaniu uczestniczyła duchowna i świecka elita, na
stąpił regres. Oświeceniowy racjonalizm sprawił, że cześć 
ta została zdeprecjonowana i zepchnięta w sferę ludowej 
dewocji. Do zapoznania zjawiska konfesji walnie przyczy
niły się dwa ostatnie stulecia. Zaczęto tego rodzaju mauzo
lea (zwłaszcza mniej znaczących świętych) traktować jako 
wstydliwy przejaw „zabobonności przodków”, poczęły 
więc znikać z kościołów. Zniszczeń dopełniły obie świato
we wojny, tudzież programowe szerzenie ateizmu na daw
nych polskich kresach. Tym bardziej więc cenne są te kon
fesje, które dotrwały do obecnych czasów.

Istniały dwa sposoby pozyskiwania znaczących relikwii 
do celów kultowych, pozwalających na stworzenie konfe
sji świętego patrona, gdzie najsilniej - jak wierzono - mo
gła objawiać się jego nadprzyrodzona moc. Droga pierw
sza - długa i mozolna, częstokroć liczona nie w latach, 
a w stuleciach - to doprowadzenie do oficjalnej papieskiej 
beatyfikacji rodzimego świątobliwego. Droga druga - 
wprawdzie kosztowna, ale szybsza - to sprowadzenie reli
kwii z katakumb rzymskich jako papieskiego daru. W wy
padku pierwszym zyskiwano postać wsławioną cudami, 
mającą bogatą hagiografię, posiadającą zachowane wize
runki, o kulcie utrwalonym „od niepamiętnych czasów”. 
W wypadku drugim była to z reguły postać zupełnie ano
nimowa, o nieznanej biografii, wyglądzie, nawet imieniu 

(które nadawano dopiero przy okazji elewacji relikwii), 
pewne było jedynie, że chrześcijanin ów poniósł śmierć za 
wiarę. Kult importowanego świętego trzeba było dopiero 
zaszczepić i rozpropagować, a z perspektywy czasu okazu
je się, iż rzadko kiedy oddawanie mu czci zyskiwało szer
szy i trwały oddźwięk. Jest oczywiste, że zawsze wyżej ce
niono świętych rodzimych - czego przykładem św. Woj
ciech w Gnieźnie, św. Stanisław w Krakowie czy św. Kazi
mierz w Wilnie - których relikwie tak niegdyś, jak i dziś 
odbierają należne im hołdy, podczas gdy o dobytych z ka
takumb licznych Bonifacych, Klemensach, Restytutach czy 
Wiktorach dawno zapomniano.

Relikwie zawsze wymagały stosownej oprawy. Typowy 
relikwiarz, przeznaczony na złożenie w nim „całego ciała” 
świętego, wyróżniał się wśród rozmaitych form relikwia
rzy wyraźnym nawiązaniem do kształtu trumny z jednej, 
i znacznymi wymiarami z drugiej strony. Ale nie forma re
likwiarza okazała się zasadniczym czynnikiem wyznacza
jącym kierunek ewolucji. Główna linia podziału nowożyt
nych relikwiarzy przeznaczonych do konfesji wynikała 
z użycia bądź to wyłącznie materiałów nieprzejrzystych 
(srebro, marmur), bądź to dopełnienia ich szkłem. 
W pierwszym wypadku tworzono relikwiarz lity, za-

1. Oitarz-grób św. Stanisława w katedrze na Wawelu, na podstawie 
rysunku Jana Chrzciciela Gisleniego, połowa XVII w.
(w zbiorach Instytutu Sztuki PAN)
2. Anioł sławy wieńczący portal wejściowy do kaplicy z konfesją 
bł. Władysława z Gielniowa w kościele św. Anny w Warszawie, 
potowa XVIII w.
3. Dekoracja kopuły ponad konfesją św. Jacka, ilustrująca jego śmierć
i powołanie do Królestwa Niebieskiego, w kościele dominikanów 
w Krakowie, przełom XVII i XVIII w.
4. Sarkofag z relikwiami św. Jana Kantego, unoszony na barkach 
personifikacji akademickich fakultetów, w kolegiacie św. Anny
w Krakowie, przełom XVII i XVIII w.
5. Nisza w predelli oltarza-grobu, mieszcząca doczesne szczątki 
św. Benedykta, w kościele reformatów w Pilicy, połowa XVIII w.

(zdjęcia: 2,3,4- Sławomir Cendrowski, 5 - Ryszard Mączyński)
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mknięty, chroniący i zarazem dokładnie skrywający świę
te kości przed oczami wiernych. W drugim wypadku reli
kwiarz wprawdzie nadal je chronił, ale przede wszystkim 
eksponował. Sacrum przestawało być tajemnicą dostępną 
jedynie dla nielicznych, szczególnie uprzywilejowanych 
duchownych, teraz każdy mógł spoglądać na jego zawar
tość, nie tylko zaspokajając ciekawość, ale i zbliżając się 
do przedmiotu otaczanego kultem. O ile relikwiarze za
mknięte stosowano przede wszystkim w XVII w., o tyle 
relikwiarze otwarte stały się charakterystyczne dla stulecia 
XVIII. Zjawisko to znajdowało głębsze uzasadnienie 
w przemianie ideowej Kościoła katolickiego z wojującego 
w triumfujący.

Tworząc konfesję, chciano w niej umieścić przeznaczo
ny do celów kultowych wizerunek świętego, którego reli
kwie tam złożono. Takie wyobrażenie mogło być trojakiej 
natury: albo malarskie, albo rzeźbiarskie, albo też mogły tę 
funkcję pełnić same relikwie. Z reguły w pierwszym wy
padku wyobrażenie świętego nie było powiązane z reli
kwiarzem, w drugim - stanowiło jego część integralną, 
w trzecim - zawartość. Próbując wiernym zaprezentować 
patrona, sięgano do dwóch odmiennych tradycji. Z jednej 
strony były to konwencje malarstwa sakralnego, związane 
z typem „prezentacyjno-apologetycznych” przedstawień 
świętych, z drugiej strony - wzory wypracowane przez 
rzeźbiarzy na gruncie rzeźby sepulkralnej. Dylemat, który 
należało rozstrzygnąć dotyczył stanu, w jakim miała być 
ukazana postać świętego: zmarły na marach, przebudzony 
do żywota wiecznego czy też obecny już w niebiańskiej 
szczęśliwości. Więcej kłopotów przysparzali pochodzący 
z papieskich darów anonimowi męczennicy. Choć aż do 
schyłku XVII w. trzymano się w ich wypadku niepisanej 
zasady ikonoklazmu, to jednak presja wiernych - pragną
cych zobaczyć świętego patrona - powodowała coraz 
częstsze od niej odstępstwa z nastaniem stulecia XVIII. Al
bo wówczas odwoływano się do archetypu chrześcijańskie
go rycerza, albo też zapożyczano wzory ikonograficzne od 
innych, znanych świętych (nie zawsze zresztą tego samego 
imienia). Swoistym rozwiązaniem problemu stało się two
rzenie figur relikwiowych (z odzianym w szaty kostnym 
szkieletem, a czaszką obleczoną woskowym „ciałem”), bę
dących autentycznymi niejako, choć też całkowicie fikcyj
nymi, wizerunkami świętych.

Nie było jednego wyłącznie dla konfesji zastrzeżonego 
kształtu ołtarza. Od stuleci popularna w Italii i zarazem 
najbardziej wyrazista forma cyborium - wspartego na czte
rech kolumnach baldachimu, z którym kultura chrześcijań
ska wiązała głębokie treści kosmologiczne - pojawiła się 
również w Rzeczypospolitej, przechodząc tu znamienną 
ewolucję, zmierzającą (poprzez redukcję elementów archi
tektonicznych i substytucję znaczeń przez nie symbolizo
wanych) ku całkowitemu wyeliminowaniu architektury. 
Konfesja św. Stanisława w Krakowie, powstała w pierwszej 
połowie XVII w. według projektu Mateusza Castella, wy
konana z kolorowych marmurów, ozdobiona rzeźbami ze 
złoconego brązu, stanowi przykład najstarszego polskiego 
cyborium baldachimowego o wybitnie włoskiej prowe
niencji, nawiązującego do najmodniejszych ówcześnie 
dzieł rzymskich, mogącego też z nimi konkurować pod 
względem klasy artystycznej. Znacznie jednak częstsze - 
z czysto funkcjonalnych przyczyn - były konfesje w formie 
przyściennej edikuli, wzorowane na zwykłych ołtarzach 

niepełniących funkcji sepulkralnych, nie wyznaczyły też 
one własnej, odrębnej linii rozwojowej, a podlegały - tak 
w zakresie stosowanego materiału, jak i nadawanych form 
- ogólnym przemianom budownictwa ołtarzowego. Typo
we dla sztuki polskiej było - podobnie jak w innych kra
jach na północ od Alp - umieszczanie relikwii na ołtarzu. 
Lokalizacja w mensie ołtarzowej - znacznie bliższa wzo
rom obowiązującym w Italii - zdarzała się rzadziej. Nato
miast nie tworzono nigdy w Polsce - co z kolei powszech
ne było w Rzymie - służących do przechowywania relikwii 
specjalnych podziemnych krypt pod kościołami.

W programach treściowych polskich konfesji wyróżnić 
można kilka typowych, powtarzających się wątków: pre
zentacji świętego, legitymizacji jego kultu i triumfalnej glo
ryfikacji. Podstawę indywidualnie w każdym wypadku two
rzonych programów treściowych stanowiła literatura ha- 
giograficzna. Zaznaczyła się wyraźna odmienność przekazu 
treściowego w odniesieniu do świętych importowanych 
i rodzimych.

Dokonując prezentacji, należało przekazać wiernym 
wiedzę o życiu świętego, albo ujmując opowieść szeroko, 
epicko, albo też ograniczając ją do kilku scen uznanych za 
najważniejsze. Rozwiązaniem najdoskonalszym - ze wzglę
dów tak artystycznych, jak dydaktycznych - okazywało się 
umieszczenie w pobliżu konfesji całego cyklu przedstawień 
malarskich. Prezentacja świętego nie mogła jednak ograni
czyć się tylko do cielesnego jego wyobrażenia i zrelacjono
wania hagiograficznej legendy, chciano bowiem przedsta
wić również wizerunek duchowy tego, który winien stano
wić świetlany wzór. Dokumentowanie cnót było tym bar
dziej istotne, że to właśnie owe „sprawności duchowe”, 
zwłaszcza występujące w stopniu heroicznym, dobitnie 
świadczyły o świętości kandydata na ołtarze. Bogata fakto
grafia pozwalała na indywidualizowanie owych cech, 
skromna kazała odwoływać się do konwencjonalnych ze
stawów cnót: teologicznych, kardynalnych czy moralnych. 
Sarmacki styl myślenia w kategoriach nie jednostki, lecz 
rodu - jego pozycji, zasług, dumy - znalazł także swe od
bicie w programach konfesji, podkreślających poprzez ele
menty heraldyczne i wątki genealogiczne szlacheckie po
chodzenie świętych.

Rozmaite wypracowano sposoby, by upewnić wier
nych o świętości relikwii. Potwierdzenie aprobaty czci 
mogło następować poprzez odwołanie się do autorytetu 
bożych pomazańców, przede wszystkim papieża, ukazy
wanego podczas dokonywania aktu kanonizacji lub prze
kazywania relikwii, albo poprzez zobrazowanie hołdu 
składanego relikwiom świętych przez najwyższe osobisto
ści świeckie: cesarza czy króla. Inn;] formę oficjalnego po
twierdzenia żywego kultu stanowiła opieka roztaczana 
nad relikwiami, a szczególne jej momenty (elewacja, reko- 
gnicja, translacja), odbywające się pod przewodnictwem 
duchownych hierarchów, najczęściej bywały widomym 
znakiem podejmowanych starań o kanoniczne jego za
twierdzenie lub podniesienie rangi. Można też było 
w sposób bardziej ogólnikowy powoływać się na „staro
żytność czci”, która otaczała danego świętego, poprzez 
umieszczanie w konfesji rozmaitych starszych reliktów, 
akcentujących swoiste continuum. Do przekonania wier
nych najbardziej jednak trafiały świadectwa cudotwórczej 
mocy, jaką objawiał święty. Nadprzyrodzone interwencje 
w sprawach ludzkich odbywały się - jak to dokumentują 

10 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 10 • 2005



zachowane przykłady - w trojaki sposób: albo z niebios 
sprawiał je sam święty, albo wyjednywał pomoc u Chry
stusa lub Madonny, albo też magiczna moc ze szczególną 
silą objawiała się przy jego grobowym mauzoleum.

Cel finalny tworzenia konfesji zawsze stanowiło złoże
nie najwyższego hołdu danemu świętemu. Gloryfikacja ta 
dokonywana była stopniowo i w różnoraki sposób. Naj
pierw ukazywano go w otoczeniu aniołów. Ich obecność 
wytyczała granice tego, co należało już do sfery niebios, 
a nierzadko bierna asysta przeistaczała się w czynną adora
cję. Kolejny etap stanowiła prezentacja w gronie innych 
świętych „mieszkańców Nieba”. Motywy decydujące o do
borze postaci do owego panteonu bywały rozmaite. Kon
fesja św. Stanisława w Krakowie - stosownie do swego 
charakteru narodowego palladium - poprzez świętych pa
tronów ukazywała Rzeczpospolitą, złożoną z: Małopolski 
(św. Stanisław), Wielkopolski (św. Wojciech), Rusi (św. Ja
cek) i Litwy (św. Kazimierz), rządzoną przez światłych mo
narchów z rodu Jagiellonów i Wazów (św. Zygmunt), wier
ną odrodzonemu katolicyzmowi (św. Ignacy Loyola). 
W wypadku świętych zakonnych starano się akcentować 
doniosłą rolę zgromadzenia i formacji duchowej, jaką 
w nim otrzymali. Mniejsze pole do inwencji stwarzali 
rzymscy męczennicy, dobierano im bowiem panteon spo
śród innych męczenników. Ostateczną formą triumfu świę
tego stawała się jego apoteoza - swoiste ubóstwienie, wy
nikające z obecności w niebie, w bezpośredniej bliskości 
Absolutu i współuczestniczenia w doskonałej tegoż chwa
le. Główny dylemat artystów polegał na dokonaniu wybo
ru między symbolicznym sugerowaniem zażywania nie
biańskiej szczęśliwości, a zawsze ułomną ludzką próbą do
słownego wyobrażenia niebios.

Rzym zawsze był wzorem pierwszorzędnym, to nie ule
ga wątpliwości. Mimo datującej się od przełomu XVII 
i XVIII w. ekspansji Francji, nadającej ton zwłaszcza w za
kresie sztuki dworskiej, na gruncie sztuki sakralnej rola 
Włoch pozostała niewzruszona. W wypadku tworzonych 
w Rzeczypospolitej konfesji sięganie po wzorce do innych 
centrów artystycznych było zupełnie okazjonalne. Nie 
wszystkie wszakże powstałe w Italii rozwiązania okazywa
ły się z rozmaitych względów możliwe do zastosowania na 
Północy. Niekiedy decydowały o tym powody nader pro
zaiczne: istnienie lub nieistnienie podziemnych grobów 
świętych (tam krypty, tu ich brak) czy powszechna dostęp
ność określonego rodzaju materiałów (tam marmury, tu 
drewno). Toteż w Polsce dokonywano rozmaitych modyfi
kacji i wypracowywano własne rozwiązania, obficie czer
pano z wzorów, ale nie było to nigdy naśladownictwo me
chaniczne, lecz dostosowywane do potrzeb, możliwości 
i sarmackich upodobań. Należy podkreślić, że sztuka daw
nej Rzeczypospolitej zdobyła się w tej swoistej dziedzinie, 
jaką stanowiły konfesje, na znaczny stopień oryginalności, 
niekiedy nawet wyprzedzając zjawiska, które dopiero póź
niej wystąpiły na terenie Italii, albo wręcz tworząc zjawiska 
w ogóle pozbawione europejskich analogii.

W Polsce stworzony został - niemający precedensów - 
nader specyficzny model konfesji z wykorzystaniem zagłę
bionej nieco w ziemi kaplicy - quasi krypty. Święte reli
kwie znajdowały się wówczas jednocześnie: „pod ołta
rzem” - bo ulokowane były w krypcie, „na ołtarzu” - bo 
relikwiarz ustawiony byl na mensie właściwej (tamże ulo
kowanej) konfesji, i „w ołtarzu” - gdyż widoczny byl 

w ażurowym otworze mensy ołtarza poprzedzającego. Sce
nograficzna, rozgrywająca się w kilku planach, kompozy
cja miała kreować nieziemską aurę wokół prezentowanych 
relikwii, zaciekawiać i przyciągać zaintrygowanego widza, 
by wreszcie pozwolić mu zbliżyć się do samego sacrum. To 
rozwiązanie po raz pierwszy u schyłku XVII w. zastosowa
ne zostało przez architekta Tylmana z Gameren w konfesji 
św. Bonifacego w kościele bernardynów na Czerniakowie 
w Warszawie.

Innym zjawiskiem niezwykłym i wybitnie polskim stało 
się bardzo śmiałe, acz dokonywane w drodze ewolucji, 
odejście od obarczonej doniosłymi znaczeniami symbolicz
nymi formy baldachimowego cyborium w wolno stojących 
oltarzach-grobach. To właśnie w Rzeczypospolitej, nie 
w Italii, zaproponowana przez Gianlorenza Berniniego no
watorska koncepcja konfesji św. Piotra Apostoła wywołała 
najszybszy i najżywszy oddźwięk, a logiczną konsekwencją 
zapoczątkowanej w Rzymie idei stała się ostateczna elimi
nacja tradycyjnego baldachimu. W powstałej na przełomie 
XVII i XVIII w. konfesji św. Jana Kantego w Krakowie 
stworzono bezprecedensową formę cyborium bezbaldachi- 
mowego, gdzie nie istniało już lite zadaszenie, a w symbo
licznej funkcji znaku obecności niebios pojawili się czterej 
święci Janowie je reprezentujący. Pomysłodawcą takiego 
rozwiązania był profesor Akademii Krakowskiej ksiądz Se
bastian Piskorski.

Domeną polskich konfesji stały się - nieznane w Italii 
i niemające pod względem skali zjawiska europejskich ana
logii - srebrne relikwiarze. Zdumiewa w dawnej Rzeczy
pospolitej znaczna liczba owych wielkich, srebrnych tru
mien czy sarkofagów, a jednocześnie respekt budzi ich wy
soka klasa artystyczna. To przede wszystkim zasługa gdań
skiego ośrodka złotniczego i Piotra von der Rennen, auto
ra dwóch najważniejszych - po dziś dzień zachowanych - 
dzieł z drugiej połowy XVII stulecia: relikwiarza św. Woj
ciecha w katedrze w Gnieźnie i relikwiarza św. Stanisława 
w katedrze w Krakowie. Szlachetne srebro, z jego chłod
nym, świetlistym blaskiem, niepozbawionym znaczeń sym
bolicznych, uznano w Rzeczypospolitej jednomyślnie za 
najbardziej godną oprawę otaczanych czcią prochów świę
tych. Nie trzeba dodawać, jak ogromne były koszty funda
cji tego rodzaju dziel (które też niejednokrotnie - co za
świadczyły zwłaszcza czasy szwedzkiego „potopu” - pada
ły łupem najeźdźców).

Swoiście polską specjalnością okazały się też „funkcyj
ne” anioły, podtrzymujące relikwiarz, ów „niebiański de
pozyt”. Wydawałoby się, że taka ich rola, jako wysłanni
ków niebios, winna stać się zjawiskiem oczywistym i po
wszechnym, a jednak tak nie było. Choć w Italii często
kroć w XVII w. wykorzystywano je jako postacie działa
jące (unoszące obrazy, odsłaniające kotary czy prezentu
jące atrybuty), to jednak nigdy nie podtrzymywały one 
owego sacrum w konfesji. W Rzeczypospolitej zaś, od 
czasów średniowiecza jeszcze, otrzymywały to odpowie
dzialne zadanie, a wreszcie na przełomie XVII i XVIII 
stulecia zostały bezpośrednio wciągnięte do akcji wniebo
wzięcia świętego wraz z jego sarkofagiem, czego najzna
komitszy przykład stanowi - będąca dziełem rzeźbiarza 
Baltazara Fontany - konfesja św. Jacka w kościele domi
nikanów w Krakowie.

Ryszard Mączyński
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Cerkiew w Supraślu - znakomity przykład wschodniej 
świątyni obronnej - w 1944 r. została wysadzona w powietrze 

przez wycofujące się wojska niemieckiego okupanta.
Po czterdziestu latach Kościół prawosławny rozpoczął odbudowę tego 

cennego zabytku. Przed dwoma laty zdjęte zostały rusztowania 
i ukazała się bryła głównej świątyni.

Cerkiew obronna
w Supraślu

i-; STANISŁAW GRZELACHOWSKI

rzy samym końcu XIV w. unia z Litwą stworzy- 
ła dla Rzeczypospolitej zupełnie nową sytuację 

L geopolityczną. Polska, do tej pory przeciętny kraj euro
pejski, znalazła się w gronie największych państw konty
nentu. Jednolity dotąd organizm państwowy przybrał wie
lonarodowy i wielowyznaniowy charakter. Wszystko to 
z czasem doprowadziło do wzajemnego przenikania się tak 
różnych kultur. Nastąpiło spotkanie dwóch odmiennych 
tradycji: bizantyjsko-ruskiej i zachodniej. Widomymi przy
kładami tego były z jednej strony późnogotyckie cerkwie 
obronne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w Synkowiczach, Małomożejkowie i Supraślu, a z drugiej 
- polichromie w stylu bizantyjskim, wykonane przez mala
rzy ruskich we wnętrzach kościelnych w Krakowie, Sando
mierzu, Wiślicy i Lublinie. Po drugiej wojnie światowej za
chowane dotychczas cerkwie w Synkowiczach i Małomo
żejkowie (obecnie Murowańce) znalazły się na terytorium 
Białorusi, natomiast cerkiew w Supraślu, w pobliżu Białe
gostoku, została niestety w 1944 r. zniszczona.

Budowa cerkwi w Supraślu związana była ściśle z fun
dacją klasztoru w Puszczy Błudowskiej, nad rzeką Supraśl, 
dla mnichów sprowadzonych z greckiego klasztoru na 
Górze Atos przez Aleksandra Chodkiewicza, wojewodę 
nowogródzkiego i marszałka wielkiego litewskiego. Po
czątkowo mnisi mieli siedzibę w położonym też nad Su
praślą Gródku, w pobliżu zamku swojego protektora, jed
nakże z czasem poprosili go o przeniesienie klasztoru 
w miejsce bardziej ustronne, jakim była wtedy okolica no
wej lokalizacji, w uroczysku Suchy Hrud. W 1503 r. roz
poczęto budowę murowanej cerkwi, która miała stać się 
ośrodkiem całego założenia klasztornego. Zamiarem fun
datora było, aby we wznoszonej budowli znalazło się rów

nież mauzoleum rodzinne, dlatego pod częścią kapłańską 
chciał wykonać kryptę. Ukończenie budowy świątyni na
stąpiło w 1510 lub 1511 r. Możliwe, że przy tak ambitnie 
pomyślanym obiekcie roboty budowlane trwały dłużej. 
Do połowy XVI w. prowadzone były prace wykończenio
we. Rozbudowywany stale klasztor supraski z czasem stał 
się jednym z ważniejszych ośrodków monastycznych 
w Rzeczypospolitej.

