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ryj upamiętnionych sesją naukową w 2001 r. w Krakowie obchodach dwóchsetlecia 
I muzealnictwa polskiego, przypominających prekursorskie działania księżnej Izabe
li Czartoryskiej w Puławach, manifestujące się otwarciem dla publiczności pierwszego 
muzeum sztuki i narodowych pamiątek w Świątyni Sybilli, rok 2005 przyniósł kolejną 
okrągłą rocznicę: 200 lat muzealnictwa stołecznego. W tym bowiem roku Muzeum 
Wilanowskie - nierozerwalnie związane z osobą Stanisława Kostki Potockiego 
(1755-1821), polityka, pisarza i publicysty, kolekcjonera, znawcy i mecenasa sztuki - 
obchodzi dwóchsetlecie. Za sprawą Potockiego pałac w Wilanowie, przekształcony 
w panteon pamięci króla Jana III oraz galerię sztuki, stal się pierwszym, publicznie do
stępnym warszawskim muzeum. Nową od 1805 r. formulę Wilanowa ogłaszała tablica 
u wejścia do galerii: „Cunctis patet ingressus" - wstęp wolny dla wszystkich.

Takie byty początki. A co wydarzyło się w ciągu owych długich dwustu lat w stołecz
nym muzealnictwie? Jakie byty szczeble jego rozwoju, jakie inicjatywy i osiągnięcia? 

Co stanowi najlepszą ilustrację kondycji 
warszawskich muzeów, jakie są najważ
niejsze współczesne problemy stołecz
nego muzealnictwa?

Odpowiedzi na te pytania będą szu
kali uczestnicy sesji naukowej „200 lat 
muzealnictwa warszawskiego. Dzieje 
i perspektywy", która odbędzie się 
w dniach 16-17 listopada 2005 r. 
w Zamku Królewskim w Warszawie. We
dług organizatorów sesji będzie to nie 
tylko jedno z ważniejszych wydarzeń

naukowych i kulturalnych „Roku Wilanowskiego’’, ale także jednoczące muzealników 
spotkanie, w czasie którego podjęta zostanie próba zbilansowania osiągnięć i wyty
czenia kierunków rozwoju warszawskiego ruchu muzealnego. W sesji zapowiedziało 
udział liczne grono warszawskich muzealników i badaczy (przewidziano 35 referatów 
i komunikatów). Przedstawią oni m.in.: warszawskie tradycje kolekcjonerstwa prywat
nego i kościelnego, dzieje muzeów-rezydencji (Wilanowa, Łazienek, Zamku Królew
skiego), rolę Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuk Pięknych w rozwoju muze
alnictwa, muzealne inicjatywy obywatelskie i miejskie: Muzeum Sztuk Pięknych- 
- Muzeum Narodowe, Galerię „Zachęta", Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Histo
ryczne, a także rozwój muzealnictwa przyrodniczego, geologicznego, technicznego, 
archeologicznego, etnograficznego. Zaprezentowane też zostaną nowe warszawskie 
inicjatywy: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich, Mu
zeum Sztuki Nowoczesnej, a także zagadnienia, które nie znalazły dotychczas satys
fakcjonującego rozwiązania, jak np. muzealne koncepcje dotyczące rzemiosła i sztuki 
dekoracyjnej czy nowe programy koordynujące kulturalną ofertę stolicy (m.in. Program. 
„Trakt Królewski"). Materiały posesyjne powinny ukazać się drukiem w przyszłym roku.

Z okazji jubileuszu oraz sesji „200 lat muzealnictwa warszawskiego. Dzieje i per
spektywy" przygotowaliśmy specjalny numer „Spotkań z Zabytkami", w całości po
święcony warszawskim muzeom. Oczywiście nie wszystkim (jest ich w stolicy ponad 
sześćdziesiąt!). Niektóre z nich gościły już na naszych tamach, Inne pojawią się z cza
sem. Teraz, dokonując wyboru, kierowaliśmy się przede wszystkim aktualnością tema
tu i jego ujęciem, należytą rangę oddając przy tym Muzeum w Wilanowie, od którego, 
jak wiemy, wszystko się zaczęło.

Nakład: 8000 egz.



KONGRES KONSERWATORÓW POLSKICH
WARSZAWA

PAŁAC KULTURY I NAUKI
SALA WARSZAWSKA

REZOLUCJA
W dniach 5-7.10.2005 obradował w Warszawie pierwszy po wojnie 

Kongres Konserwatorów Polskich, jednoczący całe środowisko kon
serwatorskie kraju. Dyskusje wskazały jednoznacznie na niezadowa
lający stan ochrony dziedzictwa kultury w Polsce, mimo dobrych tra
dycji i znaczących osiągnięć. Ujawniły poważne zaniepokojenie śro
dowiska o przyszłość polskich zabytków, ale również nadzieję, iż 
może się ona zmienić na lepsze. Ochrona dziedzictwa narodowego 
jest konstytucyjnym obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypo
spolitej. W szczególny jednak sposób odpowiedzialność za nią po
noszą władze państwowe, mające obowiązek zapewnienia praw
nych i organizacyjnych ram ochrony oraz sprzyjających jej mechani
zmów finansowych.

Powodowani głęboką troską o los naszej spuścizny kulturalnej, my 
uczestnicy Kongresu Konserwatorów Polskich

- kierujemy do najwyższych władz państwowych i samorządowych,
-do środowisk uczestniczących w kształtowaniu przestrzennym 

kraju i w ochronie jego dziedzictwa kultury
- oraz do wszystkich obywateli naszego kraju, którym droga jest 

jego godna przyszłość w rodzinie państw Unii Europejskiej
-tę (przyjętą jednogłośnie) rezolucję:

I: Państwo i ochrona dziedzictwa

1. W przekonaniu, że ochrona dziedzictwa kultury jest zadaniem 
ogólnonarodowym i wielopokoleniowym, które musi być realizowane 
ponad wszelkimi podziałami społecznymi, politycznymi i ideologicz
nymi, domagamy się przywrócenia jednolitej, niezespolonej pań
stwowej służby ochrony zabytków, jej wzmocnienia kadrowego i za
pewnienia jej instrumentów oraz środków na skuteczne działanie. 
Domagamy się również przywrócenia apolitycznego, merytoryczne
go stanowiska Generalnego Konserwatora Zabytków oraz jego 
Urzędu jako organu sprawującego kierownictwo ochrony dóbr kultu
ry w Polsce.

2. Popieramy dotychczasową praktykę tworzenia i umacniania 
merytorycznie przygotowanych samorządowych służb konserwator
skich, sprawujących ochronę dóbr kultury w samorządzie lokalnym.

3. W przekonaniu, że naturalnym i nader ważnym partnerem śro
dowiska konserwatorskiego są organizacje pozarządowe, apeluje
my o stałe wspieranie ich przez władze państwowe i samorządowe.

4. Uważamy za konieczne odbudowanie społecznej opieki nad 
zabytkami, poprzez powszechną edukację i krzewienie szacunku dla 
własnej spuścizny kultury. Jest to niezbędny warunek szerokiego 
udziału społeczności w jej ochronie.

5. Stwierdzamy konieczność nowelizacji ustawy o ochronie zabyt
ków i opiece nad zabytkami, a także zharmonizowania z nią rozwią
zań instytucjonalnych innych ustaw, pozostających w oczywistej 
sprzeczności z zadaniami ochrony dziedzictwa kultury (np.: Ustawa 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo Budowla
ne, Prawo ochrony środowiska, Ustawa o zamówieniach publicz
nych).

6. Uważamy za niezbędne stworzenie spójnego i przejrzystego 
systemu udziału finansowego Państwa w konserwacji zabytków 
i dziel sztuki, określającego prawa ich właścicieli i użytkowników do 
ulg finansowych i do rekompensaty poniesionych nakładów. Jest to 
podstawowy warunek uratowania i utrzymania przy życiu bardzo po
ważnej części zasobu zabytków.

7. Przypominamy, że obowiązkiem władz państwowych jest stwo
rzenie warunków rozwoju kształcenia konserwatorów i restauratorów 

na wszystkich poziomach, także w zakresie rzemiosł artystycznych. 
Jest to niezbędnym warunkiem zapewnienia przyszłości ochrony 
i konserwacji dziedzictwa kultury. Zwracamy uwagę na fakt, że obec
ny proces dydaktyczny nie jest prawidłowo realizowany.

8. Mając na uwadze konieczność uznania naszej dyscypliny 
w państwowej strukturze nauk, postulujemy wpisanie do niej „kon
serwacji i restauracji dóbr kultury”, jako samodzielnej (XXII) dziedzi
ny, łączącej naukę i sztukę oraz stworzenie we właściwym dziale ad
ministracji państwowej odpowiedniej sekcji dla merytorycznej oceny 
programów badawczych.