Zrealizowana cerkiew klasztorna okazała się obiektem 
bardzo oryginalnym. Architektura jej bowiem kształtowa
na była zarówno pod wpływem Zachodu, jak i Wschodu. 
Obok elementów gotyckich, takich jak wątki murów, skle
pienia, ostrolukowe okna w korpusie, wprowadzono roz
wiązania typowo wschodnie - centralną kopułę czy półko
liste i zaostrzone górą szczyty ścian zewnętrznych. Korpus 
budowli, rozwiązany na prostokątnym planie, flankowany 
był czterema cylindrycznymi wieżami, a nad całą bryłą gó
rowała kopula. Od wschodu przylegała do niego zamknię
ta trójboczną absydą część kapłańska, w planie lekko od
chylona w kierunku północnym od osi głównej. Nad nią 
znajdował się skarbiec, a z obu stron domurowane były 
podłużne pomieszczenia zakrystyjne. Ceglane mury ze
wnętrzne w dolnej partii miały dekorację rombową z pole
wanej cegły, górą zwieńczone były szerokim gzymsem, 
obiegającym całość obiektu, z wyjątkiem wież. W pasie 
gzymsu umieszczone były półkoliste strzelnice. Szczyty po
nad gzymsem, kryjące dach, były tynkowane. Pole środko
wego szczytu wypełniono pięcioma półkolistymi blenda
mi, zaś pola szczytów bocznych miały w części środkowej 
tylko dwie blendy w prostokątnym obramowaniu. W ele
wacji frontowej wykonany był profilowany portal główny 
z bruzdami pionowymi, służącymi do opuszczania kraty 
chroniącej wejście. W drugiej połowie XVII w. dostawiono 
do portalu trójarkadowy przedsionek wejściowy, który 
w XIX w. został przebudowany.
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1.2. Cerkiew Zwiastowania NMP w Supraślu: 
elewacja zachodnia, stan w 1936 r. (1) i fragment 
wnętrza - ikonostas, stan przed 1939 r. (2)

3. Ruiny cerkwi, stan w 1947 r.

4. Plan sytuacyjny zespotu klasztornego 
w Supraślu (wg Wacław Kochanowski, 
Pobazyliański zespół architektoniczny
w Supraślu, par. Białystok, „Rocznik 
Białostocki”, t. IV, Białystok 1936)
1 - cerkiew Zwiastowania NMP; a - dobudowa w XIX w.
- tzw. ciepła cerkiew, 2 - pałac archimandrytów,
3 - budynki klasztorne, 4 - brama-dzwonnica,
5 - cerkiew św. Jana Ewangelisty z 1892 r.,
6 - lokalizacje obiektów nieistniejących

Trzynawowe wnętrze charakteryzowało się wielką róż
norodnością podziałów i zastosowanych elementów bu
dowlanych. Kruchta o trzech przęsłach, w środkowym mia
ła sklepienie kryształowe, a w bocznych gwiaździsto-siecio- 
we, wyżej nad nią znajdował się chór muzyczny z wysunię
tym balkonem w kierunku naw. W dwuprzęsłowym korpu
sie, z szeroką nawą główną i bardzo wąskimi nawami bocz
nymi, w centralnej części znajdowały się dwa potężne 
óśmioboczne filary. Na nich i na dwóch prostokątnych fila
rach przy kruchcie oparty był ośmioboczny wydłużony bę

ben kopuły. W polu między nią i częścią kapłańską rozpię
te było sklepienie gwiaździste, a nawy boczne przekryte by
ły sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Część kapłańska 
i dwa pomieszczenia przy niej miały sklepienia kolebkowe. 
Pod nią i pod przylegającym przęsłem korpusu wykonana 
została, zgodnie z wolą fundatora, krypta grobowa.

Ze wszystkich nietypowych cech, które wyróżniały wy
budowaną cerkiew spośród innych obiektów sakralnych, 
najważniejszą niewątpliwie cechą była jej obronność. Czte
ry spiralne klatki schodowe wewnątrz narożnych wież
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zapewniały dostęp do kondygnacji poddasza, stanowiącej 
główne miejsce do prowadzenia działań wojennych. Strzel
nice i otwory obserwacyjne rozmieszczone były w pasie 
gzymsu wieńczącego ściany korpusu, łącznie z częścią ka
płańską. Znajdowały się one również w ścianach wież 
i szczytów. Gzymsowe otwory strzelnicze przeznaczone 
były do rażenia przeciwnika z bliska, natomiast pozostałe 
umożliwiały dalszy obstrzał. Ocena wartości i przydatności 
tak pomyślanego systemu obronnego jest bardzo trudna, 
ponieważ dotychczas nie natrafiono w źródłach historycz
nych na jakieś wzmianki o fakcie oblężenia klasztoru. Za
pewne jednak decyzje dotyczące ufortyfikowania świątyni 
pochodziły od fundatora, który pragnął w swoich dobrach 
wznieść solidną budowlę.

Ukończenie budowy cerkwi w połowie XVI w. umożli
wiło podjęcie decyzji o przyozdobieniu jej wnętrza malar
stwem ściennym. Znamienne było to, że prace z tym zwią
zane nie zostały zlecone malarzom ruskim, lecz artyście 
z odległych Bałkanów. Według przekazów źródłowych ar- 
chimandryta Siergiej Kimbar sprowadził do Supraśla mala
rza serbskiego Nektarija i on stał się wykonawcą fresków. 
Malowidłami pokryte zostały ściany naw i filarów, gurty, 
sklepienia przęsła korpusu przy części kapłańskiej oraz ko
pula z bębnem. Program malowideł oparty był na bizantyj
skiej tradycji i w swojej podstawowej idei obrazował Ta
jemnicę Wcielenia Boga w nawiązaniu do wezwania cerkwi 
- Zwiastowania NMP.

Po zawarciu Unii Brzeskiej w 1596 r. monaster supraski 
na początku XVII w. przystąpił do niej. Po krótkim okre
sie zastoju nastąpiły pomyślniejsze lata dla klasztoru bazy- 
liańskiego. W czterdziestych latach XVII w. staraniem ar-

chimandryty Nikodema Szybińskiego wnętrze obronnej 
świątyni zaczęło otrzymywać nowe bogate wyposażenie. 
W Gdańsku u rzeźbiarza i złotnika Andrzeja Modzelew
skiego oraz malarza Wincentego zamówiony został ikono
stas. Wykonane jego elementy przetransportowano drogą 
wodną do Tykocina, a potem podwodami do Supraśla, 
gdzie je zamontowano. Dzieło odznaczało się doskonałą 
snycerką, wyjątkowo misternie wykonane były zwłaszcza 
carskie wrota. Całość wykazywała wyraźne wpływy nider
landzkiego manieryzmu. W następnych latach, za archi- 
mandryty Aleksandra Dubowicza, uzupełniono wnętrze 
czterema ołtarzami bocznymi, ustawionymi przy filarach.
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5. Zespól klasztorny w Supraślu,
widok od zachodu

6. Plan cerkwi obronnej Zwiastowania NMP 
w Supraślu (wg Architektura gotycka
w Polsce, Warszawa 1995)
1 - wieże narożne, 2 - przedsionek z drugiej 
połowy XVII w. (nieodbudowany),
3 - kruchta, 4 - korpus - część wiernych,
5 - kopula, 6 - część kapłańska,
7 - pomieszczenia zakrystyjne

7. Cerkiew Zwiastowania NMP,
widok od wschodu

8. Fragment odbudowanego wnętrza cerkwi, 
sklepienie w środkowym polu między kopulą 
i częścią kapłańską

9. Postać męczennika na fresku we wnętrzu 
cerkwi, stan po konserwacji

Później jeszcze, już w XVIII w. doda
no rokokowy wystrój w postaci sztu
katerii, boazerii ściennych, oprawy 
chóru muzycznego oraz sprawiono 
w tym samym stylu stalle, tron archi- 
mandrytów i ambonę.

W XVII i XVIII w. nastąpił wielki 
rozwój działalności klasztoru. Zbu
dowany został wówczas reprezenta
cyjny pałac archimandrytów i brama- 
-dzwonnica, akcentująca swoją wyso
kością wejście i wjazd do całego ze
społu. Bazylianie uruchomili oficynę 
drukarską, która z czasem stała się 
jednym z ważniejszych ośrodków 
wydawniczych w Rzeczypospolitej, 
co dobrze przysłużyło się rozwojowi 
kultury ówczesnego wielonarodowe
go państwa. Niestety, po drugim roz
biorze rząd pruski skonfiskował ma
jątek klasztorny. Nieustabilizowany 
politycznie okres na początku XIX w. 
w dalszym ciągu był mało sprzyjający 
dla monasteru, a to odbiło się na 
utrzymaniu istniejących obiektów, 
w tym także głównej budowli, jaką 
była cerkiew Zwiastowania NMP.

W 1836 r. część budynków zo
stała wydzierżawiona przedsiębiorcy

Wilhelmowi Zachertowi, który zało
żył w nich warsztaty włókiennicze. 
W 1839 r. nastąpiło zniesienie unii 
kościelnej w cesarstwie rosyjskim - 
bazyliański klasztor supraski stał się 
odtąd monasterem prawosławnym. 
W połowie XIX w. stan obiektów, 
a zwłaszcza głównej cerkwi, jeszcze 
bardziej pogorszył się. Cenne freski 
uległy dużym uszkodzeniom; ze 
względu na brak funduszy, z polece
nia ówczesnego ihumena Wincentego 
Kurhanowicza zostały zabielone. Nie
fortunna też była dobudowa od stro
ny południowej tzw. ciepłej cerkwi, 
co zniekształciło bryłę świątyni. 
W celu ratowania cerkwi w drugiej 
połowie XIX w. podejmowane były 
kolejne remonty świątyni. Do najbar
dziej znaczących należały prace prze
prowadzone przez archimandrytę 
Mikołaja Dałmatowa. Z jego polece
nia oczyszczone zostały zabielone fre
ski, nie wykonano jednak przy tej 
okazji ich właściwej konserwacji.

Czasy pierwszej wojny światowej 
również były niesprzyjające dla klasz
toru, zwłaszcza kiedy mnisi prawo
sławni w większości wyjechali do Ro
sji. W okresie międzywojennym 
w budynkach klasztornych umiesz
czony został zakład wychowawczy 
i szkoła rolnicza. W latach 1935- 
-1939 zespól klasztorny użytkowali 
salezjanie, którzy w dalszym ciągu 
prowadzili działalność wychowaw
czą. W tym czasie nie podejmowano 
większych prac przy zabytkowej cer
kwi. Najgorszy jednak okres nastąpił 
podczas drugiej wojny światowej. 
Najpierw obiekty klasztorne zostały 
zajęte przez wojska sowieckie, które 
zniszczyły całkowicie tak cenne wy
posażenie wnętrza cerkwi. Potem 
przyszła okupacja niemiecka, podczas 
której został zadany ostateczny cios 
zabytkowemu kompleksowi, kiedy 
w lipcu 1944 r. wycofujące się wojska 
nieprzyjaciela wysadziły w powietrze 
cerkiew, a pozostałe budynki zostały 
spalone i zdewastowane.

Po zakończeniu wojny, w latach 
1945-1946 podjęto pierwsze prace 
zabezpieczające w zrujnowanych 
obiektach. Akcją tą kierował ówcze
sny wojewódzki konserwator zabyt
ków Władysław Paszkowski. Z jego 
inicjatywy przystąpiono do ratowania 
fragmentów fresków, które ocalały na 
reliktach zburzonej cerkwi. Były to 
niezmiernie trudne i odpowiedzialne
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10. Model wnętrza cerkwi w punkcie muzealnym w Supraślu

(zdjęcia: 1, 3, 4, 6, 9 - wg „Freskiz Supraśla", katalog wystawy, 
Białystok 1968, 2 -w zbiorach Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, 

5, 7, 8, 10 - Stanislaw Grzelachowski)

prace, polegające na odcięciu od murów malowideł i prze
niesieniu ich na podobrazie w ramach. Głównym wyko
nawcą tego zadania był konserwator malarstwa Feliks Ko
necki. W ten sposób zdołano uratować 30 partii fresków, 
co w ciężkich powojennych czasach było z pewnością du
żym sukcesem konserwatorskim. Dopiero w latach 1963- 
-1964 wykonane zostały właściwe zabiegi konserwatorskie 
przy ocalałych freskach. Przeprowadzono je w Pracowni 
Konserwacji Malarstwa PKZ w Warszawie. Ukończenie 
tych prac pozwoliło na zorganizowanie pierwszych ekspo
zycji fresków - najpierw w 1965 r. w Muzeum Narodo
wym w Warszawie, później w 1968 r. w Muzeum Okręgo
wym w Białymstoku. Obecnie freski stanowią część stałej 
wystawy muzealnej w pałacu archimandrytów w Supraślu.

W latach 1956-1960 po odgruzowaniu ocalałe funda
menty zabytkowej cerkwi zostały zabezpieczone w formie 
trwałej ruiny do wysokości 2,5 m od poziomu terenu. Zre
zygnowano przy tym z utrzymania ocalałych częściowo 
ośmiobocznych filarów. W 1984 r. Kościół prawosławny 
rozpoczął odbudowę cerkwi Zwiastowania NMP; od 1989 r. 
w budynkach dawnego monasteru ma swoją siedzibę klasz
tor męski. Po 19 latach zakończona została odbudowa 
głównej świątyni. W 2003 r. zdjęto zewnętrzne rusztowa
nia i ukazała się jej bryła. Następnym etapem odbudowy są 
niełatwe do zrealizowania prace związane z wystrojem 
i wyposażeniem wnętrza. Ostatnio pojawiła się propozycja 
pokrycia ścian cerkwi, tak jak dawniej, malowidłami, któ
re mogliby wykonać również artyści serbscy, co zgodne by
łoby z charakterem fresków zabytkowych.

Odtworzenie historycznego obiektu, z którego pozo
stały tylko fundamenty, ma swoje uzasadnienie w wypad
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ku przywrócenia istotnego elementu układu przestrzenne
go, elementu zajmującego jednocześnie ważne miejsce 
w dziejach danego regionu lub kraju. Nie musi ono łączyć 
się z odtworzeniem pełnego wyglądu zabytku z czasu bez
pośrednio przed zniszczeniem, może przedstawiać stan 
z wybranego okresu historycznego. Zapewne takie moty
wy brane były m.in. pod uwagę przy odbudowie świątyni 
supraskiej, gdy zrezygnowano z rekonstrukcji przedsionka, 
dostawionego do fasady w XVII w. Cerkiew Zwiastowania 
NMP w Supraślu od dawna zajmuje trwałe miejsce w hi
storii architektury i sztuki. Żaden model czy też dokumen
tacja projektowa lub wizualna nie oddałyby jej rzeczywi
stego kształtu. Dlatego, mimo że odtworzona substancja 
budowlana, z wyjątkiem przyziemia, nie jest oryginalna, to 
supraska cerkiew reprezentuje wartości, które mogą oka
zać się szczególnie cenne dla nas i przyszłych pokoleń.

Stanisław Grzelachowski

SUPRAŚL - 500 LAT DZIEJÓW KLASZTORU

W sierpniu i wrześniu br. w Państwowym Muzeum Archeolo
gicznym w Warszawie czynna była wystawa „Supraśl - 500 
lat dziejów klasztoru”; od 8 października można ją oglądać w fi

lii Muzeum Podlasia w Supraślu. Wystawa przygotowana zosta
ła przez warszawskie Muzeum Archeologiczne oraz Stowarzy
szenie Collegium Suprasliense z Supraśla, a swych zbiorów uży
czyły Instytut Sztuki PAN, Biblioteka Narodowa i Biblioteka Uni
wersytecka. Ekspozycję udało się zorganizować dzięki bezinte
resownej pomocy i ofiarności zaledwie kilku osób.

Wystawa prezentuje dzieje klasztoru od czasów jego po
wstania w 1500 r. po dzień dzisiejszy. Pokazane zostały na niej 
archiwalne zdjęcia widoków kompleksu klasztornego oraz wnę
trza świątyni Zwiastowania NMP które na początku XX w. wyko
nał na zlecenie Cesarskiego Towarzystwa Archeologicznego 
wtedy jeszcze student Józef Jodkowski, późniejszy archeolog 
i numizmatyk, twórca muzeum w Grodnie. Wykonane wówczas 
zdjęcia są jedynym zachowanym zbiorem, dzięki któremu może
my zobaczyć, jak wyglądało wnętrze świątyni i jak była ona wy
posażona. Niestety, w 1944 r. kościół został zburzony przez wy
cofujące się oddziały niemieckie. To, co po nim zostało, to te fo
tografie i zdjęte z filarów fragmenty unikatowych szesnasto- 
wiecznych fresków. Przez wiele lat miejsce po świątyni było 
„trwałą ruiną" i dopiero od 1984 r., kiedy władze komunistyczne 
przekazały je Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu, 
trwa proces rekonstrukcji obiektu.

Na wystawie położono szczególny nacisk na wyeksponowa
nie właśnie działań wydawniczych supraskich bazylianów. Poza 
publikacjami z ich oficyny pokazana została także replika słyn
nego Kodeksu supraskiego, starosłowiańskiej księgi liturgicznej 
z początku XI w.

Uzupełnieniem wystawy jest publikacja mojego autorstwa 
Supraśl. 500 lat dziejów klasztoru i miasta. Książka adresowana 
jest do tych, którzy chcą pogłębić wiadomości nie tylko o histo
rii klasztoru, ale także miasta. Jej wydanie zapoczątkowuje serię 
„Bibliothecae" Muzeum Dziejów Supraśla, która ma prezento
wać historię tego miasta.

W zamierzeniu organizatorów wystawa ma stanowić począ
tek działań zmierzających do utworzenia muzeum dziejów Su
praśla. To, że placówka taka jest potrzebna, nie ulega wątpliwo
ści. Pełniłaby ważną funkcję edukacyjną, a jednocześnie stano
wiła atrakcję turystyczną. Miejmy nadzieję, że idea powołania 
muzeum znajdzie zrozumienie i pomoc ze strony władz samo
rządowych.

Marek Zalewski



Od prawie 400 lat szczyt wieży zamkowej w Brodnicy zdobi niewielka 
w stosunku do całego obiektu, metalowa chorągiewka. Panowało 

przekonanie, że widnieje na niej herb miasta, czyli obcięta dłoń oraz data 
„1616”. Nic dziwnego, bowiem tak chorągiewkę opisano w katalogu 

zabytków sztuki. Tymczasem elementy wypełniające jej pole 
nie mają nic wspólnego nie tylko z miastem, ale nawet z Polską. 

Co więc za zagadkę kryje ten zabytek?

Brodnickie ślady
szwedzkiej królewny

w y -y PAWEŁ STANNYL Y / . , _K / ybudowany przez Krzyżaków w latach 1305-1339 
W/ W/ zamek w Brodnicy do wybuchu wojny trzynasto-
T V letniej służy! za siedzibę komturii. Po opuszcze

niu warowni przez krzyżackich zaciężnych, w 1479 r. 
komnaty zajął pierwszy polski starosta Wincenty ze Skę
pego. Po nim wprowadzali się tu następni starostowie 
oraz królewna szwedzka, luteranka, Anna Wazówna. 
Okoliczności objęcia przez nią starostwa brodnickiego 
nie są do końca jasne. Król Zygmunt III Waza, sam bę
dąc katolikiem, prawdopodobnie uległ presji arcybisku
pa gnieźnieńskiego Stanisława Karnkowskiego, który nie 
mógł znieść na Wawelu protestanckich nabożeństw od
bywających się za sprawą siostry monarchy. Z obecności 
ewangelików niezadowoleni byli również dostojnicy 
królewscy. Zygmunt III rozwiązał problem, nadając An
nie w 1604 r. starostwo brodnickie. Uciszył tym posunię
ciem negatywne głosy katolików i znalazł przy okazji 
źródło finansowania potrzeb siostry. Przebywając 
w Brodnicy, Wazówna mieszkała w pałacu starościńskim 
na przedzamczu oraz na zamku, którego jednak nie zde
cydowała się przebudować jak w Golubiu, gdzie z tam
tejszej warowni uczyniła renesansową rezydencję po 
objęciu starostwa golubskiego w 1611 r. Jedyne prace, 
które zleciła, dotyczyły szczytu wieży mającej 54 m wy
sokości. Przed rozpoczęciem robót była ona zakończona 
iglicą w kształcie stożka. Architekci przebudowali ten 
element, wznosząc nową, smukłą iglicę o zwieńczeniu 
kopulastym, bliższą renesansowi. Umieszczono na niej 
metalową chorągiew, na której widać dwa stojące lwy

1. Jacob Henrik 
Elbfas, 
„Portret Anny 
Wazówny”, 
ok. 1640, ol„ pł„ 
zbiory Muzeum 
Narodowego 
w Warszawie, 
depozyt 
w Zamku 
Królewskim 
w Warszawie
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trzymające pośrodku tarczę herbową, podzieloną na pięć 
pól. Pierwsze i czwarte pole wypełnione są znakami 
trzech koron, czyli herbem Szwecji. W drugim i trzecim 
znajdują się lwy Folkungów, stanowiąc kolejne odniesie
nie do dynastii panującej w Szwecji. W centralnym punk
cie tarczy umieszczony jest snopek, czyli herb Wazów. 
Nad tarczą widnieje korona, na której postawione są li
tery „A” - Anna oraz „P” - Princeps. Dodano także datę 
„1616”, której można się dopatrzyć w nogach stojących 
lwów, trzymających tarczę. Bez wątpienia jest to orygi
nalna pamiątka po Annie Wazównie - córce króla Szwe
cji Jana III i Katarzyny Jagiellonki, wnuczce króla Polski 
Zygmunta I Starego i Bony Sforzy.

Gęste wypełnienie figurami powoduje, że chorą
giewka jest mało czytelna. Dlaczego jednak przez pra
wie 400 lat godło Wazów widnieje na najwyższym bu
dynku w Brodnicy?

Anna Wazówna była obywatelką szwedzką. Kiedy po 
zbadaniu jej doczesnych szczątków 15 października 1995 r. 
królewnę ponownie chowano w grobowcu w kościele 
Najświętszej Marii Panny w Toruniu, na mosiężnej trum
nie umieszczono łacińską inskrypcję: „Anna Princeps Sve- 
ciae” (Anna Księżniczka Szwedzka). Sama Wazówna 
w swych listach tytułowała się: „Anna z Łaski Bożej Kró
lewna Szwedzka, Gocka, Wendeńska, Wielkiego Księstwa 
Finlandzkiego dziedziczka”.

Anna Waza urodziła się 17 maja 1568 r. na zamku 
w Eskilstuna w Szwecji. Mimo bliskich związków z oj
czyzną, dzieła swego życia dokonała w kraju matki - Ka
tarzyny Jagiellonki, czyli w Polsce. Królewna była ko
bietą wykształconą. Znała kilka języków, m.in. niemiec
ki, szwedzki, francuski, włoski i łacinę. Do historii prze
szła nie tylko jako żarliwa protestantka i siostra króla 
Zygmunta III, lecz również jako miłośniczka botaniki 
i ziołolecznictwa, w których to dziedzinach posiadła du
żą wiedzę. Dzięki jej wsparciu finansowemu w 1613 r. 
wydany został Zielnik autorstwa profesora Akademii 

Krakowskiej Szymona Syreniusza, stosowany w domo
wym leczeniu do końca XVIII w., z kolei Gabriel Joan- 
nicy opublikował katalog roślin rosnących w okolicach 
Krakowa. Wazówna sama hodowała rośliny, wykorzy
stując ich lecznicze właściwości.

Kiedy 6 lutego 1625 r. Anna Wazówna zmarła 
w Brodnicy, Zygmuntowi III nie udało się pochować 
siostry na Wawelu ze względu na jej luterańskie wy
znanie, tymczasowo więc spoczęła na brodnickim 
zamku. Jej ciało najprawdopodobniej złożono 
w komnacie wymurowanej w jednej z piwnic. W po- 
krzyżackiej warowni jej szczątki nie zaznały spokoju. 
Podczas wojen polsko-szwedzkich, najprawdopodob
niej w nocy z 5 na 6 listopada 1629 r., nieznani 
sprawcy wdarli się do grobowca, otworzyli trumnę 
i skradli znajdujące się w niej kosztowności. Jednym 
ze zrabowanych klejnotów była prawdopodobnie zło
ta bransoleta, składająca się z czterech płytek połą
czonych łańcuszkami. Sprofanowanie zwłok królew
ny spowodowało wymianę not dyplomatycznych po
między Polską a Szwecją. Oba państwa szukały spraw
ców i nawzajem obwiniały się za ten haniebny czyn. 
Po wielu latach bransoleta z monogramem „APS” {An
na Princeps Sveciae) odnalazła się w Szwecji w tajem
niczych okolicznościach. Jedna z wersji mówi, że 
około 1777 r. ktoś położył klejnot na posadzce w po
bliżu grobu rodziców Anny - Jana III i Katarzyny Ja
giellonki, w katedrze w Uppsali. Inna z kolei wersja 
podaje, że klejnot odkupił antykwariusz od anonimo
wego właściciela, który pilnie potrzebował gotówki 
i postanowił spieniężyć bransoletę, przechowywaną 
w jego rodzinie od pokoleń. Jak było naprawdę z od
nalezieniem klejnotu, pewnie nigdy się nie dowiemy. 
To, co natomiast udało się ustalić w tej sprawie, jest 
w dużej mierze zasługą historyk sztuki z Torunia - 
Alicji Saar-Kozłowskiej, która badania na temat kró
lewny prowadziła także w Szwecji (A. Saar-Kozłowska,
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Paweł Stanny

4. Dawny patac Anny Wazówny w Brodnicy

5. Fragment parku w Brodnicy, założonego przez Annę Wazównę 
w XVII w.; za właściwe utrzymanie parku i jego pielęgnację miasto 
otrzymało w 2000 r. nagrodę Ministra Kultury w konkursie „Zabytek 
Zadbany”

6. Wejście do komnaty na zamku brodnickim, w której 
prawdopodobnie znajdował się pierwszy grobowiec Anny Wazówny

Infantka Szwecji i Polski Anna Wazówna, 1568-1625. Le

genda i rzeczywistość, Toruń 1995).
Bransoleta Anny Wazówny znajduje się obecnie 

w zbiorach Livrustkammaaren, czyli Królewskim Arse
nale w Sztokholmie. W 2002 r. klejnot ten można by
ło oglądać na wystawie „Orzeł i Trzy Korony”, prezen
towanej na Zamku Królewskim w Warszawie. Do roz
rzuconych po muzeach i bibliotekach Szwecji i Polski 
pamiątek po Annie Wazównie, np. jej bogatej kore
spondencji, w pewnym sensie można doliczyć również 
chorągiewkę z brodnickiego zamku. Co ciekawe, sam 
zamek nie przetrwał do dziś. W 1787 r., z polecenia 
władz pruskich, rozpoczęła się jego rozbiórka. Pozo
stała jedynie wieża i piwnice wraz z tą, w której praw
dopodobnie spoczywała królewna. Chorągiewka prze
trwała wszystkie zawieruchy wojenne. 21 stycznia 
1945 r. wzięli ją na cel wyzwalający Brodnicę żołnierze 
radzieccy. Kilkakrotnie wystrzelili z armat, trafiając 
w szczyt wieży, ale w pamiątkę po Wazównie nie trafi
li. W bieżącym roku w Brodnicy odbędą się obchody 
380. rocznicy śmierci Anny Wazówny. Z tej okazji przy 
pałacu starościńskim noszącym jej imię stanie pomnik 
królewny.
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Wokót jednego zabytku

Grób Ojczyzny

N
a wstępie uściślijmy: nie wokót jed
nego zabytku snuć będziemy tym 
razem rozważania, lecz wokót jed
nej koncepcji dzieła, która w kilku obrazach 

znalazła wcielenie. Kompozycja „Kościusz
ko ratujący Polskę przed grobem”, popu
larnie zwana „Grobem Ojczyzny”, po raz 
pierwszy namalowana została zapewne 
około 1794 r. Do naszych czasów przetrwa
ły dwa niewielkie, niemal identyczne obrazy 
olejne z tego okresu o tej samej tre
ści - Franciszka Smuglewicza 
(1745-1807) w Muzeum Narodo
wym we Wrocławiu i Michała Sta
chowicza (1768-1825) w Muzeum 
Narodowym w Krakowie. Trudno 
dziś z całkowitą pewnością stwier
dzić, który z malarzy byt autorem 
pierwowzoru, a który naśladowcą. 
Zwykle przypuszcza się, że pierw
szy byt Smuglewicz - artysta około 
1794 r. znany i ceniony, mający za 
sobą studia w Akademii Świętego 

Łukasza w Rzymie, dokąd wyjechał 
dzięki stypendium Stanisława Au
gusta Poniatowskiego. Michał Sta
chowicz, krakowianin, wykształcony 
w tamtejszym cechu malarzy, lata 
sławy miał wówczas dopiero przed 
sobą, i to stawy o zasięgu raczej 
prowincjonalnym, niewykraczającej 
prawie poza rodzinne miasto i Ma
łopolską. Bardziej prawdopodobne 
wydaje się, że Stachowicz kopiowat 
ptótno Smuglewicza, a nie na od
wrót. Andrzej Ryszkiewicz widzi po
nadto analogie kompozycyjne mię
dzy „Grobem Ojczyzny" a innymi dziełami 
królewskiego stypendysty, np. „Zatwierdze
niem włościanom ustawy w Pawłowie” 
(A. Ryszkiewicz, Alegorie i satyry na kilka 
momentów z historii Polski przełomu XVIII 
iXIX w., [w:] Ikonografia romantyczna. Mate
riały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce 
Polskiej Akademii Nauk, Nieborów, 26-28 
czerwca 1975 r, red. M. Poprzęcka, War
szawa 1977).

Obrazy Smuglewicza i Stachowicza 
ukazują alegoryczną scenę umieszczoną 
w krajobrazie. W centrum kompozycji wi
dzimy personifikację Polski w kajdanach, 
którą zdrajcy w strojach sarmackich oraz 
zgodnych z ówczesną europejską modą 
próbują wepchnąć do otwartego grobu. 
Po jego drugiej stronie cztery inne posta
cie, w tym jeden biskup, przygotowują ka
mienną płytę, mającą zamknąć grobo
wiec. Uwięzienie żywej jeszcze, lecz spę

tanej kajdanami ojczyzny w grobie, unie
możliwia Tadeusz Kościuszko, mający na 
sobie frak, w jakim wielokrotnie (m.in. 
przez Stachowicza i Smuglewicza) przed
stawiany byt w scenie przysięgi na Rynku 
w Krakowie 24 marca 1794 r. Jedną ręką 
powstrzymuje Polonię, drugą wskazuje 
pomnik ustawiony po lewej stronie. Em
manuel Swieykowski (Katalog malowideł, 
rysunków, sztychów i litografii Michała Sta

chowicza, Kraków 1901) tak opisuje po
stument, na którym widzimy Kościuszkę: 
„z dobytym pałaszem, przedstawionego 
w pozie Przysięgi. Z piedestału pomnika 
spada korona i insygnia królewskie, a anioł 
z pochodnią w ręku odpędza czarne orły 
mocarstw rozbiorowych".

Obraz doczekał się kolejnych kopii. 
„Grób Ojczyzny” Michała Stachowicza ko
piował krakowski malarz Konstanty Kopff 
(w zbiorach Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu). Dział Grafiki 
Muzeum Narodowego w Krakowie prze
chowuje ponadto niepublikowany do tej 
pory gwasz Stachowicza o tej samej treści 
i układzie postaci. Z kolei najpóźniejszą, 
pochodzącą z 1856 r., nieco zmienioną 
anonimową wersję kompozycji przechowu
je Muzeum Literatury im. Adama Mickiewi
cza w Warszawie. Można przypuszczać, że 
rozmaitych replik obrazu z około 1794 r. by

ło znacznie więcej. Być może istnieją ja
kieś, nieznane historykom sztuki, w rękach 
prywatnych. Ambroży Grabowski (1782- 
-1868), przyjaciel Stachowicza, księgarz, 
kolekcjoner dziel sztuki i archiwaliów, histo
ryk, znawca dziejów i zabytków Krakowa, 
posiadający w swych zbiorach „Grób Oj
czyzny” Konstantego Kopffa, zanotował 
tradycyjny opis treści kompozycji: „Osoby 
odwalające kamień grobowy, do którego

[sic!] chcą wepchnąć Ojczyznę, są: 1. Złot
nicki, poseł z Wołynia; 2. Szczęsny Potocki; 
3. Hetman Branicki; 4. Józef Kossakowski, 
biskup. Ojczyznę wpychają do grobu: 5. 
Raczyński; 6. Suchodolski; 7. Ożarowski; 8. 
Szwejkowski. Dziwiące się tej bezczelności: 
9. Wilga; 10. Ignacy Potocki i wielu innych. 
Idącą do grobu Ojczyznę wstrzymuje Tade
usz Kościuszko podnosząc rękę w stronę, 
gdzie sama Konstytucja broni całości kra
ju". Opis ten, powtarzany przez tradycję 
w różnych wersjach, każę zatem w posągu 
po lewej stronie obrazu widzieć personifi
kację Konstytucji 3 Maja.

Aluzja do Ustawy Rządowej z 1791 r. 
zawarta została w obrazie z 1856 r., na któ
rym przedstawiono stare wierzby wypusz
czające młode gałązki - w symboliczny 
sposób ukazano zatem odrodzenie kraju, 
jakie przynieść miało największe dzieło Sej
mu Czteroletniego.
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Ładunek emocjonalny zawarty w dzie
le i przekazany w przytoczonym opisie jest 
ogromny. Żal nad sytuacją, w jakiej znala

zła się Polska, tączy się z nadzieją pokła
daną w insurekcji kościuszkowskiej i nie
nawiścią do targowiczan. Dzisiejszego od
biorcę razi jednak naiwność tej kompozy
cji. Autentyczne postacie historyczne, 
odziane we współczesne stroje, wpycha
jące do grobu personifikację Polski wyda
ją się groteskowe, a koncept polegający 
na ukazaniu Kościuszki jako tego, który 
w tak dosłowny sposób stara się ratować 
ojczyznę przed tragicznym końcem jest 
z perspektywy dwustu lat wręcz kuriozalny. 
Ta sama perspektywa powinna nam jed
nak uprzytomnić, iż wydarzenia tamtych 
czasów musiaty znaleźć odbicie w sztuce, 
której język często nie nadążał jeszcze za 
wielkimi zmianami, jakim ulegał świat. 
Twórczości artystycznej o tego typu tre
ściach wcześniej nie było. W wypadku 
„Grobu Ojczyzny" mamy do czynienia 
z próbą wyrażenia w sposób alegoryczny 
nowych treści politycznych za pomocą ję
zyka, jakim posługiwała się sztuka baroku. 
Motyw wprowadzania, wciągania, wpy
chania kogoś do grobu był typowym baro
kowym konceptem, stosowanym głównie 
w sztuce nagrobnej. Różnica polega jed
nak na tym, że w XVII-XVIII w. udział w po
dobnych scenach brały wyłącznie posta
cie alegoryczne, symbolizujące pojęcia 
ogólne, np. brodaty Chronos z kosą, 
uosabiający czas i śmierć, stara się za
mknąć sarkofag, podczas gdy Fama (czy
li sława) przeszkadza mu w tym, czyniąc 
zmarłego nieśmiertelnym. Smuglewicz czy 
też Stachowicz (lub najprawdopodobniej 
żaden z nich, tylko zleceniodawca, na któ
rego zamówienie obraz powstał) odwołał 
się do tradycyjnego motywu, wypełniając 
go jednak całkowicie nową treścią, opisu
jącą aktualną sytuację. Przegadane, dzi
waczne z dzisiejszego punktu widzenia, 
kompozycje alegoryczne o tematyce poli
tycznej - to zjawisko typowe dla przełomu 
XVIII i XIX w. Kuriozalność tych scen wyni
ka z faktu, że nowe tematy dopiero się 
kształtowały. Tworzone byty z niczego, 
a raczej z tego, co było wcześniej - odwo
ływano się zatem do bogatego języka ba
rokowych alegorii, konceptów i personifi
kacji. W okresie tym rozwinęły się nowe 
motywy ikonograficzne, takie jak Polonia 
w kajdanach, a artyści pragnący wyrazić 
uczucia narodu kształtującego swą świa
domość w sytuacji klęski i braku niepodle
głości sięgali po wzory, z jakich korzystali 
ich ojcowie. Kilka zaskakujących w swej 
budowie politycznych scen alegorycznych 
wyszło m.in. spod ręki krakowianina z po
chodzenia i niemal rówieśnika Stachowi
cza, a zarazem wiernego ucznia Francisz
ka Smuglewicza - Józefa Peszki (np. ry

sunki „Egzystencja Królestwa Polskiego”, 
„Ustanowienie Królestwa Polskiego" 
i „Utworzenie wolnego miasta Krakowa 
w 1815 r.", w Zakładzie Narodowym im. 
Ossolińskich we Wrocławiu). Podobne 
problemy związane z narodzinami nowej 
ikonografii odnaleźć można w tym czasie 
także w innych krajach Europy - zwłasz
cza we Francji lat rewolucji. Swoisty dyso
nans, jaki da się odczuć w dziełach, któ
rych tradycyjny język opisuje nową rzeczy
wistość społeczną czy polityczną - to nie 
tylko cecha sztuki przełomu XVIII i XIX w., 
lecz również, a może zwłaszcza, oficjalnej 
twórczości całego XIX stulecia. Jaskrawy 
przykład - to obraz Guido Schmitta „Bi
smarck jako kowal niemieckiej jedności” 
z 1867 r., na którym portretowo ukazany 
Bismarck, odziany w kowalski fartuch, po- 
daje miecz z napisem „Unitas" Germanii 
w pikelhaubie. Artysta wykorzystał tu do
brze znaną w sztuce nowożytnej formułę 
sceny mitologicznej, w której Tetyda prosi 
Hefajstosa o broń dla Achillesa.

„Grób Ojczyzny”, pomimo niskiej 
wartości artystycznej, jest dziełem waż
nym dla historii sztuki polskiej. Należy do 
pierwszych w naszych dziejach tematów 
patriotycznych, które kształtowały polską 
świadomość narodową. Poczesne miej
sce wśród autorów tego typu prac zajmu
je Michał Stachowicz, autor niezwykle po
pularnych, powtarzanych w wielu wer
sjach kompozycji: „Przysięga Tadeusza 
Kościuszki na Rynku krakowskim 24 III 
1794 r.”, „Wprowadzenie na Rynek kra
kowski dział zdobytych pod Racławica
mi", „Wjazd księcia Józefa Poniatowskie
go do Krakowa". Wśród dziel patriotycz
nych XIX w., od których nikt nie oczekiwał 
wyrafinowania, lecz przeciwnie - zasto
sowania motywów czytelnych oraz wyraź
nego wskazania bohaterów pozytywnych 
i negatywnych, obok prac Stachowicza 
i Smuglewicza znajdują się portrety Ko
ściuszki. Henryka Dąbrowskiego, niezli
czone przedstawienia śmierci księcia Jó
zefa Poniatowskiego w nurtach Elstery, 
szarże ułanów pod Somosierrą (zwłasz
cza autorstwa Januarego Suchodolskie
go), wreszcie ryciny Artura Grottgera. 
Oryginały, repliki, kopie i litografie, wyko
nane wedle tych dziel, wisialy na ścia
nach polskich pałaców, dworów, dwor
ków, domów bogatych i biednych. Poko
lenia Polaków oglądały je, zapamiętywały 
i tak silnie wbity się one w naszą świado
mość, że pozostają w niej do dziś. „Grób 
Ojczyzny” popadt z czasem w zapomnie
nie, lecz należy pamiętać, że był jednym 
z pierwszych dziel w owej budowanej 
przez lata w głowach Polaków galerii na
rodowej.

Zbigniew Michalczyk

Spotkanie z książką

PORADNIK POLSKIEGO 
KOLEKCJONERA

Kolejną pozycją krakowskiego Wydawnictwa 
Kluszczyński, która ukazała się w br. jest Po
radnik polskiego kolekcjonera. Książka ta, jak 

czytamy we wstępie: „mająca z jednej strony opi
sywać fenomen kolekcjonowania dziel sztuki, 
z drugiej zaś dawać praktyczne wskazówki, w jaki 
sposób realizować tę pasję’, przedstawia najważ- 

PORADNIK l
POLSKIEGO
KOLEKCJONER

teresują się grafiką, będą mieli okazję zoriento
wać się, dlaczego warto zbierać grafikę artystycz
ną i użytkową. Wiele informacji znajdą pasjonaci 
sreber i platerów, monet, medali, biżuterii, broni, 
mebli i zegarów. W poradniku zamieszczona też 
została historia ceramiki i szkła polskiego.

Autorzy tekstów - Roman Marcinek, 
Agnieszka Włodarska, Barbara Kokoska, Marek 
Sosenko, Andrzej Maksymiuk, Matylda Selwą, 
Zdzisław Żygulski jun., Barbara Banaś, Paweł 
Banaś i Elżbieta Btażewska - wybitni specjaliści 
w dziedzinach, które opisali, dokonali znakomitej 
pracy popularyzatorskiej i edukacyjnej. Oprócz 
plastycznych przedstawień obiektów kolekcjo
nerskich, pozwalających czytelnikowi „wkroczyć 
w zaklęty świat magicznych wydarzeń”, zamiesz
czone zostały w poradniku konkretne wskazów
ki. Dotyczą nie tylko sposobów konserwacji ko
lekcjonowanych przedmiotów; dużo uwagi po
święcono bezpieczeństwu kupna i pewności na
bywania oryginałów. Obecnie wiele dziel będą
cych na rynku pochodzi z kradzieży. Autorzy 
książki radzą regularnie odwiedzać stronę inter
netową Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych 
(www.icons.pl), co pozwoli zorientować się, czy 
przedmiot, który chcemy kupić, nie został skra
dziony. W poradniku zostały też podane sposo
by na uniknięcie zakupu falsyfikatów, choć - jak 
twierdzą autorzy - w pierwszej fazie kolekcjono
wania nie da się ustrzec przed fałszerzami. Nale
ży kupować na aukcjach i w antykwariatach, przy 
zakupie tańszych przedmiotów prosić o pisemną 
analizę, a w wypadku dzieł drogich - o eksperty
zę specjalisty.

Licząca 450 stron książka ilustrowana jest 
ponad tysiącem zdjęć; wiele ukazuje eksponaty 
dotąd niepublikowane lub rzadko udostępniane. 
Poradnik zainteresuje z pewnością zbieraczy- 
-amatorów i doświadczonych kolekcjonerów, 
a sięgnąć po niego powinni wszyscy miłośnicy 
pięknych przedmiotów. Można go nabyć w więk
szych księgarniach na terenie kraju i w Wydaw
nictwie Kluszczyński (30-110 Kraków, ul. Kra
szewskiego 36, tel. 0-12 421-22-28, e-mail: biu- 
ro@kluszczynski.com.pl, księgarnia internetowa: 
www.kluszczynski.com.pl). (ek)
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niejsze dziedziny kolekcjo
nerskie. Autorzy poradnika 
informują m.in., według ja
kich systemów odbywają 
się aukcje dziel sztuki, kto 
jest upoważniony do 
udziału w licytacji, na czym 
polega licytacja telefonicz
na i internetowa. Dowiadu
jemy się, jak prawnie ure
gulowany jest wywóz dziel 
sztuki za granicę, w jaki 
sposób można stworzyć 
własną kolekcję malarstwa 
i poznajemy biogramy naj
słynniejszych polskich ma
larzy. Czytelnicy, którzy in-



SPOTKANIA NA WSCHODZIE -

Ostatnia bitwa Ludwika Narbutta

W
ybuch powstania styczniowego 
w Królestwie Polskim wywołał 
rychły odzew na ziemiach Rze
czypospolitej włączonych do Rosji, 

zwłaszcza na historycznej Wileńszczyź
nie. Jednym z pierwszych, który stanął 
do walki, był oddział zorganizowany 
przez Ludwika Narbutta we własnym 
majątku Sierbieniszki. W składzie 
ośmioosobowym (dowódca, jego młod
szy brat Bolesław i sześciu włościan), 
wymaszerował on 14 lutego 1863 r. do 
lasów koło Ejszyszek. Po drodze przyłą
czyła się kilkuosobowa partia Leona 
Kraińskiego, a w Ejszyszkach grupa 
ochotników pod przywództwem miej
scowego wikarego, ks. Józefa Horba
czewskiego, który ogłosił z ambony ma
nifest Rządu Narodowego. Zgroma
dziwszy około stu powstańców, Narbutt 
założył puszczańskie obozowisko i roz
począł działania zbrojne.

Ludwik Narbutt, jeden z tych do
wódców powstania, których czyny 
przeszły do legendy, syn znanego pol
skiego historyka Teodora Narbutta, 
urodził się 7 września 1832 r. w Szaw- 
rach koło Naczy, na północny zachód 
od Lidy. Liczył się w progimnazjum 
w Lidzie (dawnej szkole pijarów), a po
tem w gimnazjum w Wilnie. W 1850 r. 
założył w swojej klasie tajny związek pa
triotyczny „Orzeł i Krzyż”. Zdradzony 
przez dwóch kolegów, został uwięziony 
i w 1851 r. zesłany „w sołdaty” jako 
szeregowiec riazańskiego pułku piecho
ty. Uczestniczył w wojnie krymskiej, po
tem przez kilka lat walczył na Kaukazie 
z Czeczenami, awansowany i nagradza
ny za odwagę (order Świętej Anny IV 
klasy). Poznał wówczas metody walki 
partyzanckiej, co miało mu się przydać 
w przyszłości. Przeniesiony w 1859 r. 
do Rewia (czyli Tallina), został zwolnio
ny w stopniu podporucznika. W 1861 r. 
wrócił do Szawr, ożenił się z młodą 
wdową Amelią Siedlikowską i osiadł 
w pobliskich Sierbieniszkach. Podczas 
przygotowań do powstania, pod koniec 
1862 r. nawiązał kontakt z Komitetem 
Prowincjonalnym w Wilnie i został mia
nowany naczelnikiem wojskowym po
wiatu lidzkiego.

Niewielki oddział Narbutta, dzięki 
jego dowódczym umiejętnościom, bły
skawicznemu i zdecydowanemu działa
niu, rychło stał się postrachem Rosjan. 
Naczelnik uderzał znienacka, odbijał 

wziętych do armii rosyjskiej rekrutów, 
więził urzędników, karał zdrajców. 
9 marca 1863 r. stoczył zwycięską bitwę 
pod Rudnikami, zdobywając tak po
trzebną broń, i odszedł do Puszczy Na- 
ckiej i Bersztowskiej. 21 marca do obo
zu przybyło kilkudziesięciu ochotników 
z Wilna. Przyprowadził ich młody ma
larz Michał Elwiro Andriolli, który tak 
zapamiętał tę chwilę: „Przechodzimy ja
kąś piekielną grobelką z wypadłymi kło
dami [...] o 300 kroków obóz na suchej 
owalnej wyniosłości, otoczonej czarnym 
błotnym lasem. [...] Od ogniska sunie ku 
nam kilkunastu świetnie ubranych ludzi 
- za nimi jeden cały w szarym, w białej 
rogatywce, z szaszką czerkieską u boku.