II: Podstawy konserwacji i restauracji

9. Konserwacja i restauracja jest dziedziną opartą o powszechnie 
uznawane, filozoficzno-teoretyczne zasady, zawarte w dokumentach 
polskich i międzynarodowych. Kładziemy nacisk na konieczność 
szerzenia ich znajomości w środowisku konserwatorów, jak również 
na potrzebę podejmowania studiów nad doskonaleniem zasad po
stępowania konserwatorskiego, dostosowanych do obecnych wa
runków społecznych i ekonomicznych.

10. Z zadowoleniem stwierdzamy coraz poważniejsze zaangażo
wanie konserwacji w działania w makroskali jednostek krajobra- 
zu/środowiska kulturowego/historycznego. Stwarza to szansę podej
mowania coraz ściślejszej współpracy ze służbami i organizacjami 
ochrony środowiska przyrodniczego. Postulujemy działania prowa
dzące do stworzenia zintegrowanego systemu ochrony dziedzictwa 
kultury i natury, jako włączonego w program ekologii środowiska 
ludzkiego.

11. Dostrzegamy, że przemiany społeczne i gospodarcze stwarza
ją konieczność unowocześnianie narzędzi konserwatorskich. Prze
miany te nakazują rozumienie dóbr kultury w kategoriach zasobów 
kultury, mających oprócz wartości historycznych, artystycznych i ide
owych - materialnych i niematerialnych, również konkretny wymiar 
ekonomiczny. Włączanie tych zasobów w służbę społeczeństwu wy
maga już nie tylko ich konserwacji, lecz zarządzania nimi w procesie 
przemian w skali obszarów środowiska kulturowo-przyrodniczego.

III: Integracja konserwacji - restauracji

12. Z uwagi na konieczność wymiany doświadczeń i zacieśniania 
współpracy wszystkich środowisk zawodowych, biorących udział 
w dziele ochrony dziedzictwa kultury i natury oraz w kształtowaniu 
przestrzennym kraju, postulujemy powołanie konfederacji stowarzy
szeń społecznych i samorządów zawodowych. Zobowiązujemy Ra
dę Programową do działań organizacyjnych w tym kierunku.

13. Wnioskujemy o integrację konserwatorskich grup zawodo
wych w celu stworzenia warunków dla wspólnych badań podstawo
wych, dla wprowadzania nowych technologii, form dokumentacji i in
wentaryzacji na potrzeby ochrony i opieki nad zabytkami wraz 
z ukończeniem prac nad weryfikacją rejestru i ewidencji zabytków 
oraz stworzenie banku danych o materiałach i metodach stosowa
nych w konserwacji.

Kongres stwierdza, że środowisko polskich konserwatorów zabyt
ków dysponuje poważnym potencjałem intelektualnym i artystycz
nym, który może być gwarantem zachowania dla przyszłych pokoleń 
naszego dziedzictwa kultury.

Warszawa, dnia 7 października 2005 roku
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■ MUZEUM-PAŁAC W WILANOWIE

Architektura i wystrój wnętrz
Muzeum Potockich

w Wilanowie Muzkum Pałac 
w Wilanowie

Pamięci zasłużonych kustoszy, konserwatorów 
i opiekunów Muzeum-Pałacu w Wilanowie poświęcam

1. Galeria Gotycka w Wilanowie, 1808 r., rycina Jana Zachariasza Freya wg rysunku 
Zygmunta Vogla

WOJCIECH FIJAŁKOWSKI

końcu XVIII stulecia dzięki mariażowi wybitne
go polskiego historyka sztuki, archeologa i kolek-

W W cjonera - Stanisława Kostki Potockiego, z Aleksan
drą Lubomirską - dziedziczką majętności wilanowskiej, 
dawna podstołeczna rezydencja Jana III Sobieskiego stała 
się siedzibą pierwszej na terenie Warszawy in
stytucji muzealnej. W niespełna bowiem rok 
po uroczystym otwarciu w 1801 r. przez ku
zynkę Potockich - Izabelę Czartoryską Świą
tyni Sybilli w Puławach (najstarszej budowli 
muzealnej w Polsce) nowy właściciel Wilano
wa podjął budowę przeznaczonej na muzeum 
Galerii Gotyckiej, tworzącej trakt ogrodowy 
północnego skrzydła pałacu. Projektantem 
Galerii, podobnie jak wcześniej Świątyni Sy
billi, był nadworny architekt Czartoryskich 
i przyjaciel Stanisława Kostki-Potockiego 
- Chrystian Piotr Aigner.