Stu pięćdziesięciu powstańców schroniło 
się 2 maja w głębi puszczy; na wzgórzu 
wśród mokradeł, zwanych Świętymi Bło
tami, cztery kilometry na południe od 
wsi Dubicze. Dostępu broniły wąskie 
ścieżki przez bagna, znane tylko wtajem
niczonym. Znalazł się jednak zdrajca, ga
jowy Adam Karpowicz, zaufany Narbut
ta. 4 maja (podawana jest też data 5 ma
ja) przeprowadzeni przezeń Rosjanie 
w liczbie czterystu otoczyli obozowisko 
i uderzyli z zaskoczenia. Zacięty bój 
trwał kilka godzin. Narbutt, ciężko ran
ny w nogę, podtrzymywany przez towa
rzyszy, dowodził do końca, zagrzewając 
do walki słowami: „Tylko z godnością, 
panowie!”. Ranny ponownie w pierś

1. Michał Elwiro Andriolli, „Śmierć Narbutta”
2. Krzyż Narbutta na Świętych Błotach
3. Pomnik w Dubiczach

[...] Wszyscy się rozstąpili; za chwilę ści
skałem mego kiedyś kolegę, a teraz wo
dza Narbutta”. Po kolejnych sukcesach, 
w tym rozbiciu nieprzyjaciela koło uro
czyska Łaksztuciany, Rząd Narodowy 
30 kwietnia awansował Narbutta na 
pułkownika i, jak się przypuszcza, po
wierzył mu ogólne dowództwo powsta
nia na ziemiach północno-wschodnich.

By wreszcie pokonać nieuchwytnego 
„buntowszczyka”, generał-gubernator 
wileński Władimir Nazimow rozkazał 
sprowadzić doborowe oddziały lejb- 
gwardii pułku pawłowskiego pod do
wództwem kapitana Timofiejewa. Za 
głowę Narbutta wyznaczono nagrodę. 

(zdjęcia: 2 - Waldemar Komorowski,
3 - Jarosław Komorowski)

i trzeci raz w szyję, skonał mówiąc, że 
miło jest umierać za ojczyznę. Wraz 
z nim poległ jego zastępca i szef sztabu 
Leon Kraiński oraz jedenastu innych po
wstańców. Dziewięciu dostało się do nie
woli, większość uszła w las. Rozproszony 
oddział zebrał Bolesław Narbutt i wal
czył jeszcze do września. Andriolli, ranny 
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w rękę, ukrywał się, a po aresztowaniu 
uciekł z więzienia i zdołał wydostać się 
z Rosji. W 1865 r. w Paryżu sporządził li
tografię „Śmierć Narbutta”, ukazując 
także siebie, podtrzymującego rannego 
dowódcę (z przodu, bez czapki). Rozpo
wszechniana na emigracji i przemycana 
do kraju rycina rozsławiła imię bohatera.

Kapitan Timofiejew okazał się żołnie
rzem honorowym. Gdy wkrótce po bi
twie przybyła do Dubicz siostra Narbutta, 
Teodora, zasalutował jej mówiąc: „My 
brata pani szanujemy jak prawdziwego 
żołnierza”. Natomiast zdrajcy Karpowi
czowi, który przyszedł po nagrodę, rzucił 
z pogardą trzy ruble i powiedział: „Nie 
zdążysz i tego przepić. Kup sobie lepiej 
stryczek". Zaraz też telegraficznie uzyskał 
od Nazimowa zgodę na godne pochowa
nie powstańców na cmentarzu przy ko
ściele Świętego Serca Jezusowego w Du
biczach. 6 maja po nabożeństwie z udzia
łem czternastu księży, w obecności tłum
nie zebranych ludzi, trzynaście trumien 

czanie po kryjomu składali przy nim 
kwiaty. Na oddanie poległym należnego 
hołdu trzeba było jednak czekać aż do 
odzyskania niepodległości, a właściwie 
jeszcze dłużej. Zamysł upamiętnienia 
mogiły powstał już w 1920 r., ale 
w trudnych czasach nie został zrealizo
wany. Dopiero w 1933 r., w związku 
z obchodami siedemdziesięciolecia po
wstania, inicjatywę podjął stacjonujący 
w Grodnie 76. pułk piechoty, zwany 
lidzkim, gdyż podczas wojny z bolszewi
kami wyzwolił to miasto. Przyjął on za 
patrona właśnie Ludwika Narbutta. 
Fundusze na wzniesienie w Dubiczach 
okazałego pomnika zgromadził Komitet 
Ziemi Lidzkiej pod protektoratem gen. 
Edwarda Rydza-Śmigłego, z udziałem 
wicewojewody wileńskiego Mariana 
Jankowskiego, wnuka żołnierza oddzia
łu Narbutta. Na polu bitwy, przy drodze 
do wsi Raki (mokradła w międzyczasie 
osuszono) żołnierze postawili wysoki 
drewniany krzyż z tabliczką, wskazujący 

złożono do wspólnego grobu i usypano 
wysoką mogiłę. Nie było jej jednak dane 
trwać długo. Nowy generał-gubernator 
Michaił Murawiow, zbrodniarz, już wcze
śniej przez własnych rodaków nazwany 
„Wieszatielem”, kazał zrównać mogiłę 
z ziemią. Kościół został zamknięty, 
a w 1869 r. zburzony. Dopiero w 1909 r. 
można było na jego miejscu zbudować 
nowy. Drewniana, dwuwieżowa świąty
nia służy wiernym już blisko sto lat.

Miejsce grobu zarosło brzózkami, 
wśród których około 1880 r. ktoś (mo
że syn) położył potajemnie skromny ka
mień z napisem: „S. P. Leon Kraiński. 
Prosi o Pozdrowienie Anielskie”. Dubi- 

miejsce śmierci pułkownika. W listopa
dzie 1936 r., gdy nieznani złoczyńcy 
ścięli i ukradli krzyż, grodzieńscy pie
churzy wznieśli nowy z żelaznych szyn. 
Stoi on do dziś ze zmienioną tabliczką - 
napis polski zastąpiono litewskim.

Pomnik na mogile w Dubiczach, uro
czyście odsłonięty i poświęcony przez 
arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskie- 
go 6 sierpnia 1933 r., to dzieło dwóch 
wybitnych twórców z Wilna. Projekt 
malarza Ferdynanda Ruszczyca zrealizo
wał rzeźbiarz Bolesław Bałzukiewicz. 
Miejsce cmentarne wyznaczyła platfor
ma blisko metrowej wysokości, długości 
siedemnastu i szerokości ośmiu metrów, 

ograniczona kamiennym obmurowa
niem ze schodami i obsiana trawą. Przy 
jej budowie symbolicznie wykorzystane 
zostały kamienne bloki ze zburzonego 
pomnika Murawiowa-Wieszatiela w Wil
nie. W centrum platformy, na niskiej, 
kwadratowej podstawie stanął prawie 
pięciometrowy betonowy obelisk. Na 
tablicy z różowego granitu widnieje na
pis: „1863 ZA NASZĄ WOLNOŚĆ I WA
SZĄ". Powyżej umieszczono płaskorzeź
bę Bałzukiewicza, odlaną w brązie ze 
starych armat, przekazanych przez gen. 
Felicjana Sławoja Składkowskiego. 
Przedstawia ona krzyż z koroną ciernio
wą, wsparty na przyjętym przez Rząd 
Narodowy trójpolowym herbie Rzeczy
pospolitej z godłami Polski, Litwy i Ru
si. Jak głosił manifest powstańczy z 22 
stycznia 1863 r.: .godzina wspólnego 
wyzwolenia już wybiła, stary miecz nasz 
wydobyty, święty sztandar Orla, Pogoni 
i Archanioła rozwinięty”.

W boczne ściany obelisku wmurowa
no dwie mniejsze tablice. Z prawej znala
zła się płyta nagrobna powstańców: „Po
legli dn. 4 maja 1863 r. pod Dubiczami 
pochowani we wspólnej mogile tu spoczy
wają bohaterscy powstańcy. Narbutt Lu
dwik naczelny wódz powstania narodo
wego na Litwie, Kraiński Leon, Brzozow
ski Aleksander, Brzozowski Leon, Gremza 
Kazimierz, Hubarewicz Stefan, Jodko Jan, 
Pokempinowicz Józef, Popławski Włodzi
mierz, Skirmunt Tomasz, Taraszewicz 
Ignacy, Zukowski Władysław, NN 
Adam”. Na tablicy z lewej długi napis 
wskazuje jako fundatora 76. pułk pie
choty im. Ludwika Narbutta, wierny tra
dycji walki o niepodległość, w której od
zyskaniu uczestniczył pod wodzą Józefa 
Piłsudskiego. W dniu odsłonięcia wysto
sowano do marszałka depeszę, przekaza
ną mu wraz ze szkatułką, zawierającą zie
mię z powstańczej mogiły.

Obszar, na którym walczył oddział 
Ludwika Narbutta, po 1945 r. przecię
ła granica, najpierw „socjalistycznych” 
republik, a obecnie dwóch niepodle
głych państw. Lida, Szawry (gdzie znaj
dują się groby matki pułkownika i jego 
brata) i Nacza (z grobem ojca) - to Bia
łoruś, Rudniki, Ejszyszki i Dubicze leżą 
na Litwie. Pomnik w Dubiczach prze
trwał do naszych dni nietknięty, oto
czony opieką mieszkańców, wśród któ
rych nie brak Polaków. W odległej, za
gubionej wśród lasów wsi najwyraźniej 
nie dostrzegły go oczy sowieckich 
władz, i to pomimo krzyża, polskiego 
Orła i Piłsudskiego w napisie. Puszcza, 
która chroniła powstańców, ochroniła 
też pamięć o nich.

Jarosław Komorowski
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Pępowo i jego zabytki

P
ępowo - to duża wielkopolska 
wieś gminna, leżąca w powie
cie gostyńskim nad rzeką Dą- 
broczną. Znane jest ze stadniny koni 

krwi wielkopolskiej oraz kilku za
bytków, wśród których znajduje się 
kościół św. Jadwigi i pałac Myciel- 
skich.

Pierwsze źródło pisane dotyczące 
Pępowa pochodzi z 1136 r. i mówi 
o tym, że wieś ta należała do bisku
pa gnieźnieńskiego. Przeszło sto lat 
później, w 1267 r. odłączono Pępo
wo wraz z okolicznymi wioskami od 
Krobi i utworzono oddzielną para
fię. Prawdopodobnie to wtedy kapi
tuła gnieźnieńska wzniosła w Pępo
wie pierwszy kościół św. Andrzeja, 
który w 1383 r. spłonął.

Trudności związane z zarządza
niem majątkiem, spowodowane 
zbyt dużą odległością kapituły od 
Pępowa, sprawiły, że w 1383 r. 
część ziemi odsprzedano staroście 
wielkopolskiemu Peregrymowi 
z Węgrzyna. W 1444 r. jej właści
cielem został Peregrym Pampowski, 
należący do śląskiego rodu Rzepko- 
wiczów herbu Gozdawa, natomiast 
druga część miejscowości do po
czątku XVII w. pozostała w rękach 
kustosza gnieźnieńskiego. Po śmier
ci w 1571 r. ostatniego z rodu 
Rzepkowiczów właścicielem Pępo
wa został Melchior Konarzewski 
wraz z żoną, Anną Siedlecką herbu 
Odrowąż. Po Melchiorze majątek 
odziedziczył jego syn, Andrzej Ko
narzewski, fundator kościoła 
i klasztoru filipinów na Świętej Gó
rze w Gostyniu. W 1695 r. dobra 
pępowskie objął Filip Konarzewski. 
Po jego śmierci w 1703 r. córka, 
Weronika Konarzewska, wniosła 
część Pępowa w posagu Maciejowi 
Mycielskiemu herbu Dołęga. 
W 1762 r. majątek odziedziczył Jó
zef Mycielski, po nim jego syn Mi
chał, a w 1815 r. wnuk Teodor. Od 
syna Teodora Mycielskiego, Ignace
go, dobra pępowskie zakupił 
w 1876 r. książę Wilhelm Radziwiłł

z Berlina, który sprzedał je z kolei 
w 1881 r. Adolfowi Hansemanowi, 
jednemu z twórców Hakaty. Później 
część Pępowa zwaną Chocieszewice 
przejęła jego siostra, Matylda, żona 
Joachima Oertzena, który władał 
majątkiem do końca drugiej wojny 
światowej.

Nad Pępowem dominuje wieża 
kościoła parafialnego św. Jadwigi, 
który wzniesiony został w XVI w. 
jako budowla drewniana na sztucz
nie usypanym, istniejącym zresztą 
do dzisiaj, wzniesieniu. Ale już 
w pierwszej połowie XVII w. An
drzej Konarzewski rozpoczął budo
wę nowego, murowanego, kościo
ła; w 1618 r. odbyła się jego konse
kracja. Wygląd tej świątyni znamy 
z opisu, sporządzonego po lustracji 
w 1667 r.: „Budowa jest dos'd ele
gancka [...] o wysokiej wieży pokry

tej miedzią. Wewnątrz sklepienie, 

ściany bielone lecz pokryte kurzem. 
Posadzka w małym chórze z dębiny, 
a w wielkim z cegły. Na środku ko

ścioła krucyfiks, chór z organami. 
Drzwi dwoje na południe i zachód, 
dobrze zamknięte, okna w dobrym 
stanie. Pod wieżą rodzaj kaplicy, po
mieszczenie dla biblioteki. Na wieży 

trzy dzwony i sygnarek We 
wnętrzu świątyni znajdowało się 
m.in. siedem ołtarzy, ambona, 
chrzcielnica, konfesjonały. W 1734 r. 
nawałnica zerwała dach kościoła 
i zniszczyła częściowo jego wieżę, 
którą w 1811 r. rozebrano. Także 
kostnica została pozbawiona dachu. 
W bardzo złym stanie była również 
drewniana dzwonnica. W latach 
1820-1830 dokonano przebudowy 
kościoła. Jej inicjatorem był hr. 
Edward Raczyński z Rogalina, któ
ry zamówił projekt u swojego ar
chitekta Franciszka Marii Lanciego.
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W trakcie tej przebudowy dosta
wiono nawy boczne, dobudowano 
kaplicę, zakrystię oraz wieżę. Jed- 
nonawowe wnętrze przybrało teraz 
postać pseudobazyliki, a elemen
tem najbardziej reprezentacyjnym 
stała się wieża, wzniesiona w 1830 r. 
przez Józefa Mycielskiego.

We wnętrzu pępowskiego ko
ścioła znajduje się kilka bardzo inte
resujących zabytków. Należy do nich 
obraz „Wniebowzięcie NMP” 
w głównym ołtarzu, namalowany 
w 1641 r. przez słynnego gdańskie
go artystę, Bartłomieja Strobla. Ar
tysta umieścił w obrazie wizerunki 
współczesnych mu osób. Ołtarz, 
w którym znajduje się to dzieło, 
ufundował Wojciech Konarzewski 
w 1641 r. Sam wystrój wnętrza 
świątyni jest barokowy, ale kolejny, 
ważny zabytek - nagrobki Kona
rzewskich wykonane zostały w stylu 
renesansowym, emanując bujnym 
sarmatyzmem. Nagrobki te - w for
mie płyty z płaskorzeźbionymi po
staciami zmarłych - stanowią cha
rakterystyczną cechę sztuki wielko
polskiej tamtego okresu. W świątyni 
znajduje się również nisza z pięknym 
krucyfiksem z około 1520 r., 
chrzcielnica z XVIII w. oraz baroko
wa pieta z drugiej połowy XVII w. 
Interesującym zabytkiem jest też am
bona ufundowana po 1703 r. przez

księżnę Teofilę z Konarzewskich. 
Ściany boczne prezbiterium świątyni 
ukazują sceny z życia św. Jadwigi, 
patronki świątyni, które z wielkim 
talentem namalował chłop Walenty 
z Krzekotowic; w nagrodę za tę pra
cę został po śmierci w 1700 r. po
chowany w podziemiach kościoła 
pod ołtarzem swego patrona, św. 
Walentego.

W pobliżu świątyni, od jej strony 
północnej, stoi plebania, pochodzą
ca z 1764 r. Obok kościoła w latach 
1820-1830 zbudowano także przy
tułek dla chorych i ubogich; z tego 
miejsca w 1918 r. wyruszyli pępo- 

wianie do powstania wielkopolskie
go, o czym świadczy tablica pamiąt
kowa umieszczona na budynku. 
Innym zabytkiem przy wyjeździe 
z Pępowa w kierunku Kobylina jest 
zrekonstruowany w latach siedem
dziesiątych XX w. wiatrak, pocho
dzący z początku XIX w. W Pępo
wie znajduje się też spichlerz 
z pierwszej połowy XIX w.

Najpiękniejszym zabytkiem nie 
tylko Pępowa, ale całej ziemi go
styńskiej jest późnobarokowy pałac 
z dwoma pawilonami i dwiema 
oficynami z lat 1760-1780 oraz 
parkiem geometrycznym z drugiej

Spotkanie z książką
KOŚCIÓŁ W BINAROWEJ

Ukazai się kolejny zeszyt - Drewniany kościół pw. św. Michała Ar
chanioła w Binarowej - z serii poświęconej drewnianym kościo
łom Polski Południowo-Wschodniej. Przedmiotem zainteresowania 

autorów - Andrzeja Laskowskiego i Adama Organisty - jest kościół 
w położonej nieopodal Biecza Binarowej, będący jednym z kilku 
drewnianych kościołów z terenu historycznej Małopol
ski, wpisanych w 2003 r. na Listę Światowego Dzie
dzictwa Kulturalnego UNESCO. Głównym walorem tej 
wzniesionej około 1500 r. świątyni jest kompletne, nie
zwykle bogate wyposażenie wnętrza, w którym w nie
mal zupełnie niezmienionej formie dochowały się do 
naszych czasów dawne malowidła (pokrywające każ
dy niemal fragment ścian i stropów), ołtarze, rzeźby 
i sprzęty, tworzące razem niezmącony współczesnymi 
wtrętami klimat wiejskiego kościółka sprzed setek lat.

Pomimo wysokiej rangi kościoła w Binarowej wy
mieniona publikacja jest jego pierwszą monografią. 
Licząca 50 stron zasadniczego tekstu, wydana na kre
dowym papierze, z licznymi kolorowymi i czarno-biały
mi ilustracjami (w tym planami i przekrojami), zaopa
trzona w streszczenia i podpisy pod ilustracje w języ
ku angielskim i niemieckim, stanowi kompendium wie

dzy na temat kościoła. Książka, dotowana przez Ministerstwo Kultu
ry, wydana została przez rzeszowski oddział Krajowego Ośrodka 
Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Zarząd Główny Stowarzysze
nia Historyków Sztuki.
Świątynia w Binarowej przyciąga już turystów z całego świata, w tym 

także - jak opowiada dynamiczny proboszcz z Bina
rowej, ks. Marek Szady, odznaczony wiosną 2004 r. 
Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami" - zorgani
zowane wycieczki z... Japonii. Warto zatem Binarową 
odwiedzić, a ze sobą zabrać najnowszą monografię 
kościoła.

Nakładem Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabyt
ków w Rzeszowie ukazała się też niedawno publikacja 
Z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościo
ła farnego w Jaśle, pod redakcją Andrzeja Laskow
skiego. Jest to zbiór artykułów, będących w większo
ści pokłosiem sesji naukowej, zorganizowanej w Jaśle 
w 2002 r.

Obie książki można zamówić w Regionalnym 
Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszo
wie, ul. Hetmańska 15,35-045 Rzeszów; tel./fax (0-17) 
853-29-43.
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połowy XVIII w. i krajobrazowym 
z XIX w. Pałac został zbudowany 
jako rezydencja Józefa Mycielskie- 
go, starosty konińskiego, a od 
1794 r. - starosty inowrocławskie
go; ostatnim Polakiem, który 
w nim rezydował był Wilhelm Ra
dziwiłł. Do końca XIV lub połowy 
XV w. właściciele części Pępowa 
zwanej Chocieszewice mieszkali 
w wieży obronnej, wznoszącej się 
na otoczonej wodami Dąbroczni 
wysepce. Potem, już w miejscu 
obecnego pałacu, wzniesiono 
dwór, a w drugiej połowie XVII w. 
Adam Konarzewski przystąpił do 
budowy nowej, bardziej obszernej 
rezydencji. To właśnie na kanwie 
tej siedemnastowiecznej siedziby 
Konarzewskich Józef Mycielski ka
zał wznieść dla siebie pałac.

W 1766 r. Mycielski zawarł 
umowę z rzemieślnikami z Pozna
nia, Obrzycka, Wschowy, Żmigrody 
i Rydzyny. Polecił obniżyć alkierze, 
zmienić konstrukcję dachu i scho
dów, dobudować ganek, powięk
szyć sale, postawić po obu stronach 
alkierzy oficyny dla służby. W 1775 r. 
ufundował także oranżerię na wzór 
rydzyński. Ponadto po 1778 r. 
ozdobiono obszerny park kamien
nymi rzeźbami. W jednej z oficyn 
umieszczono kuchnię i piekarnię 
pałacową, w pobliżu był także bro
war i duży zajazd.

Dzisiaj pałac znajduje się w rę
kach prywatnych. Od wschodu 
otoczony jest pięknym parkiem, 
a od zachodu zamyka go obszerny 
dziedziniec. Składa się z korpusu 
głównego, zwróconego frontem na 
zachód, z przylegającymi do jego 
naroży pawilonami i oficynami. 
Główny korpus jest piętrowy, zbu
dowany na planie prostokąta. Fron
ton pałacu zdobią alkierze. Dodat
kową ozdobę stanowią elewacje 
z profilowanym gzymsem kordono
wym, rozczłonkowane jońskimi pi- 
lastrami. Na froncie znajduje się 
sklepiony krzyżowo ganek, wsparty 
na półkolistych arkadach, na któ
rych umieszczono rzeźbione w stiu- 
ku figury atlantów. Cały zespól po
kryty jest dachem mansardowym.

Justyna Sprutta

Kanał światowym 
dziedzictwem kultury

K
anał Ostródzko-Elbląski jest 
jedynym szlakiem kanało
wym, na którym statki pły
wają po przysłowiowej „trawie”. 

Funkcjonuje od ponad 140 lat we
dług tych samych zasad technicz
nych, jakie stworzył holenderski bu
downiczy kanałów inż. Jacob Georg 
Steenke (1801-1898). Budowa 
trwała od 1844 do 1872 r.; pierw
sze statki przepłynęły z Elbląga do 
Iławy w 1860 r. Statki płynące 
z przystani nad Jeziorem Drwęckim 
w Ostródzie lub z przystani na rze
ce Elbląg w Elblągu po
konują na trasie 
104,8 m różnicy pozio
mów wód. Aby można 
było tak znaczną różni
cę poziomów pokonać, 
wybudowane zostały 
dwie śluzy: Zielona 
i Miłomłyn, które spię
trzają wody o 4,20 m 
oraz pięć pochylni - 
dzięki nim uzyskuje się 
spadek prawie 100 m. 
Płynące statki wyno
szone są na pochylnie 
nie działaniem sil 
elektrycznych lub me
chanicznych, lecz siłą 
spadku wody z kana
łu. Takich urządzeń 
sprawnych technicznie 
nie ma już nigdzie na 
świecie.

Pierwotnie budowle 
tego typu istniały m.in. 
w Holandii, Francji, 
Kanadzie i USA. To 
właśnie na śluzach 
i pochylniach w tych 
krajach wzorował się 
budowniczy Kanału 
Ostródzko-Elbląski e- 
go, który m.in. podró
żował do Stanów Zjed

noczonych Ameryki Północnej, by 
zapoznać się z budową tamtejszych 
śluz i pochylni. Obecnie w wymie
nionych krajach tego typu urządze
nia są już napędzane elektryczno
ścią. Dlatego te niespotykane 
w świecie pochylnie i śluzy Kanału 
Ostródzko-Elbląskiego są szczegól
ną atrakcją turystyczną Mazur Za
chodnich i Powiśla. Każdego roku 
tysiące turystów z całej Europy 
zwiedzają dzieło inżynierii hydro
graficznej. Związek Gmin Kanału 
Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza
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1. Plan trasy kanału
2. Fragment kanału
3. Śluza Zielona

Iławskiego dba o zachowanie go 
w stanie technicznej sprawności, 
bez wprowadzania nowoczesnych 
technik wznoszenia statków na po
chylnie. W działaniach na najbliż
sze lata ustalono propozycje zadań 
dla poszczególnych samorządów 
lokalnych, położonych w rejonie 
kanału. Celem tych działań jest za
gwarantowanie lepszego wykorzy
stania walorów krajobrazowych ka
nału nie tylko dla potrzeb krajowej 
i zagranicznej turystyki, ale także 
dla potrzeb społeczno-gospodar
czych. Powołana została grupa 
warsztatowa, która zajmie się szcze
gółowymi rozwiązaniami w tym 
względzie. Na posiedzeniu Związ
ku Gmin Kanału Ostródzko-Elblą- 
skiego i Pojezierza Iławskiego przy
jęto kompleksowy program zago
spodarowania kanału.

Biuro Projektów przy wojewo
dzie warmińsko-mazurskim przygo
towało plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych 
wzdłuż kanału. Plan ten określa, jak 
należy wykorzystać walory przyrod

nicze, by była zagwarantowana 
ochrona ekosystemu i by nie dopro
wadzić do zadeptania terenu przez 
turystów. Dla ich potrzeb ma być 
zbudowana infrastruktura turystycz
na - pola namiotowe, parkingi, za
jazdy, motele, informacja, drogi do
jazdowe do kanału i oznakowania 
tras dla potrzeb żeglarzy i kajakarzy 
- oraz dostęp do obiektów kultury, 
leżących w sąsiedztwie kanału. Przy
kładami mogą tu być: Pasłęk (mury 
obronne miasta i zamek), Elbląg 
(Stare Miasto i inne zabytki), Ostró
da (zamek i promenada nad Jezio
rem Drwęckim, port śródlądowy 
trzech unikatowych kanałów), Mi
łomłyn (węzeł wodny, gdzie usta
wiona jest tablica pamiątkowa po
święcona Janowi Pawłowi II, który 
w latach 1959 i 1960 pływał ze stu
dentami kajakami po kanałach), Iła
wa (Jeziorak - najdłuższe jezioro 
w Polsce i największa wyspa śródlą
dowa - Wielka Żuława), ponadto 
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylew
skich, Park Krajobrazowy Pojezierza 
Iławskiego, jezioro Druźno.
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4. Statek na pochylni

(rys. i zdjęcia: Tadeusz Peter)

Strefa kanału i obszary do nie
go przyległe zaliczone zostały do 
piątki najatrakcyjniejszych tere
nów na Warmii i Mazurach. Ze 
względu na wyjątkowość Kanału 
Ostródzko-Elbląskiego, jako za
bytku inżynierii hydrograficznej, 
zgłoszony został do Ministerstwa 
Środowiska i Ministerstwa Kultu
ry wniosek w sprawie podjęcia 
starań o wpisanie kanału na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kultu
ralnego i Naturalnego UNESCO.

Tadeusz Peter

Spotkanie z książką
OKOLICE KRAKOWA

Kraków - to najczęściej chyba odwie
dzane miasto w Polsce. Niewielu tury

stów wie, że okolice Krakowa, obfitujące 
w liczne atrakcje, są również warte zwie
dzenia. Przekonują nas o tym Melania Tutak 
i Pawet Kubisztal, autorzy przewodnika 
Okolice Krakowa (Wydawnictwo vis-a- 
vis/Etiuda, Kraków 2005). W książeczce 
opisanych zostało 60 miejscowości i 5 szla
ków turystycznych, położo
nych w okolicy 50 km od 
Krakowa. Miejscowości 
przedstawiono w układzie al
fabetycznym - od Alwerni do 
Wygietzowa. W każdej moż
na zobaczyć niespotykany 
obiekt. We wspomnianej Al
werni znajduje się najstarsze 
w kraju Małopolskie Muzeum 
Pożarnictwa, w Nowym Wi
śniczu - Muzeum pamiątek 
po Janie Matejce, w Dobczy
cach... Dom Kultu Pochów
kowego. Ciekawy jest obron
ny kościółek św. Mikołaja 
w Wysocicach, balustrada 
schodów do pałacu Potockich w Krzeszo
wicach, Kaplica Grobu Bożego (z wmuro
wanym kamieniem z Grobu Chrystusa 
z Ziemi Świętej) w Miechowie. Zachwycają 
uliczki Lanckorony, stary rynek w Niepoło
micach, ogrody opactwa cystersów 
w Szczyrzycu.

Szczególne miejsce zajmują w prze
wodniku pamiątki po papieżu Janie Pawle 
II. Oczywiście najwięcej znajduje się ich 
w Wadowicach (wśród mniej znanych jest 
najmłodszy kościół w miasteczku - św. Pio
tra Apostola z 1991 r., który został wzniesio

ny jako wotum za uratowanie życia papie
żowi po zamachu). Warto też przejść tzw. 
szlakiem papieskim, otwartym w 2000 r., li
czącym 12 km. Rozpoczyna się w Łapano
wie, wiedzie przez Kobylec, Klęczany, Mar- 
szowice, a kończy się w Niegowici, pierw
szej „papieskiej parafii”.

Książeczka zawiera wiele przydatnych 
turystom informacji. Przy opisie każdej miej

scowości (z wyszczególnie
niem wszystkich godnych 
uwagi zabytków) podawana 
jest odległość od Krakowa, 
czas przyjazdu zależny od 
wybranego środka lokomo
cji, godziny otwarcia i numery 
telefonów do wszystkich udo
stępnionych zwiedzającym 
miejsc. Przewodnik wzboga
cają liczne dodatki umiesz
czone na marginesach stron 
- notki biograficzne wymie
nionych w książce osób, krót
kie informacje o opisywanych 
parkach i ogrodach, a nawet 
przepisy kulinarne (np. na se

rek topiony z kminkiem, wyrabiany w klasz
torze norbertanek w Imbramowicach). Licz
ne zdjęcia autorstwa Pawła Kubisztala oraz 
starannie wykonane plany tras wycieczko
wych - to nie tylko urozmaicenie książki, ale 
przede wszystkim praktyczne wskazówki 
dla zwiedzających. Warto podążyć ich tro
pem nie tylko w czasie wakacji.

Przewodnik można nabyć w Wydaw
nictwie vis-a-vis/Etiuda (30-549 Kraków, 
ul. Traugutta 16b/9, tel. 0-12 423- 
52-74, e-mail: visavis_etiuda@interia.pl, 
www.visavisetiuda.pl). (ek)

OKOLICE 
KRAKOWA 

Przewodnik

P
ierwszy kościół ewangelicko- 
-reformowany w Warszawie po
wstał na mocy przywileju Stani
sława Augusta w 1777 r. Mieścił się 

w przebudowanym wewnątrz budyn
ku mieszkalnym. Po trzecim rozbio
rze parafia warszawska uzyskała do
tację od króla Fryderyka Wilhelma 
111, która umożliwiła przebudowę 
budynku i nadanie mu bardziej sa
kralnego charakteru. Przebudowa 
była dziełem Szymona Bogumiła Zu- 
ga i ten właśnie budynek upamiętnio
ny został na akwareli Zygmunta Vo- 
gla. „Oś kompozycyjną wyznacza 
wnęka arkadowa wysokości dwóch 
kondygnacji, oddzielonych gzymsem. 
Całość zwieńczona trójkątnym szczy
tem z Arką Przymierza w tympanonie. 
Fasada zachowała się do dziś. Cechu
je ją prostota, plaskość i rozczłonko
wanie jak w kompozycji tuku trium
falnego. Zwieńczenie trójkątnym 
frontonem kojarzy się z frontonami 
świątyń antycznych. Jest to budowa 
oryginalna i w jej koncepcji nie ma 
bezpośrednich analogii do rozwiązań 
współczesnych. Surowy charakter bu
dynku spowodowany był rygorami 
natury religijnej, bowiem świątynia 
ewangelicka - bez figur i bogactwa or
namentyki - z natury rzeczy jest za
wsze budowlą surowszą niż świątynie 

katolickie czy prawosławne” (Wi
told Pruss, Zarys historii budowy 
kościoła ewangelicko-reformowane

go, w: „Jednota”, nr 7-8, 1976). 
Obecnie w tym budynku znajduje się 
Opera Kameralna.

Rozwój liczebny parafii spowodo
wał konieczność budowy nowego ko
ścioła. Począwszy od 1823 r. czynio
no starania o podjęcie prac budowla
nych, jednak dopiero w 1866 r., dzię
ki zapomodze udzielonej przez na
miestnika Królestwa Polskiego, przy
stąpiono do budowy nowego budyn
ku kościelnego według projektu Ada
ma Adolfa Loewe. Prace rozpoczęto 
7 września 1866 r. i prowadzono je 
do 1868 r.; przerwa spowodowana 
została brakiem funduszy. Budynek 
miał już wtedy mury zewnętrzne, 
wiązania dachowe, a dach pokryty 
był żelazną blachą. W 1877 r. zacią
gnięto pożyczkę, co umożliwiło kon
tynuowanie prac. W 1879 r. znowu 
wyczerpały się fundusze i trzeba było 
zaciągnąć kolejną pożyczkę, która 
umożliwiłaby zakończenie budowy.
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Kościół z koronkową wieżą
Prace wykończeniowe prowadzone 
były jeszcze w 1880 r. Przy pracach 
budowlanych uczestniczyli Kazimierz 
Loewe - syn Adama oraz Konstanty 
Wojciechowski i Władysław Marconi. 
Pod koniec 1880 r., mimo że nie były 
jeszcze wykończone galerie i nie po
łożono żeliwnych schodów, które 
ostatecznie zastąpiono drewnianymi, 
postanowiono dokonać poświęcenia 
budynku; odbyło się to 24 paździer
nika 1880 r.

Prasa bardzo przychylnie przyjęła 
nową budowlę w mieście: „kościół 
jest prawdziwą ozdobą miasta, prze
śliczna i bardzo wysoka wieża łagod
nie zwężająca wygląda jak delikatna 
koronka-, [...] Nowy kościół na Lesz

nie stanowi niezaprzeczalnie jedną 
z celniejszych ozdób architektonicz
nych części zachodniej miasta. We
wnątrz zwłaszcza świątynia imponu

jące sprawia wrażenie, co tern po
chlebniej świadczy o szlachetności jej 
stylu, że jak wiadomo w kościołach 
reformowanych wszelkie ozdoby zu
pełnie są wyłączone; [...] fasada 
i wnętrze pełne powagi i pięknych 
proporcji, linie szlachetne i wyraźne 
cieszą oko spokojem i zrozumiałością, 
stanowiące pierwszy warunek każde
go wytrawnego dzieła sztuki [...]”. 

Ale znalazła się również taka opinia: 
„Wieża strzelista na frontonie odska
kuje od całości, wydaje się przy tym 
wysoka w stosunku do frontonu, ten

Adam Adolf Loewe urodzi) się w 1811 r. 
w Kaliszu. Studiował na Uniwersytecie 
Warszawskim na Wydziale Sztuk Pięk
nych. Naukę kontynuował w Berlinie 
i Monachium. Odbyt podróże do 
Wioch, Francji, Anglii i Niemiec. Z jego 
budowli niewiele w Warszawie zostało, 
a te, które ocalały, zostały gruntownie 
przebudowane. Architekt zmarl 
w 1885 r„ pochowany został na cmen
tarzu ewangelicko-reformowanym przy 
ul. Żytniej w Warszawie.

zaś w przeciwieństwie do niej jest za 

drobny" (Witold Pruss, op. cit.).
Kościół ewangelicko-reformowa

ny na warszawskim Lesznie (obecnie 
w al. „Solidarności”), jest trzynawo
wą halą, nad bocznymi nawami znaj
dują się galerie, a po bokach jedno- 
przęslowego, zamkniętego trójbocz- 
nie prezbiterium - dwa symetrycznie 
położone pomieszczenia. W lewym 
mieści się zakrystia, w prawym Bi
blioteka Synodu Kościoła Ewangelicko- 
-Reformowanego ze wspaniałymi 
zbiorami bibliotecznymi dotyczącymi 
reformacji.

Fasada kościoła jest trzyosiowa - 
w środkowej części w portalu znajdu
je się wejście główne, wysunięte 
przed lico. Portal, ujęty w ukośnie 
dostawione skarpy zwieńczone 
czworokątnymi pinaklami, wykoń
czony jest wimpergą, ozdobiony ster- 
czyną, za którą znajduje się rozeta 
z rzędem arkad. Nad nią znajdują się 
plyciny zamknięte arkadowo, 
a w środkowych - okna. Ponad pół
szczytami znajduje się wieża, otoczo
na malutkimi wieżyczkami, która 
z kwadratowej wyżej przechodzi 
w ośmioboczną. Ma duże ostroluko- 
we okna na przemian z plycinami, 
nad którymi znajdują się wimpergi 
z rozetkami. Wieża kościelna wtopio
na jest w fasadę. Po prawej stronie 
wejścia znajduje się klatka schodowa 
na galerie i wieżę, natomiast po lewej

1.2. Kościół ewangelicko-reformowany 
w Warszawie, rysunek wykonany w czasie 
inwentaryzacji przeprowadzonej w latach 
sześćdziesiątych XX w. (1) oraz widok fasady 
po remoncie kościoła w 2002 r. (2) 
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stronie mieściła się kiedyś kaplica 
przedpogrzebowa. Wieża nakryta jest 
ośmiobocznym, ażurowym hełmem, 
ozdobionym sterczynami i fialą 
z krzyżem. W bocznych częściach fa
sady, nad płycinami zamkniętymi od 
góry arkadkami, znajdują się niewiel
kie ostrołukowe okna z okulusem, 
a między nimi duże okno, też ostro
łukowe. Również w półszczytach są 
ostrołukowe, wysmukłe okna, nad 
którymi umieszczony jest fryz. Pio
nowy podział fasady podkreślają 
uskokowe skarpy.

Elewacje boczne podzielone są 
uskokowymi skarpami, kończącymi 
się poniżej gzymsu koronującego. 
Pomiędzy skarpami na dole są dwa 
okna dające światło nawie bocznej, 
natomiast u góry duże okna oświe
tlają galerie. Pierwsze przęsło, 
w którym mieści się klatka schodo
wa, jest wyższe o nadbudówkę od 
pozostałych. W przęsłach znajdują 
się po dwa okna, natomiast w pierw
szym - drzwi prowadzące na klatkę 
schodową i do pomieszczeń kaplicy. 
Na zewnątrz prezbiterium jest oskar- 
powane i znajdują się w nim ostrołu
kowe okna. Nad gzymsem kończą
cym jest nadbudówka ze ścianami 
ozdobionymi niszami, a w niszy 
środkowej znajduje się okno. Po
mieszczenia przy prezbiterium 
oświetlone są podwójnymi, ostrołu- 
kowymi oknami. Korpus nawowy 
nad prezbiterium zwieńczony jest 
szczytem, z niszami po bokach, po
środku - trzy okulusy. Na tyłach pre
zbiterium znajduje się wejście w po
staci domku portalowego.

Wnętrze kościoła podzielone jest 
na trzy nawy i sześć przęseł. Podpo
ry składają się z czterech kolumienek 
z bazami i głowicami z elementów 
kwiatowych, zbliżonych do stylizo
wanego rysunku akantu. Kolumny, 
które wspierają galerie w nawach 
bocznych, mają gzyms, ponad któ
rym są przedłużone i zakończone 
głowicami ozdobionymi wicią ro
ślinną. W narożach arkad naw bocz
nych znajdują się ażurowe dekoracje 
maswerkowe z motywem czworoli-

3. Nawa gtówna
4. Ażurowe dekoracje maswerkowe i fryz 
przebiegający przez caiy korpus kościoła
5. Chrzcielnica ocalaia z pożogi wojennej

(zdjęcia: 2, 3- Archiwum
Biblioteki Synodu Ewangelicko-Reformowanego,

4,5- Małgorzata Smoła)

ści i rybich pęcherzy. Między nawa
mi bocznymi a galerią, przez cały 
korpus kościoła, przebiega fryz 
z czterolistnej koniczyny i ostrołuko-

NIEZREALIZOWANE PROJEKTY KOŚCIOŁA EWANGELICKO-REFORMOWANEGO W WARSZAWIE

Autorem pierwszego niezrealizowanego projektu byl Antonio Corazzi. Zachowały się plansze przedstawiające ten projekt. Kościół miał być 
usytuowany w głębi posesji, a poprzedzać miał go półkolisty dziedziniec z dużymi trawnikami. Zaprojektowany został na planie prostokąta, 
z półkolistą zakrystią, za którą miała stanąć kwadratowa wieża. Fasada miała być jońskim czterokolumnowym portykiem. Na tympanonie 
umieszczone miały zostać klęczące postacie aniołów, trzymające krzyż. Wnętrze kościoła miało być trzynawowe, środkowa część niższa o kil
ka stopni od naw bocznych, ze sklepieniem kolebkowym.

Projekt Adama Idżkowskiego jest nieznany, są tylko o nim wzmianki. Kolejny architekt - Henryk Marconi przygotował aż sześć propozycji 
- cztery w stylu klasycystycznym, dwa w gotyckim. Pierwszy z projektów klasycystycznych proponował trzynawową budowlę na planie prosto
kąta, z kruchtą wysuniętą przed nawę główną, czterokolumnowym portykiem, schodami i krużgankami otaczającymi dziedziniec. Dwie wersje 
tego budynku różniły się innym umieszczeniem bocznych drzwi wejściowych. W innym projekcie - nieukończonym - portyk miał być sześcio- 
kolumnowy, ośmioboczna sygnaturka zwieńczona krzyżem. Następny projekt zakładał fasadę z motywem palladiańskim. W ostatnim projek
cie fasada kościoła miała być trójosiowa, z wyższą częścią środkową, ograniczoną pilastrami. Pomysł takiego frontonu zastosował Marconi 
wcześniej w kościele w Nieborowie. W tych projektach architekt sięgnął do motywów antycznych. Następne projekty H. Marconiego przygoto
wane byty w stylu gotyckim. Pierwsza wersja przewidywała trzynawowy kościół, na planie prostokąta z pięcioboczną zakrystią, usytuowany na 
linii ulicy. Trzyosiowa fasada z wyższą częścią środkową miała być ozdobiona ośmiobocznymi wieżyczkami. Drugi projekt w stylu gotyckim za
kładał plan prostokąta z galeriami nad nawami bocznymi i wieżą od strony wejścia. Wieża miała mieć ostrolukowy portal.

Ostatnim niezrealizowanym projektem jest sporny plan kościoła autorstwa Juliana Lubieńskiego, nagrodzony w konkursie Towarzystwa Za
chęty Sztuk Pięknych. Projekt znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego. Liczba ołtarzy w tym projekcie wskazuje jednak na kościół rzym
skokatolicki.

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 10 • 2005



wych arkadek o dekoracji maswer- 
kowej. Galerie i chór otacza żeliwna 
barierka z ostrołukowych arkad. Na
wa główna ma sklepienie krzyżowo- 
-żebrowe na gurtach, natomiast 
strop naw bocznych - cztery wklęsłe 
płyciny w każdym przęśle. Wystrój 
wnętrza ograniczony jest do nie
zbędnego minimum.

Na fasadzie i wieży znajduje się 
więcej elementów dekoracyjnych. 
W bryle kościoła dominuje wysoka 

i wysmukła wieża. Jej pierwotny 
projekt jest nieznany. Kształt wieży 
przypomina jednowieżową katedrę 
gotycką we Fryburgu i kościół 
w Ulm, obydwa z XVI w. Mimo wy
stępowania elementów typowych 
dla gotyku kościół we wnętrzu nie 
ma charakteru budowli gotyckiej. 
Sprawia to wykorzystanie wielu ele
mentów konstrukcyjnych z żeliwa - 
kolumny, ażurowa dekoracja arkad 
naw bocznych.

W architekturze kościoła ewange
licko-reformowanego w Warszawie 
występują dwa nurty charaktery
styczne dla A.A. Loewe, a mianowi
cie historyzm - przede wszystkim 
neogotyk i rozwiązania z zastosowa
niem architektury inżynieryjnej. Styl 
historyczny nawiązujący do gotyku 
widoczny jest na zewnątrz, architek
tura inżynieryjna wewnątrz.

Małgorzata Smoła

Spotkanie z książką
STYL ZAKOPIAŃSKI

W 2004 r. nakładem Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
we Wrocławiu, w serii Nasze Pamiątki i Krajobrazy pod redakcją nauko
wą Olgierda Czernera, ukazała się książka autorstwa Barbary Tondos pt. Styl 

zakopiański i zakopiańszczyzna. Autorka podkreśla we wstępie, że: .Badanie 
stylu zakopiańskiego utrudnia otaczająca go warstwa mitów i wyobrażeń 
kształtujących sądy obiegowe i obficie przenikających również do opracowań 
naukowych". Chociaż, szczególnie początkowo, bardzo często kwestiono
wano rangę artystyczną stylu zakopiańskiego, to - jak uzasadnia Barbara 
Tondos - styl ten byt „wyrazem projektowanej z dużym rozma
chem koncepcji".

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza poświę
cona jest stylowi zakopiańskiemu - zarówno genezie po
wstania tego terminu, jak i zmianom jego znaczenia. Wiele 
miejsca autorka poświęca sylwetce twórcy stylu zakopiań
skiego Stanisławowi Witkiewiczowi, analizuje sytuację w za
kopiańskich kręgach artystycznych przed przyjazdem Wit
kiewicza w 1886 r., przedstawia źródła inspiracji nowego sty
lu i jego początki. Poznajemy pierwsze domy wznoszone 
w stylu zakopiańskim - m.in. „Kolibę”, „Korwinówkę", klasz
tor albertynów, pensjonat „Skoczyska”. W kolejnych rozdzia
łach ukazana jest rosnąca popularność stylu zakopiańskie
go, powodująca, że wznoszenie budowli w tym stylu „nabie
rało znaczenia czynu patriotycznego'. Elementy nowego sty
lu zaczęły przenikać do życia codziennego i mody; charak

terystyczne ornamenty umieszczano m.in. na ceramice, tkaninach, dywa
nach, sprzętach gospodarstwa domowego i kobiecych sukniach. Stani
slaw Witkiewicz doczeka! się kontynuatorów, a sam styl zakopiański zaczął 
przemijać około 1904 r., choć pochodne stylu jeszcze się utrzymywały 
i trudno ustalić wyraźną granicę jego wygaśnięcia.

W drugiej części publikacji, zatytułowanej Zakopiańszczyzna, autorka 
przedstawia dokonania architektów inspirujących się twórczością Witkiewi
cza oraz analizuje pojęcie „zakopiańszczyzny". Warto tu przytoczyć uściśle

nie terminologiczne, którego dokonuje Barbara Tondos. Otóż 
określeniem „styl zakopiański" posługuje się w odniesieniu 
do projektów Stanisława Witkiewicza i dziel tworzonych przez 
małą grupę naśladujących go architektów, natomiast termin 
„zakopiańszczyzna" stosuje „dla pozostałej masy wytworów 
odwołujących się do wpływu Witkiewicza

Na końcu publikacji zamieszczony został słownik ter
minów i obszerna bibliografia. Książkę wzbogaca ponad 
130 ilustracji, a o randze graficznej najlepiej świadczy 
przyznane wyróżnienie w konkursie na najtrafniejszą sza
tę edytorską na XI Wrocławskich Targach Książki Nauko
wej w 2005 r.