O ile jednak architektura budowli pu
ławskiej, w której panowała zasada świąty
ni i relikwiarza narodowego, nawiązywała 
do antycznej świątyni w Tivoli, siedziby 
sławnej wyroczni Sybilli Tyburtyńskiej, 
o tyle wilanowska Galeria Gotycka wraz 
z częścią historycznych wnętrz pałacowych 
służyła idei skarbnicy kultury światowej, 
a zgodnie z królewską tradycją miejsca 
także idei sanktuarium chwały i sławy Jana III.

Nadanie nowej części pałacu charakteru budowli go
tyckiej wynikało z ideowych i estetycznych przesłanek 
czasów romantyzmu, w których ten średniowieczny styl 
architektoniczny kojarzono z odległą przeszłością, łącząc 
go niekiedy z uosabiającymi również minioną przeszłość 
motywami antycznymi i orientalnymi. Stąd też w galerii 
wilanowskiej obok dominującej formy gotyckiej zastoso

wano klasycystyczny półkolisty portyk z quasi-antyczny- 
mi kolumnami i wprowadzono elementy swoistej egzoty
ki zarówno przez użycie biało-czerwonych tynków, które 
szerokimi poziomymi pasami pokrywały środkową część 
galerii, jak też pseudoegipskich głowic pilastrów zdobią
cych jej boczne partie.

Warto przypomnieć, że podobną formę stylową „ar
chitektury muzealnej” zrealizował Aigner także kilka

lat później w Puławach w tzw. Domku Gotyckim, po
myślanym przez Czartoryską jako relikwiarz pamiątek 
światowych.

Muzeum w Wilanowie udostępnione zostało publicz
ności 5 sierpnia 1805 r., o czym świadczą pierwsze wpi
sy zawarte w Księdze zwiedzających Pałac Wilanowski. 
Zapewne zgodnie z ówczesną modą wnętrza Galerii Go
tyckiej, jak też zaadaptowane na ekspozycję malarstwa
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europejskiego pomieszczenia w zachodniej części skrzy
dła północnego pałacu i w północnej galerii ogrodowej 
pomalowano na kolor różu pompejańskiego. W nowo 
wzniesionej galerii wykonano ponadto pod kierunkiem 
znanego malarza królewskiego Zygmunta Vogla stosow
ną dekorację górnych partii ścian i sufitów, w której - jak 
można sądzić - zastosowano motywy zdobnicze zaczerp
nięte z antyku lub z wyrosłych na gruncie starożytnego 

królewskie na parterze, które w całości poświęcił pamię
ci wielkiego monarchy polskiego Jana III Sobieskiego.

Po śmierci Stanisława Kostki Potockiego 14 września 
1821 r. rozpoczętą przez niego w Wilanowie działalność 
na polu muzealnym kontynuowali żona Aleksandra i syn 
Aleksander, a następnie od drugiej połowy XIX stulecia 
wnuk August z żoną Aleksandrą, córką Stanisława Septy- 
ma Potockiego i Katarzyny Branickiej. Owocem działal-

Rzymu dekoracji renesansowych, barokowych i klasycy- 
stycznych. W dotychczasowym barokowym charakterze 
pozostawiono wystrój faset i sufitów wnętrz skrzydła 
północnego oraz galerii ogrodowej, w której to ze wzglę
dów ekspozycyjnych zamalowano i pokryto tynkiem 
ścienne kompozycje freskowe z „Dziejami Amora i Psy
che”. Całkowicie nowy wystrój malarski otrzymały nato
miast pokoje i gabineciki na półpiętrze korpusu środko
wego pałacu, gdzie Stanisław Kostka Potocki urządził 
muzealną ekspozycję sztuki chińskiej i japońskiej. Ściany 
powstałych wtedy tzw. Pokojów Chińskich ozdobione 
zostały przez miejscowych malarzy - Wojciecha Jaszczoł- 
da i Wojciecha Kicińskiego - motywami orientalnymi 
w formie chińskich bambusów i rozet oraz naklejanymi 
bezpośrednio na murze lub zawieszanymi na drewnia
nych bądź metalowych ramiakach oryginalnymi chiński
mi grafikami i gwaszami z XVIII w., przedstawiającymi 
sceny rodzajowe, mitologiczne i symboliczne oraz por
trety uczonych, dostojników dworskich i ich żon. Źró
dłem inspiracji wystroju malarskiego Pokojów Chińskich 
w Wilanowie, podobnie jak ich urządzenia, był Aparta
ment Chiński teściowej Potockiego - księżnej Izabeli Lu- 
bomirskiej w Łańcucie z około 1802 r., przypominający 
w nastroju późniejsze od niego wnętrza Pawilonu Kró
lewskiego w Brighton.