Publikację można nabyć w księgarniach na terenie kraju oraz 
u wydawcy - w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (50-062 
Wrocław, pl. Solny 14 a, e-mail: wydawnictwo@ossoli- 
neum.pl). (ek)
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI -

Młyn „Ziarno" w Krakowie

Z
akłady „Ziarno” są jednym 
z najefektowniejszych obiek
tów z zachowanej zabudowy 
poprzemysłowej Zabłocia - dawnej 

wsi, od 1784 r. stanowiącej część 
Podgórza i wraz z nim na początku 
XX w. przyłączonej do Krakowa. 
Obszar Zabłocia jeszcze w końcu 
XIX w. stał się wielkim kompleksem 
produkcyjno-magazynowym, naj
pierw wojskowym, a po pierwszej 
wojnie światowej cywilnym. W XX w. 
lokowały się tutaj znane krakowskie 
zakłady: fabryka drutu Kucharskiego, 
garbarnia Tisowitza, wytwórnia wy
robów azbestowych „Evaritas”, rzeź
nia, fabryka mydła Smiechowskiego, 
huta szkła, fabryka naczyń emaliowa
nych „Rekord” (w czasie drugiej woj
ny światowej zarządzana przez Oska
ra Schindlera i spopularyzowana 
dzięki filmowi Romana Polańskiego), 
a po drugiej wojnie światowej także 
„Wawel”, „Miraculum”, „Telpod”. 
Na przełomie XX i XXI w., dzięki in
westycjom komunikacyjnym, Zabło- 
cie stało się jednym z ciekawszych te
renów dla inwestorów. Opuszczone, 
poprzemysłowe obiekty dostały szan
sę na nowe życie w ramach projek
tów rewitalizacji. Jak zwykle w ta
kich wypadkach, proces inwestycyj
ny niesie ze sobą likwidację starej 
i budowę nowej architektury. Na 
szczęście, wydaje się już sprawą prze
sądzoną zachowanie części zabudo
wy poprzemysłowej - cennej tak pod 
względem walorów architektonicz
nych, jak i historycznych.

Wyjątkową szansę na zachowanie 
i wykorzystanie do nowych funkcji 
ma dawna wytwórnia mąki i pieczy
wa przy ul. Zabłocie 25, założona 
w latach dwudziestych XX w. Jej naj
starsze projekty przygotowały w la
tach 1921-1925 „Spójnia Budowla
na” Tadeusza Stryjeńskiego i Henry
ka Mączyńskiego (jednych z najwy
bitniejszych krakowskich architek
tów, specjalizujących się także w ar
chitekturze przemysłowej) oraz pra
cownia projektowa Edwarda Skawiń
skiego. Wyposażenie młyna rozpla

nowane zostało przez inż. A. Małysz- 
czyckiego, zgodnie z obowiązującymi 
wówczas w Krakowie normami (pań
stwowymi austriackimi, z 1905 r.) 
i krajowymi (namiestnictwa we Lwo
wie, z 1894 r.).

Projekty wykonano dla spółki 
„Ziarno - polska wytwórnia chleba 
zdrowia w Krakowie”. Spółka ta 
powstała w listopadzie 1919 r. i po
czątkowo miała formulę spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Celem „Ziarna” była budowa mły
na i piekarni, prowadzenie tych za
kładów oraz handel wytworzonymi 
produktami. Kontrakt założycielski 
spółki podpisany został w gmachu 
Collegium Minus Uniwersytetu Ja
giellońskiego, co jest symptoma
tyczne, podobnie jak użyte w na
zwie firmy określenie „polska”. Po
czątkowo największymi udziałow
cami firmy była warszawska S.A. 
Handlu Ziemiopłodami oraz polscy 
właściciele ziemscy, inspektorzy rol
ni, inżynierowie, adwokaci, lekarze, 
uczeni, wojskowi i księża katoliccy 
z dawnej Galicji.

Wybudowany młyn 
był obiektem murowa
nym, posadowionym na 
żelbetowych fundamen
tach, trzypiętrowym. 
Zboże przechowywano 
w spichlerzu komoro- 
wym mogącym pomie
ścić 750 tys. ton ziarna, 
które mielono w mlew
nikach walcowych, na
pędzanych silnikami 
Diesla. Młyn miał zdol
ność przemiału 250 tys. 
ton żyta i 250 tys. ton 
pszenicy na dobę. Od 
strony południowej do 
młyna dobudowano 
piekarnię mechaniczno- 
-parową o zdolności 
wypieku dwóch wago
nów chleba na dobę. 
Zakład miał specjalne 
ujęcie wody oraz własną 
bocznicę kolejową.

W styczniu 1921 r. spółka prze
kształcona została w spółkę akcyjną. 
Pozwoliło to pozyskać nowy kapitał, 
co wpłynęło na zmianę pierwotnego, 
ziemiańsko-inteligenckiego charakte
ru firmy. Zwłaszcza spadek obrotów 
w 1922 r. przekonał udziałowców do 
wyrażenia zgody na zmianę i profe
sjonalizację zarządzania spółką. Od 
tego momentu „Ziarno” stało się fir
mą jeszcze bardziej zdominowaną 
przez krakowskich przemysłowców, 
niekoniecznie Polaków, chociaż okre
ślenie „polska wytwórnia” pozostało 
w oficjalnej nazwie aż do drugiej 
wojny światowej.

Wraz z dopływem nowego kapita
łu zakład został rozbudowany. Zdecy
dowano też o poszerzeniu produkcji - 
zaczęto wyrabiać makaron i białe pie
czywo (pierwotnie młyn mielił jedynie 
jeden gatunek mąki ciemnej, co zaspo
kajało potrzeby konsumentów zaraz 
po wojnie, ale w latach dwudziestych 
XX w. jednogatunkowy, czarny chleb 
nie miał już prawa bytu na rynku). 
Uruchomiono nową piekarnię i nowy
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1. Dawny mtyn „Ziarno” w Krakowie
2. Fragment wnętrza miyna
3. Spust na worki

(zdjęcia: Pawet Kubisztal)

sklep przyfabryczny, a w 1931 r. sześć 
filii w Krakowie i w Wieliczce. 
W konsekwencji decyzji o zmianie 
profilu produkcji zmodernizowano 
wyposażenie technologiczne; już 
w 1922 r. zakupiono nowe walce (18 
par) i nowe kamienie (5 par).

W lutym 1940 r. pożar, który z ko
tłowni rozprzestrzenił się na budynek 
produkcyjny, doprowadził do znisz
czenia niemal całego wyposażenia 
młyna. Miesiąc później firma, już pod 
nazwą „Miihle und Grossbackerei 
Ziarno in Krakau”, znalazła się pod 
niemieckim zarządem powierniczym. 
Dotychczasowi, długoletni zarządcy 
zostali zastąpieni przez specjalistów 
niemieckich, którzy doprowadzili do 
odbudowy młyna i przekształcenia go 
w nowoczesny zakład produkcyjny. 
Przebudowa trwała kilka lat; autorem 
jej projektów architektoniczno-kon- 
strukcyjnych byli Józef Wyspiański 
i Adam Kafel, a wyposażenie techno
logiczne zaprojektowała i dostarczyła 
firma „Joseph Prokops Sóhne” z Par
dubic - regionalny potentat maszyn 
młyńskich. W rezultacie powstał czte
ropiętrowy, murowany obiekt z pod
daszem, który w nadanej mu wtedy 

formie zachował się do dnia dzisiej
szego. Kondygnacje młyna (parterowa 
o wysokości 3,4 m, trzy kolejne o wy
sokości 3,2 m każda, najwyższa o wy
sokości 3,25 m) oddzielone są od sie
bie charakterystycznymi dla młynów 
z tego okresu, drewnianymi stropami. 
Wybudowano wówczas także nowy 
sklep mączny, zaprojektowany przez 
Antoniego Dostała.

Po drugiej wojnie światowej za
kład został znacjonalizowany i jako 
Młyn nr 2 „Ziarno” wszedł w skład 
najpierw Stalinogrodzkich Zakładów 
Młynarskich „Ziarno” w Krakowie 
(zakład użyczył swojej nazwy całemu 
przedsiębiorstwu), a potem - Zakła
dów Zbożowych w Krakowie. W ra
mach rozbudowy w połowie lat pięć
dziesiątych XX w. w przedłużeniu 
istniejącej zabudowy od strony ul. 
Zabłocie dobudowano wysokie na 
21 m silosy na zboże, o konstrukcji 
żelbetowej z wypełnieniem cegla
nym, oraz stację transformatorową. 
Interesującym obiektem są silosy wy
budowane w przedłużeniu wcześniej
szej zabudowy. Stylistycznie są one 
kontynuacją wcześniejszej formy, 
zbudowano je jednak z celowym 
przesunięciem (piętnastocentymetro- 
wy uskok), które sprawia, że widocz
na i łatwa do odczytania jest chrono
logia podstawowej zabudowy.

Młyn funkcjonował do 2002 r. 
Wraz z zaniechaniem produkcji zli

kwidowano znaczną część wyposaże
nia technologicznego. Z ciekawszych 
elementów zachowane zostały jedy
nie fragmenty transmisji dolnej, re
likty przenośników kubełkowych, si
ta odsiewaczy oraz efektowny, drew
niany, zabiegowy spust na worki 
z mąką. Przetrwały natomiast w sta
nie kompletnym i stosunkowo do
brym wszystkie podstawowe obiekty 
kompleksu, o charakterystycznej dla 
miejskich młynów handlowych ar
chitekturze oraz nienaruszona infra
struktura, w tym bocznica kolejowa. 
Obecni właściciele („Ziarno” sp. 
z o.o. założona przez grupę krakow
skich architektów) nie planują wzno
wienia pierwotnej działalności, lecz 
zamierzają adaptować młyn na „Cen
trum Przemysłu Czasu Wolnego”. 
W planach jest m.in. wykorzystanie 
żelbetowych silosów na baseny do 
nurkowania specjalistycznego, utwo
rzenie ścianek wspinaczkowych oraz 
adaptacja części kompleksu na hotel, 
restaurację, pub, sale konferencyjne. 
O pierwotnej funkcji obiektu świad
czyć ma ciekawie zaplanowane cen
trum interpretacyjne, z zachowanymi 
lub przeniesionymi (m.in. z podob
nego obiektu przy ul. Wieczystej 
w Krakowie) elementami linii tech
nologicznej z pierwszej połowy XX w. 
(odsiewacze, mlewniki).

Stanisław Pochwała
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ZABYTKI I MŁODZIEŻ

Gropius w Jankowie
Walter IUS 1883-1

Gmina Drawsko Pomorskie

W
 gminie Drawsko Pomor
skie prowadzone są ważne 
działania na rzecz ochrony 
dziedzictwa kulturowego. Szczegól

ną troską objęto obiekty, które po
wstały na tym terenie na początku 
XX w. i są dziełem światowej sławy 
architekta Waltera Gropiusa.

Kiedy uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Draw
sku Pomorskim zaczynali w 2001 r. 
projekt „Walter Gropius, dzieło 
wielkiego człowieka warte ludzkich 
potrzeb”, nie sądzili, że będzie to 
praca na wiele lat. Młodzieńcza de
terminacja wiodła ich przez sesje gmin
ne i powiatowe, a także znalazła uzna
nie w mediach. Zdobycie dotacji na re
alizację projektu w konkursie „Kultura 
bliska”, pod patronatem Fundacji 
Wspomagania Wsi czy dwukrotny 
udział w konferencji polsko-niemieckiej 
„Architektura ryglowa - wspólne dzie
dzictwo - ANTIKON” jest zaledwie 
częścią tej przygody z architekturą. Naj

więcej uwagi poświęcono jednak po
wstałemu w latach 1905-1906 w Jan
kowie koło Drawska Pomorskiego spi
chlerzowi autorstwa Gropiusa. By ura
tować ten obiekt, trzeba będzie poświę
cić mu wiele podejmowanych wspólnie 
wysiłków. Początkiem tych działań było 
pokonanie trudności proceduralnych, 
które polegały na przekazaniu spichle
rza przez Agencję Nieruchomości Rol

nych na rzecz gminy pod warun
kiem nadania funkcji kulturalno- 
-oświatowej zabytkowi. Dzięki 
wsparciu służb ochrony zabytków 
z Koszalina i Szczecina przeprowa
dzono szczegółową ekspertyzę tech
niczną i kosztorys odnowy budowli. 
Na początek prac zabezpieczających 
Agencja Nieruchomości Rolnych 
i gmina przeznaczyły 100 tys. zł. 
Kolejny krok polegał na przyjęciu 
pilotażowego programu „Odnowa 
wsi”, a także powołaniu Stowarzy
szenia Inicjatyw Lokalnych Ziemi 
Drawskiej z siedzibą w Jankowie.

Najtrudniejszą rzeczą w dalszym etapie 
prac będzie znalezienie osób rzeczywi
ście zaangażowanych w tworzenie no
wej treści swojej miejscowości i poszu
kiwanie środków finansowych. Należy 
wykorzystać datę stulecia powstania 
obiektu nadając mu formułę „Spichle
rza pomysłów”.

Romuald Kurzątkowski

Konkurs „Zabytki naszego regionu"

(fot. Agnieszka Wysocka)
Patac w Lubostroniu

P
ierwsza edycja konkursu, orga
nizowanego przez Pracownię 
Dokumentacji i Popularyzacji 
Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka 

Kultury w Bydgoszczy, skierowane
go do uczniów szkól ponadgimna
zjalnych, odbywała się pod hasłem 
„Założenia dworsko-parkowe i pa- 
łacowo-parkowe województwa ku
jawsko-pomorskiego”. Nad imprezą 
patronat objęli: wicemarszałek wo
jewództwa kujawsko-pomorskiego 
Jan Szopiński oraz wojewódzki ku
jawsko-pomorski konserwator za
bytków dr Marek Rubnikowicz; 
redakcja „Spotkań z Zabytkami” 
ufundowała nagrody książkowe.

Z całego województwa wpłynęło 68 
prac konkursowych. Jury obradowało 
pod przewodnictwem Iwony Brzozow
skiej - kierownika delegatury bydgoskiej 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt
ków w Toruniu. Pozostałymi członkami 
jury byli: Iwona Jastrzębska-Puzowska, 
dr historii sztuki Akademii Bydgoskiej, 
Lech Łbik, historyk z Pracowni Doku
mentacji i Popularyzacji Zabytków WOK 
oraz fotografik Tytus Żmijewski.

Młodzi ludzie z Włocławka, Toru
nia, Bydgoszczy, Grudziądza, Inowro

cławia, Nowego, Wąbrzeźna, Brodnicy, 
Kowala, Lipna, Płużnicy, Tucholi, Na
kla, Gąsawy, Unisławia, Sępólna Krajeń
skiego, Aleksandrowa Kujawskiego, Ry
pina, Rogowa przygotowali bardzo inte
resujące prace o znanych obiektach, ta
kich jak Niedźwiedź, Lubostroń, Ostro- 
mecko, Komierowo i Kobylniki, Szafar- 
nia, ale i mniej znanych, jak Zarzecze- 
wo, Więsławice, Wielka Komorza, Sta- 
blewice, Raciążek, Obudno, Mełno, Ka
węczyn, Choceń, Dębowa Łąka.

Finał konkursu odbył się w pięknym 
pałacu w Lubostroniu 30 maja 2005 r., 

uświetnił go występ uczniów z Zespo
łu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy.

Pierwszą nagrodę otrzymał Szy
mon Wiśniewski z Grudziądza za pra
cę o pałacu w Mełnie. Druga przypa
dła trzem uczennicom z Liceum Ogól
nokształcącego w Unislawiu - Joannie 
Laskowskiej, Magdalenie Zarębie 
i Emilii Nerowskiej za historię dworu 
w Stablewicach. Trzecią nagrodę do
stał Tomasz Kalinowski z Wąbrzeźna 
za pracę o dworze w Niedźwiedziu. 
Nagrodą za najlepsze zdjęcia uhono
rowano Annę Michalską z Włocławka 
za nastrojowe fotografie pałacu w Za- 
rzeczewie Starym. Kilka prac otrzyma
ło wyróżnienia.
Konkurs pokazał, jak bliskie mło

dym ludziom są zabytki. Z wielu prac 
dało się wyczytać troskę o dalsze losy 
tych niekiedy silnie zrujnowanych 
obiektów lub radość, jeśli budynek 
znalazł prawdziwego gospodarza i od
zyskuje dawny blask. Liczba prac prze
słanych w tym roku na konkurs daje 
nadzieję na to, iż następne edycje rów
nież będą cieszyć się popularnością.

Agnieszka Wysocka 
Daria Bręczewska-Kulesza
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Z kryminalnej kroniki

Zabójstwo Henryka III Walezego

Pierwszy polski król elekcyjny, Henryk
Walezy, potajemnie uciekając z Wawelu 

do Francji, nocą z 18 na 19 czerwca 1574 r., 
po blisko ośmiomiesięcznym (ale wbrew 
własnej woli) panowaniu bez żalu opusz
czał kraj niechciany i w gruncie rzeczy sobie 
obcy, o dokuczliwym dla Francuzów klima
cie, Miał 23 lata, rwał się do ojczyzny, do 
matki i do ukochanej żony Lu
dwiki, nie mógł wszakże przewi
dzieć, że właśnie w rodzinnym 
kraju pozostało mu tylko piętna
ście lat życia.

Henryk III (1551-1589), syn 
króla Henryka II i Katarzyny Me- 
dycejskiej, należący do wyjątko
wo kontrowersyjnych monar
chów, oceniany przez history
ków francuskich i polskich nad
zwyczaj rozbieżnie, nie pozosta
wił po sobie w Polsce dobrej pa
mięci (nad Wisłą nigdy nie zapo
mniano mu złamania przysięgi, 
złożonej podczas koronacji). 
Wszakże wiele się tu nauczył 
i potrafił to - niekoniecznie na 
gruncie polityki - później wyko
rzystać w ojczyźnie, jak np. trwa
łe używanie czapki futrzanej, ła
godzącej jego chroniczne mi
greny, początki używania widel
ca oraz nieśmiałego instalowa
nia - na wzór wawelskich - urzą
dzeń kanalizacyjnych w zam
kach francuskich.

Panowanie Henryka przypa
dłe na piątą i szóstą wojnę religij
ną między katolikami a hugeno- 
tami. W wyniku tych działań kato
licy pierwsi zawiązali Ligę na 
czele z Henrykiem Gwizjuszem 
i jego bratem, kardynałem Lu
dwikiem. Gdy okazało się, że na
stępcą Walezjusza na tronie zo
stanie hugenot Henryk Nawarski, 
Liga odpowiedziała zajęciem Pa
ryża i ogłoszeniem się Gwizjusza 
królem Francji. Tak rozpoczęta 
się słynna „wojna trzech Henry
ków". Bezpośrednio zagrożony 
Henryk III rozkazał zamordować 
obu Gwizjuszy na zamku w Blois (1588), 
a w końcu lipca 1589 r. rozpoczął - wraz 
z Henrykiem Nawarskim - szturm stolicy. 
Stanął obozem w Saint-Cloud pod Paryżem 
i zamieszkał w domu hrabiego de Retz. 
Wówczas to Lidze udało się wreszcie do
paść króla i pomścić śmierć obu Gwizjuszy. 
W wykonaniu wyroku posłużono się fana
tycznym, nienawidzącym heretyków domini
kaninem, Jacquesem elementem (1567- 
-1589), którego wyposażono w rzekome li
sty od hrabiego de Brienne.

We wtorek 1 sierpnia 1589 r„ pomiędzy 
godziną ósmą a dziewiątą rano, Clement 
pojawił się u króla na audiencji. Początkowo 
straż nie chciafa go wpuścić. ..Niech wej
dzie - powiedział król - jeśli go odprawię, 
powiedzą, że odpędzam mnichów". Zakon
nik, wręczając mu listy, oznajmił, że są to 
ważne i tajne dokumenty, zatem król kazał 

dworzanom opuścić pokój, a sam pogrążył 
się w lekturze. Wtedy zamachowiec wydo
był z szerokiego rękawa habitu sztylet 
i znienacka zadał władcy cios w brzuch, po
niżej pępka. Walezjusz z trudem sam wyjął 
nóż z brzucha, zawołał dworzan, krzycząc 
„Zabijcie tego mnicha!" Clement, obalony 
na posadzkę, nie stawiał oporu. Zadżgany 
szpadami zginął na miejscu. Ciało zabójcy 
włóczono po ulicach, następnie rozszarpa
no końmi, wreszcie spalono na placu ko
ścielnym w Saint-Cloud. Rana króla okaza

ła się poważniejsza, aniżeli przypuszczano. 
Wieczorem pojawiła się wysoka gorączka 
z zimnymi potami, dużym pragnieniem, 
mdłościami, licznymi omdleniami i silnymi 
bólami brzucha. O północy z 1 na 2 sierp
nia Henryk stracił przytomność, a o godzi
nie trzeciej rano zmarl. Z oficjalnego proto
kołu autopsji, zamieszczonego przez Ja- 

cquesa Guillemeau w księdze 
Les oeuvres de chirurgie (Paris 
1612), wynika, iż Walezjusz 
zmart na skutek wstrząsu po- 
krwotocznego i zapalenia 
otrzewnej po zadanej ranie.

Po udanym zamachu Paryż 
okrzyknął wkrótce zabójcę mę
czennikiem, a z inicjatywy „Świę
tej Unii” i za aprobatą doktorów 
teologii posypały się paszkwile 
na nieżyjącego już Walezjusza. 
Wizerunki Clementa, odbite w ty
siącach egzemplarzy, rozrzuco
no między ludem, a w niektórych 
kościołach stawiano je nawet na 
ołtarzach. W sztychowanej iko
nografii tej doby musiaty się rów
nież znaleźć sceny zabójstwa 
Henryka oraz kaźni Clementa.

Opierając się na graficznych 
przekazach, powstałych już 
w 1589 r., Jacobus Harrewijn 
(1662 - zm. po 1732), holender
ski rysownik i grafik, notowany 
jako mistrz w Amsterdamie 
w 1688 r„ wykonał akwafortę, 
zamieszczoną w drugim tomie 
dzieła Journal des choses me- 
morables advenues durant te re- 
gne de Henry III, Roy de France 
et de Pologne, wydanego w Ko
lonii w 1746 r. Ta niewielka, nie- 
sygnowana rycinka, zaopatrzo
na u dołu w napis objaśniający: 
„Figure de Jaques Clement telle 
qu' e/te est representee dans te 
livre de son Martire imprime en 
1589", jest kompozycją symulta
niczną, łączącą w sobie kulmi
nacyjną scenę zabójstwa (po
środku w tondzie) oraz cztery 
scenki kaźni dominikanina 

(w czterech narożach prostokąta). Po
szczególne jej epizody wiernie odpowiada
ją opisom zbrodni. Tenże Harrewijn sygno
wał też we wspomnianym druku portret 
Henryka IV, zamieszczony za kartą tytułową.

Trudno się oprzeć refleksji, że w owej 
„barbarzyńskiej” i „mroźnej” Polsce Wale
zjusz mógłby umrzeć prędzej z nudów, lecz 
nigdy od sztyletu; Polacy zawsze brzydzili 
się królobójstwem.

Hanna Widacka

(grafika w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie)
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Światowe dziedzictwo
Na corocznej, 29 sesji Komitetu Świa

towego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego UNESCO, która tym razem 
odbyta się w lipcu br. w Durbanie w Re
publice Południowej Afryki wpisano na Li
stę Światowego Dziedzictwa 24 nowe 
obiekty - 17 obiektów dziedzictwa kultu
ralnego i 7 obiektów dziedzictwa natural
nego. Ponadto dokonano rozszerzenia 
sześciu wpisów już istniejących; rozsze
rzenie to dotyczy m.in. dziel Antoniego 
Gaudiego w Hiszpanii.