Urządzając i adaptując dla celów muzealnych pomiesz
czenia na górnej kondygnacji korpusu środkowego pała
cu, Potocki pozostawił niemal nietknięte apartamenty

2. Wielka Sala Biblioteczna w pałacu wilanowskim, ok. 1836 r., 
mai. Wincenty Kasprzycki, fotografia archiwalna
3. Gabinet przed Galerią, ok. 1877 r., drzeworyt Adama Malinowskiego 
wg rysunku Juliana Maszyńskiego
4. Wielka Sala Karmazynowa zwana Muzeum, stan w 1977 r., fotografia 
ze zbiorów autora

ności bezpośrednich spadkobierców Stanisława Kostki 
było ukończenie Pokojów Chińskich, a osobistą zasługą 
Aleksandra utworzenie na drugim piętrze korpusu środ
kowego pałacu wielkiej Sali Bibliotecznej, w której umie
ścił połączone w 1833 r. bogate księgozbiory ojca i stryja 
Ignacego. Sufit sali pokryła wówczas nowa dekoracja 
stiukowo-malarska w formie kasetonowego stropu z ro
zetami projektu Piotra Aignera i wkomponowanego 
w środek owalnego plafonu Aleksandra Kokulara; przed
stawiającego pod postacią Jutrzenki alegorię „Światło
ści”. Poniżej stropu wykonano charakterystyczny dla 
twórczości Aignera fryz gryfonowy. Oba wejścia do sali 
ozdobiły supraporty z płaskorzeźbami i napisami, poświę
conymi pamięci Stanisława i Ignacego Potockich. Po po
kryciu tynkiem malowideł ściennych Józefa Rossiego 
ustawiono wokół wielkie szafy biblioteczne, zwieńczone 
24 popiersiami filozofów i pisarzy antycznych, a pośrod
ku stanęły stoły na mapy i plany. Między stołami, w sa
mym centrum biblioteki, umieszczony został czworo
boczny postument z „wazonem etruskowym”, opatrzony 
napisem: „ZBIORY STANISŁAWA I IGNACEGO PO
TOCKICH, OJCA I STRYJA, ALEKSANDER HR. POTOC
KI POŁĄCZYŁ I POMNOŻYŁ 1833 R.”
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Nowe prace budowlano-dekoracyjne i adaptacyjne 
podjęte zostały przez Augustostwo Potockich wzniesie
niem na miejscu dawnej Galerii Gotyckiej drugiego trak
tu skrzydła północnego pałacu. Rozpoczęto je 18 maja 
1850 r., o czym mówi zachowany projekt aktu erekcyjne
go. „Braccio nuovo”, jak nazywano w ubiegłym stuleciu 
poszerzoną część skrzydła pałacowego, wzniesione zosta
ło w stylu modnego wówczas neorenesansu włoskiego 
przez przybyłego przed ćwierćwiekiem do Polski archi
tekta, Franciszka Marię Lanciego, wychowanka Akademii 
Świętego Łukasza w Rzymie. Na pierwszym piętrze nowo 
wzniesionej budowli oraz na parterze jej zachodniej czę
ści wykonano kilkanaście pokoików gościnnych o eklek
tycznych formach stylowych. We wschodniej partii przy
ziemia, w miejscu dawnej Trzeciej Galerii, utworzono 
dwa pomieszczenia na ekspozycję malarstwa, noszące 
miano Galerii Krajobrazów, które połączono arkadowym 
otworem z przerobionym przez Lanciego wnętrzem Dru
giej Galerii, zwanej Muzeum. Odpowiednie zabiegi ada
ptacyjne i dekoracyjne, których zadaniem było ujednoli
cenie charakteru wszystkich pomieszczeń ekspozycyj
nych, przeprowadzono także w Pierwszej Galerii i w Ga
binecie przed Galerią, nazywanych teraz łącznie Galerią 
Wielką. Zgodnie z panującą w XIX w. modą, zapoczątko
waną przez Charlesa Perciera i Pierre’a Franęoisa Fonta- 
ine’a, wszystkim tym wnętrzom nadano nowy wyraz pla
styczny, który w myśl obowiązującej wówczas konwencji 
estetycznej miał przez odpowiednią dekorację malarską 

i plastyczną sufitów, faset, obra
mień drzwiowych i okiennych, 
a także przez nawiązujący do an
tyku koloryt różu pompejańskie- 
go ścian - stworzyć właściwą 
oprawę dla wystawionych tu dzieł 
sztuki.