W tym roku przy wpisie na Listę kiero
wano się już wytycznymi, obowiązujący
mi od 1 lutego br., a mającymi ułatwić 
wprowadzenie nowych zasad, które 
określone zostały w „Deklaracji" przyję
tej w 2002 r. na posiedzeniu w Buda
peszcie. Według tych zasad Komitet 
Światowego Dziedzictwa w każdym roku 
może rozpatrywać najwyżej dwie kandy
datury z danego kraju i to pod warun
kiem, że jedna z nich dotyczy obiektu 
dziedzictwa naturalnego, a ogólna licz
ba rozpatrywanych kandydatur w danym 

roku nie może przekraczać 45. W wy
padku większej liczby uzasadnionych 
zgłoszeń pierwszeństwo mają te kraje, 
które nie otrzymały jeszcze żadnego 
wpisu, oraz kategorie obiektów mato do
tąd reprezentowane. Wprowadzone 
ograniczenia mają zapobiec nadmierne
mu rozbudowywaniu się Listy i pogłębia
niu dysproporcji między poszczególny
mi rejonami geograficznymi oraz strefa
mi kulturowymi.

Dużą uwagę zwraca się również obec
nie na konieczność sprawowania szcze
gólnej opieki przez państwa, na terenie 
których znajdują się obiekty wpisane na 
Listę. W tym celu wprowadza się m.in. re
gionalne okresowe przeglądy obiektów 
wpisanych przed 1998 r.

Wśród obiektów dziedzictwa kultural
nego wpisanych na Listę w tym roku 
dziewięć pochodzi z terenu Europy. Są 
to: miasto-muzeum Gjirokastra w Albanii, 
dom, pracownie i muzeum rodów Plantin- 
-Moretus w Belgii, dzielnica Starego Mo
stu w Mostarze w Bośni i Hercegowinie, 

Hawr - miasto we Francji, odbudowane 
przez Augusta Perreta, Syrakuzy i skalna 
nekropolia w Pantalica we Włoszech, za
bytkowe centrum Jarosławia w Rosji, Po
łudnik Struvego - wpis transgraniczny 
oraz architektoniczny zespól rodu Radzi
wiłłów w Nieświeżu na Białorusi.

Jednym z argumentów uzasadniają
cych słuszność wpisania na Listę tego 
ostatniego obiektu było przyjęcie, że 
zbudowany w XVI w. kompleks archi- 
tektoniczno-rezydencjonalny Radziwił
łów w Nieświeżu stanowi kolebkę roz
wiązań, będących syntezą tradycji za
chodnich, prowadzących do ukształto
wana się nowej szkoły architektonicz
nej w Europie Środkowej. Jest ponad

to przykładem zespołu, związanego 
nieprzerwanie przez 350 lat z jednym 
rodem magnackim, wielce zasłużonym 
dla rozwoju kultury w tej części Euro
py. W ostatnich latach podjęte zostały 
prace konserwatorskie w celu prze
kształcenia całego zespołu w obiekt 
muzealny.

Płyta nagrobna syna Zawiszy Czarnego
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W Kole, w kościele Podwyższenia Krzy
ża Świętego znajduje się bardzo cie

kawy zabytek sztuki gotyckiej, związany ze 
sławnym rycerskim rodem. W północnej 
ścianie nawy bocznej świątyni wmurowana 
jest płyta nagrobna Jana z Garbowa herbu 
Sulima, syna Zawiszy Czarnego. Podobnie 
jak ojciec i on wstawił się wielkim męstwem 
i miłością do ojczyzny; brat m.in. udział 
w wojnie trzynastoletniej przeciw zakonowi 
krzyżackiemu. Zginął w czasie bitwy pod 
Chojnicami w 1454 r. i pochowany został 
prawdopodobnie w kościele parafialnym 
w Kole.

Płyta wykonana jest z piaskowca i ma 
wymiary 247 x 123 cm. Przedstawia po
stać w pełnej zbroi płytowej. Twarz ukryta 
jest pod kapalinem z otworami na oczy. 
Ramiona i tors skierowane są prosto, nogi 
w prawo, ręce przy biodrach, w prawej rę
ce miecz. Przy lewym boku widoczna jest 
tarcza herbowa, na której znajduje się 
ptak o rozpostartych skrzydłach (herb Su
lima - to czarny orzeł na żółtym tle, pod 
nim trzy kamienie w czerwonym polu). Ry
cerz gotowy jest do walki za ojczyznę: 
hełm z zakrytą twarzą, na nogach ostrogi, 
w ręku broń. To typowe przedstawienie na 
nagrobkach rycerskich. Brak jest innego 
uzbrojenia, np. kuszy lub tuku, albowiem 
prawdziwi rycerze brzydzili się - jak ma
wiali - „mieszczańskim tchórzliwym uzbro
jeniem”. Każdy rycerz przywiązany byt do 

wiary chrześcijańskiej, stąd na głowni mie
cza znajduje się malutki krzyżyk.

Płyta jest nie tylko zabytkiem sztuki, ale 
także materiałem do badań nad późnośre
dniowiecznym uzbrojeniem. Postać ubrana 
jest w jednoczęściowy napierśnik na ramio
nach - duże tarczki opachowe. Na rękach 
znajdują się: opachy, naloknice, zarękawia 
i rękawice. Poniżej postać ubrana jest w far
tuch. Na nogach - nakolanice i nagolenice. 
Stopy obute są w trzewiki z widocznymi oka
załymi ostrogami. Na pancerzu daje się do
strzec ostry kieł - rodzaj amuletu noszonego 
przez rycerstwo.

Wokół postaci biegnie inskrypcja, bar
dzo już dzisiaj nieczytelna, wyryta pismem 
minuskulnym gotyckim, z której jedynie 
parę stów można odczytać. U góry: ,,/acet 
magnificius ac", z prawej strony: „genero- 
zus dus” i u dołu: „capit. [aneus - od aut.] 
colensis". Pod płytą znajduje się tablica in
formacyjna następującej treści:

„GROBOWIEC JANA Z GARBOWA 
HERBU SULIMA STAROSTY KOLSKIEGO. / 
SŁAWNEGO RYCERZA ZAWISZY CZARNE
GO OSTATNIEGO SYNA, KTÓRY POLEGL 
W BITWIE POD / CHOJNICAMI W PRU
SACH R. 1454 I POCHOWANY ZOSTAŁ 
W KOŚCIELE TUTEJSZYM. / ODNOWIONY 
1894 R. STARANIEM M.R. WILANOW
SKI EGO".

Krzysztof Witkowski

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 10 • 2005



Listy • Li sty • Li sty • Listy' Listy' Li sty' Listy • Li sty' Li sty' Li sty' Listy' Listy' Listy' Li sty • Listy' Listy' Listy' Listy' Listy' Listy' Listy • Listy • Li sty

Szanowna Redakcjo!

K Dnia 22 kwietnia br. odbyła

• się we Wrocławiu otwarta 
aukcja elementów dekoracyjnych 
wymontowanych z dwóch kamie
nic, które zostały rozebrane. Inicja
torką tej imprezy była pani Katarzy
na Hawrylak-Brzezowska, miejski 
konserwator zabytków we Wrocła
wiu. W wywiadzie prasowym autor
ka tego pomysłu powiedziała: „ Wy
cięliśmy wszystko, co ma jakąkol
wiek wartość [...] metalowe balu
strady balkonów, ręcznie kute, ka
mienne stopnie, balustrady scho
dów, stolarkę drzwiową i okienną, 
prześliczne tonda z aniołami, me
dalion z głową młodzieńca, pilastry 
w kształcie kobiecych postaci”. 
Sama aukcja została poprzedzona 
akcją propagandową na lamach 
lokalnej prasy.

Pomysł odzyskania ze zburzo
nych kamienic tych elementów, ja
kie stanowiły ich ozdobę, można 
by określić jako szczęśliwy, szkoda 
tylko, że dopiero obecnie podjęty. 
Jednakże realizacja takich działań 
jedynie po to, aby uzyskane ele
menty spieniężyć, zmienia zupeł
nie ocenę takiego postępowania, 
zwłaszcza że jego pomysłodawcą 
i organizatorem jest konserwator 
zabytków.

Ustawa o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami w artykule 
4 określa: „Ochrona zabytków po
lega w szczególności na podejmo
waniu przez organa administracji 
publicznej działań mających na 
celu: punkt 2 - zapobieganie za
grożeniom mogącym spowodo
wać uszczerbek dla wartości za
bytków, a w punkcie 3 - udarem
nianie niszczenia i niewłaściwego 
korzystania z zabytków”. Aby zaś 
nie było nieporozumień, ustawo
dawca sprecyzował pojęcie zabyt
ku w art. 3 p. 1 tejże ustawy: „zaby
tek - nieruchomość lub rzecz ru
choma, ich części i zespoły, będą
ce dziełem człowieka lub związane 
z jego działalnością, stanowiące 
świadectwo minionej epoki bądź 
zdarzenia, których zachowanie leży 
w interesie społecznym ze wzglę
du na posiadaną wartość arty
styczną, historyczną lub naukową".

Pani konserwator wie dobrze, 
że elementy, jakie znalazły się na 
aukcji, posiadają wartości zabytko
we określone w powyżej cytowa
nych fragmentach ustawy. Wie 
również, że w badaniach nad ar
chitekturą dawnego Wrocławia ele
menty dekoracyjne odgrywają du
żą rolę. Jeżeli jakieś kamienice 
muszą już być zburzone, to ich de

tal architektoniczny należy urato
wać. Przede wszystkim dlatego, 
ażeby odpowiednio zabezpieczo
ny mógł świadczyć w przyszłości 
o specyficznym obliczu architektu
ry tego miasta. Krótko mówiąc, wy
montowane elementy po zakon
serwowaniu powinny zostać zgro
madzone na jednym miejscu, za
opatrzone w informację o pocho
dzeniu. Miejsce takie nosi nazwę 
lapidarium i nie jest niczym nowym 
ani nadzwyczajnym także w Pol
sce. W samym Wrocławiu są moż
liwości zabezpieczenia uratowa
nych fragmentów burzonych bu
dowli. To przede wszystkim pierw
sze w Polsce Muzeum Architektury, 
które już z natury rzeczy jest goto
we przyjąć pod swoją opiekę 
wszystko, co ma związek z archi
tekturą w ogóle, a z architekturą 
Wrocławia w szczególności.

Drugą taką instytucją, której ce
lem statutowym jest gromadzenie, 
opracowywanie i udostępnianie 
wszystkiego, co może w jakiś spo
sób świadczyć o kulturze miasta 
w różnych okresach historycznych, 
jest Muzeum Miejskie Wrocławia. 
Niezwykle prężny dyrektor tej pla
cówki na pewno znalazłby odpo
wiednie miejsce, gdzie fragmenty 
architektoniczne mogłyby być prze
chowywane w warunkach quasi 
muzealnych, dostępne dla wszel
kiego rodzaju badań naukowych. 
Wzorem godnym naśladowania 
może być lapidarium miasta Pragi. 
Na jednym z przedmieść stolicy 
Czech, w dużej hali znalazło po
mieszczenie lapidarium miejskie, 
funkcjonujące pod nadzorem miej
skiego konserwatora zabytków. 
W jego wnętrzu na drewnianych re
galach spoczywają najrozmaitsze 
elementy kamienne (ale nie tylko), 
pochodzące z rozbiórek różnego 
rodzaju budowli. Każdy obiekt jest 
zaopatrzony w tabliczkę z informa
cją o miejscu pochodzenia i czasie 
pozyskania dla lapidarium. Placów
ka ta nie jest ogólnodostępna, ale 
osoby zainteresowane mogą bez 
większych starań otrzymać zezwo
lenie na wejście. To są właśnie 
przejawy troski o własną prze
szłość.

A u nas? Konserwator samorzą
dowy wydobywa co prawda wszel
kie wartościowe elementy z burzo
nych obiektów, ale bynajmniej nie 
po to, aby je trwale zabezpieczyć. 
Wręcz przeciwnie. Celem jego po
stępowania jest sprzedanie po
szczególnych obiektów osobom 
przypadkowym, czyli całkowite roz
proszenie i z punktu widzenia moż
liwości badawczych likwidacja ze

branego materiału. Gdybyż to cho
dziło o zdobycie pieniędzy na ko
nieczne prace remontowo-konser
watorskie przy innych cennych za
bytkach, można by intencje pani 
konserwator zrozumieć, chociaż 
i wtedy sprawa byłaby co najmniej 
dyskusyjna. Ale paradoks polega 
na tym, że - jak podała do publicz
nej wiadomości pani konserwator - 
zdobyta gotówka zostanie poświę
cona na organizowanie kolejnych 
aukcji. W ten sposób powstanie ta
ki samonapędzający się sposób na 
likwidowanie wszelkich wartościo
wych elementów architektury 
przede wszystkim dziewiętnasto
wiecznej. Trzeba być naiwnym, aby 
nie przewidzieć skutków takiego 
postępowania i to na skalę europej
ską, bo te niszczone dekoracje nie 
byty dziełem polskich artystów i rze
mieślników. Czy pani Hawrylak- 
-Brzezowska mogła nie zdawać so
bie sprawy, jakie jeszcze inne mogą 
być konsekwencje jej postępowa
nia? Żyjemy w kraju i w czasie, 
gdzie wszystko, co ma jakąś war
tość finansową, może być obiek
tem handlu. Prasa nieustannie do
nosi o kradzieżach szyn kolejo
wych, drutów trakcji elektrycznej, 
kaloryferów z klatek schodowych 
i tylu innych rzeczy. Z nagrobków 
cmentarnych wydłubuje się litery 
napisów, jeżeli są z brązu, miedzi 
lub mosiądzu. Przecież pani kon
serwator wyraźnie pokazała, że 
sprzedając elementy dekoracji ar
chitektonicznych, można zarobić 
wcale niezłe pieniądze (pierwsza 
aukcja przyniosła 25 tys. zl zysku). 
Z lękiem myślimy o tym, że wkrótce 
na pchlich targach naszych miast 
pojawią się płaskorzeźby wykonane 
w narzucie lub stiuku, które dotąd 
stanowiły ozdobę wnętrz ulicznych.

Uwierzyć trudno, że autorem 
tego nieszczęśliwego pomysłu jest 
miejski konserwator zabytków, czy
li ktoś, komu społeczeństwo po
wierzyło szlachetną troskę o rato
wanie wszystkiego, co ma jakąś 
wartość historyczną lub artystycz
ną. Czy do konserwatora zabytków, 
który organizuje tego rodzaju wy
przedaż, można mieć jeszcze za
ufanie? A na jakiej podstawie pani 
Hawrylak-Brzezowska dokonała 
wyceny sprzedawanych obiektów? 
Czy ma po temu odpowiednie 
kwalifikacje? Co na to wojewódzki 
konserwator zabytków? Czy sam 
pomysł aukcji elementów architek
tonicznych był konsultowany z wo
jewódzką radą ochrony zabytków? 
Pytania się mnożą. Wiadomo nam, 
że sprawą tą zajęło się już Minister
stwo Kultury, Generalny Konserwa- 

ir-ter Zabytków. Spodziewamy się, że 
w niedługim czasie dowiemy się, 
jakie decyzje w tej sprawie podej- 
mą władze lokalne i centralne. 
Oczekujemy tego.

dr Tadeusz Rudkowski 
wiceprezes ZG TOnZ

Redakcja
„Spotkań z Zabytkami"

W sierpniowym numerze „Spo
tkań z Zabytkami" w tekście „Wro
cławska aukcja detali" Pani Izabela 
Czuban, rzecznik Zarządu Zasobu 
Komunalnego Wrocławia, przywo
łała wrocławskie Muzeum Architek
tury, wzmiankując, że korzystała 
z naszego fachowego wsparcia 
przy organizacji aukcji. Chciala- 
bym wyjaśnić, że Muzeum Archi
tektury nie było żadnym formalnym 
współorganizatorem aukcji, a moja 
pomoc polegała jedynie na skon
sultowaniu nazw części detali ar
chitektonicznych, których zdjęcia 
umieszczono na stronie interneto
wej. Cieszę się, że jako kustosz ko
lekcji dziewiętnastowiecznych za
bytków w muzeum mogłam służyć 
swoją wiedzą.

Nie byliśmy współorganizato
rem aukcji, ale to nie znaczy, że nie 
byliśmy nią zainteresowani. Wręcz 
przeciwnie. Jeszcze przed aukcją, 
jako reprezentant muzeum, uzyska
łam możliwość obejrzenia detali ar
chitektonicznych, wybrania obiek
tów interesujących dla muzeum 
i zakupienia ich po cenie wywoław
czej (w gruncie rzeczy symbolicz
nej). Zdecydowałam się na trzy 
przedmioty w moim mniemaniu 
najciekawsze i najbardziej przysta
jące do zbiorów. Oczywiście, 
chcialabym móc wybrać więcej, 
ale Muzeum Architektury ma, nie
stety, niewielkie i przepełnione ma
gazyny. Gdybyśmy posiadali halę, 
w której moglibyśmy gromadzić 
fragmenty z rozbieranych wrocław
skich kamienic, wówczas staraliby
śmy się pozyskać więcej detali. 
A mając już taką halę powinniśmy 
jeszcze dysponować pieniędzmi 
na konserwację zabezpieczonych 
zabytków. Niestety, rzeczywistość 
jest inna, o czym wiedzą doskona
le pracownicy większości placó
wek muzealnych w Polsce. Brak 
środków na konserwację, brak po
wierzchni magazynowych, brak 
pieniędzy na zakupy.

W tym kontekście pomysł au
kcji detali zabytkowych wydaje 
się godną uwagi alternatywą dla 
całkowitego ich unicestwienia 
podczas rozbiórek dziewiętna
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stowiecznych budynków. Dotych
czas wraz z wyburzaniem kamie
nic przepadała większość ich de
koracji. Pracujący przy rozbiór
kach robotnicy nie byli zaintere
sowani pieczołowitym odbija
niem lub wyłuskiwaniem orna
mentów z tynku. Pomijam tu przy
padki pokątnej sprzedaży, które 
też miały miejsce. Tym razem 
dzięki zaplanowanej aukcji było 
inaczej. To, co było możliwe do 
zdemontowania, zostało zdjęte. 
Ponieważ większość detali jest 
z gipsu, wiele z nich ucierpiało 
przy demontażu.

Przyznam się, że oglądając 
przed aukcją w hali magazynowej 
dawnego Pafawagu te ocalone 
fragmenty dekoracji, miałam wątpli
wości, czy wrocławianie potrafią do
cenić w tych z pozoru nieefektow
nych elementach ich walory zabyt
kowe i czy je kupią. Tym bardziej, że 
wiele z nich było naprawdę w złym 
stanie: częściowo ukraszone, po
pękane, pokryte łuszczącymi się 
warstwami farb. Dlatego sukces au
kcji bardzo mnie ucieszył.

Skoro państwo nie ma możli
wości finansowych, aby instytucjo
nalnie zabezpieczać tego rodzaju 
zabytki, to lepiej, żeby trafiły w pry
watne ręce niż uległy zniszczeniu. 
Mam nadzieję, że owe dziewiętna
stowieczne zachowane detale bę
dą traktowane z pietyzmem, po
dobnie jak zabytkowe przedmioty 
funkcjonujące np. na rynku anty
kwarycznym.

Jako Muzeum Architektury cze
kamy na następne aukcje, które po
zwolą nam znów wzbogacić nasze 
zbiory o kilka niebanalnych detali ar
chitektonicznych.

dr Magda Lawicka 
kustosz w Muzeum 

Architektury we Wrocławiu

Szanowna Redakcjo!

Ciekawy artykuł na temat ple
banii w Końskowoli w lipcowym 
tegorocznym numerze Waszego 
czasopisma wywolat u mnie sko
jarzenia z plebanią przy kościele 
św. Katarzyny w Wolbromiu (mię
dzy Miechowem a Olkuszem), 
gdzie pracowałem jako wikariusz 
w latach 1975-1980. Plebania ta 
jest jednopiętrowym budynkiem 
o podstawie kwadratowej i gru
bych murach, położonym obok 
kościoła na niewielkim w stosun
ku do okolicy wzniesieniu. Kościół 
pochodzi z XV w. W 1628 r. osa
dzono przy nim kanoników regu

larnych, którzy przebywali tam do 
1864 r. Jeszcze na początku XX w. 
plebanię z kościołem łączył drew
niany ganek na wysokości pierw
szego piętra plebanii.

Być może rodowód plebanii 
jest wcześniejszy niż kościoła i mo
że byta ona, jak w Końskowoli, sie
dzibą (dworem obronnym) pierw
szych wtaścicieli miejscowości. 
Obecne ogrodzenie placu kościel
nego, w które włączona jest pleba
nia, mogło mieć również kiedyś 
charakter obronny. Warto by zba
dać piwnice plebanii i ich ewentu
alne podziemne połączenie z ko
ściołem.

ks. Andrzej Głuchowski 
Kielce

Szanowna Redakcjo!

W nawiązaniu do artykułu Ro
berta M. Kunkla „Wokół empory" 
(„Spotkania z Zabytkami", nr 7, 
2005) chciatbym poinformować 
o innym rozwiązaniu budowy kapli
cy kolatorskiej w kościele późnore- 
nesansowym św. Wawrzyńca w Dy
nowie. W drugiej połowie XVIII w. 
właściciele podmiejskich dóbr 
ziemskich Trzeciescy (od 1740 r.) 
herbu Strzemię ufundowali kaplicę 
św. Józefa, umiejscowioną nad ka
plicą św. Antoniego, wychodzącą 
emporą do nawy głównej kościoła. 
Do kaplicy kolatorskiej wchodzi się 
kamiennymi schodami od strony 
zewnętrznej świątyni. Nad emporą 
umieszczony jest herb Trzecieskich 
- Strzemię na czerwonym polu. Lo
ża kolatorska w kaplicy św. Józefa 
nie dawała pełnego wglądu do 
wnętrza świątyni.

W kaplicy kolatorskiej znajdował 
się barokowy ołtarz św. Józefa, który 
został podarowany kościołowi w po
bliskiej Ulanicy i spłonął w 1967 r. 
wraz ze świątynią w czasie akcji od
wetowej SB zastosowanej wobec 
biskupa I. Tokarczuka, jako zemsta 
za budowane nowe kościoły (w la
tach 1967-1968 spalono w Diecezji 
Przemyskiej dwadzieścia świątyń, 
w większości drewnianych; w tych 
latach w parafiach organizowano 
straże do pilnowania kościołów 
przed ich spaleniem).

Nad zakrystią znajduje się 
skarbiec, do którego prowadzą 
schody kamienne wewnątrz muru 
północnego prezbiterium. Skar
biec nie mógł być adaptowany na 
kaplicę kolatorską ze względu na 
potężny mur, trudny do przebicia 
i utworzenia empory. Prezbiterium 
zostało wybudowane w końcu XV 
lub na przełomie XV i XV/ w. Kościół

w swym założeniu miał być obron
ny, gdyż był zlokalizowany w syste
mie umocnień miasta od strony 
północnej.

W drugiej połowie XIX w. 
Trzeciescy ufundowali stalle neo- 
renesansowe w prezbiterium, 
ozdobione również ich herbem, 
były miejscem kolatorskim tej ro
dziny, użytkowanym przez jej 
członków z Dynowa aż do wy
marcia w 1993 r. (ostatnia córka 
Stefana Trzecieskiego - Anna 
zmarła w 1993 r).

Józef Kędzierski
Bydgoszcz

Szanowna Redakcjo!

Na ostatniej stronie okładki 
„Spotkań z Zabytkami", nr 8, 2005 
zamieszczono zdjęcie zegara sło
necznego, znajdującego się na 
południowej ścianie kościoła św. 
Mikołaja w Grójcu, z informacją, że 
powstał on w XVII w.

Na płycie zegara jest dokład
na data „1621" i łacińska in
skrypcja z Nowego Testamentu 
(Mat. 25. 13) „VIGILATE • QUIA • 
NESCITIS • DIEM • NEC • HO- 
RAM • A.D. 1621" (tłumaczenie 
polskie: Czuwajcie bo nie znacie 
dnia ani godziny R.P. 1621). Au
torem umieszczenia tej inskrypcji 
i wmurowania zegara był praw
dopodobnie ówczesny pro
boszcz i dziekan grójecki - 
ksiądz Wawrzyniec Pindowicz 
(1596-1638).

Łączę 
serdeczne pozdrowienia

Henryk Świderski
Warszawa
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Od redakcji

Omówione w artykule Roberta 
M. Kunkla Wokół empory związki 
przestrzenne i funkcjonalne pomię
dzy dworem a pobliskim kościołem 
nie odnoszą się do założeń klasz
tornych. Tekst, będący swoistym 
komentarzem do artykułu Przemy
sława Pytlaka i Adama Soćki Pleba
nia w Końskowoli, dotyczy fundacji 
świeckich, o czym można przeczy
tać m.in. w zdaniu: „Nie stwierdzo
no, jak dotychczas, żadnego 
uchwytnego śladu drewnianego 
«pomostu» prowadzącego z piętra 
pańskiego dworu [podkr, 
- red.] do pobliskiego kościoła" (s. 8).

Niezależnie od informacji po
danych w liście przez p. Henryka 
Świderskiego jesteśmy także winni 
Czytelnikom wyjaśnienie, w jaki 
sposób Antoni Magier, po śmierci, 
mógł ufundować miastu zegar sło
neczny (Zegary słoneczne, „Spo
tkania z Zabytkami”, nr 8, 2005, s. 
IV okt., il. 4); było w tej sprawie kil
ka telefonów.

Pokazany na zdjęciu zegar sło
neczny, znajdujący się w Ogrodzie 
Saskim w Warszawie, oddany zo
stał do użytku w lipcu 1863 r., 
o czym donosiła miejscowa prasa: 
„Kompas [I] w ogrodzie Saskim [...] 
już całkowicie urządzonym został 
i ogrodzony żelazną zgrabną balu
stradą. Na płycie marmurowej tego 
słonecznego zegaru, przy rozmia
rze godzin, wyryte są te słowa:

Erectum ex legato / Antonii 
Magier/D. MDCCCEXIII.

Kompasowy trójkąt pochodzi 
od pana Pik, Optyka m. s. Warsza
wy; z boku kamiennej kolumny na

której kompas urządzono, jest na
pis wykonawcy tejże: A. Sikorski 
w War. - Mnóstwo osób onegdaj 
przez cały dzień oglądało ów ze
gar, regulując [I] przytem swoje 
zegarki" („Gazeta Warszawska”, 
1863, nr 170 z 29 lipca, s. 3).
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Z informacji tej wynika, że wskazów
ka zegara wykonana została (lub spro
wadzona z zagranicy) przez warszaw
skiego optyka Jakuba Pika (1806-1897), 
utrzymującego w tym czasie swój za
kład przy ul. Podwale 3, kamienną pod
stawę oraz tarczę zegara wykonał Alek
sander Sikorski, którego warsztat rzeź- 
biarsko-kamieniarski mieścił się przy ul. 
Wolskiej 16, a całość zrealizowano i sfi
nansowano dopiero w 1863 r., z zapisu 
Antoniego Magiera (1762-1837), pisa
rza, fizyka i meteorologa, autora głośne
go dzieła Estetyka miasta stołecznego 
Warszawy (Warszawa 1863) oraz wielu 
prac naukowych z dziedziny fizyki i me
teorologii. O zatwierdzeniu legatu Ma
giera informował „Kurier Warszawski", 
w wydaniu z 26 lipca 1838 r., s. 941: „Ra
da Adm/h/stra [cyjna] zatwierdziła legaty 
przez Antojniego] Magiera zapisane: dla 
Urzędu Mun/cyfpalnego] Mjiasta] War- 
sza[wy]: na wystawienie kompasu 
w miejscu przystępnem dla publiczno
ści, ztp. 1000; dla Instytutu moralnie] za- 
n/e[dbanych] dzieci, zip. 2000; dla To
warzystwa Dobroczynności na fundusz 
Zupy Rumfordzkiej, zip. 1500; dla Szpita
lu Warszfawskiego] Dzieciątka Jezus, 
zip. 1000; na fundusz wieczysty dla wy
służonych Aktorów sceny Warsz[aw- 
skiej], zip. 1000”.

Zegar szczęśliwie przetrwał do na
szych czasów. Konserwatorzy zabyt
ków uzupełnili w nim jedynie kilka ubyt
ków w kamiennej podstawie oraz przy
mocowali nową wskazówkę z brązu, 
odlaną w 1969 r. w prowadzonej przez 
Tadeusza Lopieńskiego Pracowni Me
talowej Sztuki Zdobniczej d. „Bracia 
Lopieńscy” w Warszawie Tylko chęt
nych do regulowania swoich zegarków 
według wskazań zabytkowego „kom
pasu” już prawie nie widać.

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

•/ Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce - Giambattista Piranesi. Pejzaż rzeczywisty

i fantastyczny. Grafiki ze zbiorów Muzeum w Gliwicach, katalog wystawy w Muzeum w Gliwicach wraz 
z płytą CD, Gliwice 2005

■/ Liceum Ogólnokształcące w Limanowej - Barbara Tondos, Styl zakopiański i zakopiańszczyzna, 
Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Wrocław 2004

•/ Beata Biskup z Bytomia - Beata Biedrońska-Slotowa, Polski ubiór narodowy zwany kontuszowym,
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Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2005
•/ Kazimierz Bartkowiak z Koziegtów - Ryszard Mączyński, Nowożytne konfesje polskie. Artystyczne formy 

gloryfikacji grobów świętych i błogosławionych w dawnej Rzeczypospolitej, Toruń 2003
■/ Andrzej Śmiech z Pabianic - Aleksander Gieysztor o dziedzictwie kultury, Wydawnictwo Towarzystwa 

Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2000

PRENUMERATA

prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 Warszawa, ul. Agrykoli I, 
BPH SA Warszawa nr 02 1060 0076 0000 4210 2000 24 IS. Wpłat pro
simy dokonywać na blankietach przekazów pocztowych i bankowych. 
Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym miesiącu; cena numeru 6 zł 
za 1 egz., cena prenumeraty opłaconej na cały 2006 r. - 72 zł. Prenume
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(e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach 
pocztowych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych mia
steczek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzę
dy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenu
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stopada na okres od 1 stycznia następnego roku, do końca lutego na 
okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od I lipca, do 31 sierpnia 
na okres od 1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania prenu
meratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia 
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych 
opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane 
egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub je
go siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem 
stron internetowych (www.poczta.lublin.pl/gazety).

Ruch S.A. — zamówienia na prenumeratę na I kwartał 2006 r. przyjmo
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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 I), w kioskach muzealnych oraz 
kioskach Ruchu na terenie całego kraju.

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 10 • 2005



Zabytki utracone

Renesansowy puchar śląski
- bezcenna pamiątka po Piastach

Puchar ufundowała Rada Miasta
Brzegu i podarowała go zawierają

cej w marcu 1538 r. związek małżeński 
książęcej parze - Fryderykowi III le
gnickiemu (1520-1570) z dynastii Pia
stów i Katarzynie z domu meklembur- 
sko-szwerińskiego. Wartość tego za
bytku dla śląskiej sztuki jest nie do 
przecenienia, a historia doprawdy nie
zwykła - jest w niej nawet miejsce na 
legendarną zamorską podróż tego na
czynia i piratów, którzy napadli na sta
tek, na którym go przewożono.

Puchar dość wcześnie, bodaj jeszcze 
w XVI w., zmienił swego pierwotnego 
właściciela. Fryderyk III znany byt z wy
jątkowo hulaszczego trybu życia, roz
rzutności i skłonności do organizacji 
wystawnych przyjęć i turniejów. Za
pewne w wyniku długów zaciągniętych 
na rzecz swoich ekstrawaganckich po
czynań towarzyskich i pozbawionych 
wyobraźni działań politycznych śląski 
Piast musiat się pozbyć swojego pre
zentu weselnego.

Puchar znalazł się na terenie dzi
siejszych Węgier. Stał się ozdobą i du
mą kolekcji książąt Zala - rodziny Rhu- 
my. W 1884 r. jego właścicielem był 
znany kolekcjoner Otto Forster 
z Sarvaru (kurortowe miasteczko w za
chodnich Węgrzech, leżące 40 km od 
granicy austriackiej), który poślubił jed
ną z niewiast rodziny Rhumy, a ta wnio
sła mu w posagu śląski puchar. 
W 1885 r. nabył go baron Carl von Ro
thschild i znajdował się w jego kolekcji 
gromadzonej we Frankfurcie nad Me
nem. Victor, kolejny przedstawiciel tej 
sławnej rodziny bankierów, zmuszony 
zapewne przez sytuację polityczną 
i wzmagający się terror nazistowski wy
stawił puchar na londyńskiej aukcji do
mu Sotheby’s 26 kwietnia 1937 r. Kto 
go kupił i czy w ogóle znalazł się na 
niego nabywca - nie wiadomo. I na 
tym kończy się potwierdzona historia 
dzieła. Z nieoficjalnych źródeł wiemy 
jednak, że to złotnicze precjozom zo
stało zarekwirowane w Paryżu przez 
wojsko niemieckie, jako dobro należą
ce do rodziny żydowskiej. Również nie
oficjalna informacja głosi, że od nie
mieckiego Wehrmachtu dzieło to wy
kupiło za 24 tys. marek miasto Brzeg. 
Jedno jest pewne - na początku lat 

czterdziestych XX w. puchar znalazł się 
we Wrocławiu. Potwierdził to w swej 
monografii ztotnictwa śląskiego Chri
stian Gundel, piszący w 1942 r. o tym, 
iż „po trwającej stulecia nieobecności 
puchar ten niedawno ponownie do 
swej ojczyzny, Śląska sprowadzony zo
stał". Trafił do Muzeum Rzemiosła Arty
stycznego i Starożytności we Wrocła
wiu i tu pomiędzy grudniem 1941 
i kwietniem 1942 r. byt pokazywany ja
ko jeden z najcenniejszych nabytków 
(w niektórych wypadkach - łupów wo
jennych) ostatnich niespełna trzech lat 
i własność tegoż muzeum. Donosił 
o tym dumnie w stosownym katalogu 
(pt. Erlesenes Kunstgut aus funt Jahr- 
hunderten. Ausstellung ausgewahlter 
Neuerwerbungeri) dr Gustav Barthel, 
który od kwietnia 1937 do 1945 r. pełnił 
funkcję dyrektora Zbiorów Sztuki Mia
sta Wrocławia, a w latach 1939-1940 
dat się poznać jako bezwzględny gra
bieżca dziel sztuki w okupowanej Pol
sce. Pełnił funkcję kierownika sztabu 
naukowego grupy działającej w połu
dniowej części Generalnej Guberni 
i byt współpracownikiem innego, okry
tego niesławą historyka sztuki rodem 
z Wrocławia - prof. Dagoberta Freya.

W jaki sposób puchar kolejny już 
raz opuścił Śląsk - tego też nie wiemy. 
Czy został ukryty lub wywieziony przez 
Niemców jeszcze przed zakończe
niem wojny i np. zdeponowany w jed
nym ze szwajcarskich banków, czy też 
jako „trofiejny” w transporcie wraz 
z aparatami rentgenowskimi, trakcjami 
kolejowymi i całymi halami fabryczny
mi rozpoczął swoją wędrówkę na 
wschód, której jednak nie zakończył 
w przepastnych magazynach sanktpe- 
tersburskiego Ermitażu, czy też Oru- 
żejnaj pataty moskiewskiego Kremla. 
Jak twierdzi dyrektor Muzeum Piastów 
Śląskich w Brzegu, mgr Paweł Kozer- 
ski, w 1945 r. mieli go jakoby widzieć 
w skarbcu zamkowym w Brzegu żoł
nierze Armii Czerwonej. Czy zrobili 
z tego użytek? A może jednak pozo
stał w Polsce? W kręgach śląskich ko
lekcjonerów i antykwariuszy krąży do 
dziś opowieść o tym, jak to pod koniec 
lat czterdziestych zeszłego stulecia za
winięte w niemieckie gazety bezcenne 
naczynie piastowskie znalazło się

w posiadaniu młodej polskiej arysto- 
kratki, która pozbawiona środków do 
życia zmuszona została do sprzedania 
go za pół darmo. Inna, rozpowszech
niana dziś historia głosi, iż istniały dwa 
identyczne puchary, a jeden z nich na
dal pozostaje w Polsce w rękach pry
watnego kolekcjonera. Te anegdoty 
dowodzą tylko tego, jak żywo zare
agowano na fakt ponownego pojawie
nia się zabytku na rynku antykwarycz
nym. Czy są one prawdziwe? Raczej 
mogą uchodzić za kolejny dowód le
gendy o Śląsku - ziemi niczyjej, pełnej 
ukrytych skarbów, szaberplatzów 
i transportów wywożonych stąd po
chopnie dzieł sztuki.
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Co decyduje o tak wyjątkowej war
tości tego dzieta ztotnictwa? Dla hi
storyków sztuki zawsze pozostawał 
zabytkiem szczególnie interesującym 
i budzącym różnorakie, często 
sprzeczne opinie. Niektórzy z nich ob
darzyli go mianem dzieła przełomo
wego - zdaniem prof. Erwina Hintze- 
go cechowała go „wczesnorenesan- 
sowa forma", dla prof. Tadeusza 
Chrzanowskiego był on przykładem 
„bardzo wczesnego manieryzmu”, 
który bogactwem dekoracji i różno
rodnością techniki wykonania daleko 
wyprzedził epokę, w której powstał. 
Z kolei dla dra Michała Woźniaka stał 
się sztandarowym przykładem od
działywania na Śląsk ztotnictwa no
rymberskiego i dziełem, które wyróż
niało się swoją „frapującą i awangar
dową formą, mając na uwadze czas 
i miejsce powstania". Byt także wyro
bem złotniczym, w którego osłabiają
cych jasność kompozycji drobnych 
detalach pobrzmiewały jeszcze echa 
sztuki średniowiecznej, które jednak 
„nie mogą w żadnym wypadku po
mniejszać znaczenia tego dzieta jako 
jednej z najwcześniejszych manifesta
cji stylu renesansowego i przeszka
dzać w odczytaniu jego humanistycz
nego, antykizującego sensu”.

Ten liczący pierwotnie 49 cm wy
sokości i ważący blisko 2,7 kg, wyko
nany techniką odlewu i trybowania, 
puchar ze srebra, o złoconych deta
lach i kolorowych emaliowanych apli
kacjach, ma wszelkie prawo uchodzić 
za kwintesencję sztuki nowożytnej. 
Wyróżnia go sposób, w jaki połączo
no w jego dekoracji treści antyczne 
z chrześcijańskimi. Ukazano na sto
pie czyny mitologicznych herosów 
i podobizny bóstw - np. Herkulesa 
walczącego z lwem nemejskim, Ce
res, Atenę i Merkurego, które to zesta
wiono z historiami bogobojnych, lecz 
niepozbawionych słabości proroków 
starotestamentowych - Samsona 
dzierżącego dwie kolumny (z inskryp
cją napisaną piękną antykwą na nie
bieskim, emaliowanym tle: „Plus ul
tra"), Abrahama ofiarującego Bogu 
swojego syna Izaaka (z inskrypcją 
„Pater fidei in Christum Ro. 4”), Lota 
bezwstydnie spędzającego czas 
z córkami („Memores estote uxoris") 
czy wreszcie Noego w pijackim zwi
dzie („Verecundia in vino rara"). Gra
werowane przedstawienia antycz
nych pochodów triumfalnych na gór
nym fryzie czary sąsiadują z podobi
znami postaci z jednorożcem (będą
cej tu symbolem Czystości), trytonów, 
nereid, putt, bukranionów i bogatych 

zestawów ornamentalnych (wśród 
nich rozet i motywów roślinnych). Za
warta na dolnym fryzie czary pucharu 
inskrypcja jest pochwalą przyjaźni, 
będącej emanacją życia i pogardą 
nienawiści, która łączy się ze śmiercią 
(„Vita amico invidia morti comparanda 
est”). Nie zabrakło także wizerunków 
cesarzy rzymskich, których życie 
i czyny miały być zapewne wzorem 
dla młodego Piastowicza. Są to podo
bizny wykonane na podstawie antycz
nych monet - na stopie i pokrywce 
znajdziemy ukazane z profilu popier
sia w medalionach m.in. Gajusza Ju
liusza Cezara (100-44 p.n.e.), Okta
wiana Augusta (63 r. p.n.e.-14 n.e.), 
który po śmierci zaliczony został 
w poczet bogów jako Divus Augustus 
(i tak określa go inskrypcja na pucha
rze), założyciela dynastii Flawiuszów 
- Wespazjana (9-79 n.e.), Trajana 
(98-117 n.e.) i Hadriana (117-138 n.e.). 
Śląski rodowód dzieta zdradzają - 
w zwieńczeniu pucharu figurka żołnie
rza dzierżącego tarczę z herbem ślą
skich książąt piastowskich, umiesz
czony na wewnętrznej stronie przy
krywki medalion z emaliowanym her
bem miasta Brzegu oraz inskrypcja 
fundacyjna - „Prezent ślubny od mia
sta Brzegu dla czcigodnego Księcia 
Pana Fryderyka" („Mun[us]: nupjtiale].' 
c/v/[tatis]: Bregjensisj: ///[ustrissimo]: 
Prjincipi]: D[uci]: Frid[eńco]:”) i wresz
cie zdobiący wnętrze pucharu meda
lion z portretem księcia Fryderyka.

Wystawiony na aukcji puchar kryje 
w sobie wiele tajemnic. Jedną z nich 
jest brak licznych zdobiących go nie
gdyś detali. Zdumiewa wynik porówna
nia jego dzisiejszej postaci z tą, którą 
uwiecznił w swojej monografii w 1942 r. 
Christian Gundel. Brak bowiem pod
stawy pucharu, składającej się z trzech 
nereid (czy też trytonów?) z tarczami, 
nie ma ażurowych dekoracji roślinnych 
umieszczonych pod czarą, uboższa 
jest także partia jego zwieńczenia - 
brak kolumienek i popiersi z drugiej 
kondygnacji glorietowej przykrywki. 
I można to tłumaczyć tylko tym, że 
skromniejsza postać pucharu jest wy
nikiem nie tylko jego burzliwych losów, 
ale także przeprowadzonych zabiegów 
konserwatorskich. Potwierdził to 
w 1912 r. Erwin Hintze, który opubliko
wał zdjęcie pucharu o kształtach pra
wie nieróżniących się od jego dzisiej
szej postaci i opatrzył informacją, że 
jest to stan „przed jego restauracją". 
Czyżby zatem przed wystawieniem pu
charu na amerykańskiej aukcji pozbyto 
się prawie wszystkich jego dwudziesto
wiecznych dodatków? Jest to wielce 

prawdopodobne, podobnie wszak już 
w 1941 r. twierdził Gustav Barthel.

Mniej pewności mamy, gdy zasta
nawiamy się nad autorstwem tego na
czynia. Znaleźć można na nim cechę 
mistrzowską (inicjały „AV” lub „VA” w II- 
gaturze), którą to tradycyjnie - przez 
Hintzego, Gundela, Barthela czy też 
Chrzanowskiego i Woźniaka - łączy się 
z osobą Frantza Bartela, złotniczego 
mistrza cechowego we Wrocławiu w la
tach 1531-1579. Jednak jeszcze 
w 1884 r. odczytana została, dziś w po
staci szczątkowej, zamieszczona na 
krawędzi stopy naczynia inskrypcja 
głosząca, iż „Hoc [niektórzy podają ja
ko - Ich] opus fecit Wentzeslaus Aels- 
scher". Stąd w literaturze przedmiotu 
często znajdziemy informację, że twór
cą tego dzieła był Wentzel Goldsch
midt (Kolschmid) Młodszy (tak twierdzi
li m.in. Egon von Czihak i Gustav Bar
thel), który to uzyskał wrocławskie pra
wo miejskie 3 marca 1530 r., lub też 
„Wentzeslaus Aelsscher", o którym jed
nak brak bliższych danych. Wybrnąć 
z tej dwuznaczności pragnął Max Ro
senberg, bowiem dyplomatycznie 
uznał dzieło za wyrób nieznanego wro
cławskiego złotnika o monogramie 
,AI/” lub „VA”, który to wykonał swoją 
pracę według projektu Bartela lub 
Goldschmidta. Z tymi wątpliwościami 
trzeba się jednak pogodzić i jak twier
dził M. Woźniak, uznający zabytek za 
bezpowrotnie zaginiony, kwestię autor
stwa należy pozostawić jako nieroz
strzygniętą. Jednak wraz z ponownym 
odnalezieniem pucharu szansa na od
krycie odpowiedzi na te pytania niepo
miernie wzrosła. Pozostaje tylko kwe
stia - komu będzie ona dana i kiedy?

W prasie codziennej, która chwa
lebnie uczestniczyła w całej tej historii 
i jakby na żywo relacjonowała prze
bieg nowojorskiej aukcji i niemoc pol
skich starań o pozyskanie pucharu do 
naszych zbiorów, pojawił się wart przy
toczenia tu postulat autorstwa red. Be
aty Maciejewskiej. Zgodnie z nim „Mi
nisterstwo Kultury powinno mieć pie
niądze pozwalające kupować rzeczy 
ważne dla naszej historii. Bo inaczej 
będziemy musieli wieszać w muzeach 
zdjęcia z katalogów domów aukcyj
nych". Wszak śląscy Piastowie to re
prezentanci tej samej dynastii, która 
przeprowadziła naszą chrystianizację, 
„zastali Polskę drewnianą i pozostawili 
murowaną”, wreszcie też stworzyli 
podwaliny europejskiego, nowożytne
go mocarstwa. Czy stać nas na to, aby 
o nich tak łatwo zapomnieć?

Piotr Oszczanowski



14 kwietnia 2005 r. na aukcji domu Christie's, zorganizowanej 
w Rockefeller Plaza w Nowym Jorku, wystawiono jeden z naj
wartościowszych pucharów renesansowych, arcydzieło euro
pejskiego zluli liulwa. Można przypuszczać, że licytacja była 
bardzo zażarta. Wszak cena wywoławcza - ogłoszona także 
na stronie internetowej domu aukcyjnego - ustalona na pozio
mie 250 000-350 000 dolarów nikogo nie odstraszyła. Wręcz 
przeciwnie - udało się sprzedać ten zabytek za prawie trzykrot
nie większe pieniądze, co dowodzi, iż w pełni doceniono jego 
wartość. Nowy właściciel z pewnością byt świadom tego, czym 
wzbogaca swoją kolekcję czy też stan posiadania. Kto kupił? 
Tego renomowane dumy aukcyjne na ogół nie ujawniają. Mógł 
to być majętny prywatny kolekcjoner, zasobne muzeum czy 
wreszcie międzynarodowa korporacja traktująca zakup dzieła 
sztuki w kategoriach lokaty kapitału. A że się z czasem potwier
dzi, iż była to doskonała inwestycja - nie można mieć najmniej
szych wątpliwości. Bo rzecz dotyczy jednej z najcenniejszych 
pamiątek śląskiej historii nowożytnej.

Renesansowy puchar śląski
(zob. artykuł na s. 40)

1.2. Puchar, stan w 1942 r. (1) 
i fragment pucharu - popiersie 
cesarza rzymskiego Trajana 
(98-117 n.e.) (2)
3. Puchar, stan w 2005 r.

(fot. 1,2 - wg Oh. Gundel, 
„Die Goldschmiedekunst 
in Breslau”, Berlin 1942, 
tab). 24125)
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