Tak więc, w dawnym Gabine
cie Królowej od podwórza, stano
wiącym wstęp do Galerii, pośrod
ku stropu widniało „malowidło 
klejowymi farbami, przedstawia
jące malarstwo pod postacią ko
biecą siedzącą przed stalugami, 
a wieńczoną laurem przez geniu
sza trzymającego w ręku pochod
nię”. Sufit samej Galerii podzielo
ny na cztery segmenty „został wy
bornie zużytkowany - na umiesz
czenie na nim w malowidle sza
rym, to co jest światłocieniowym, 
naśladującym wypukłe gipsatury, 
wyobrażeń osobistości wielce za
służonych”. W pierwszej części, 
opatrzonej napisem „Italia”, na
malowany został medalion z por
tretem Rafaela, a po bokach na 
ramach - mniejsze medaliony 
z wizerunkami Michała Anioła 
i Tycjana. W drugiej części, ozna
czonej napisem „Germania”, 
umieszczono medalion z podobi

zną Durera i dwa mniejsze, przedstawiające Cranacha 
i Holbeina. Trzecia część, mająca napis „Hollandia”, 
ozdobiona była portretami Rubensa oraz Rembrandta 
i van Dycka. Ostatnią kompozycję z napisem „Gallia” wy
pełniły medaliony przedstawiające Mignarda, Poussina 
i Le Sueura.

Fasety „Galerii Muzeum zwanej”, zachowujące jeszcze 
wiele elementów dekoracyjnych okresu regencji, przy
ozdobiono medalionami portretowymi all’antica z wize
runkami wybitnych architektów, malarzy i rzeźbiarzy 
epoki odrodzenia, baroku i klasycyzmu, tj. Masaccia, An
nibale Carracciego, Jacopo Sansovina, Bartolomeo Bandi- 
nellego, Giorgio Vasariego, Carlo Dolci, Giulio Romano 
i Antonio Canovy. Nad wejściem do Galerii Krajobrazów 
umieszczono medalion z portretem Lorenzo Berniniego.

Sufit Galerii Krajobrazów pokryto neorenesansową 
dekoracją malarską, wkomponowaną w geometryczne 
podziały w formie kół, rombów i trójkątów. Na główne 
motywy tej dekoracji złożyły się trzy wieloboczne kom
pozycje alegoryczne, przedstawiające Rolnictwo, Myśli
stwo i Pasterstwo oraz 12 monochromatycznych medalio
nów z wizerunkami artystów malarzy XVII i XVIII w. 
Sportretowani tu zostali m.in. Polak - Daniel Chodowiec
ki, Francuz - Antoine Watteau, Włosi - Salvatore Rosa 
i Antonio Canale oraz Holendrzy - Adriaen van de Velde 
i Paul Potter. W należącym do Galerii Krajobrazów gabi
necie stworzono dekorację malarską z umieszczonym po
środku tondem, wyobrażającym alegorię wypoczynku, 
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tzw. Godziny Pana i z dwoma monochromatycznymi por
tretami po bokach: Claude’a Lorraina i Allardta van 
Everdingena. Pozostawione na suficie i fasetach pomiesz
czeń sygnatury wskazują, że twórcami tych kompozycji 
malarskich, ukończonych w 1857 r., byli berlińscy deko
ratorzy E. Burger i C. Hintze.

Dla podkreślenia publicznego charakteru pinakoteki 
wilanowskiej na progu Galerii Wielkiej umieszczono 
w 1852 r. czarną marmurową płytę z wykonanym w brą

zie napisem: „CUNCTIS PATET INGRESSUS”. Odpo
wiednimi łacińskimi wersetami opatrzono również porta
le wewnątrz Galerii.

Równocześnie z ukończeniem galerii obrazów urzą
dzony został przez Augustostwo Potockich na parterze 
wieży północnej pałacu Gabinet Etruski, przeznaczony na 
ekspozycję ceramiki antycznej, który zaprojektował wy
bitny architekt włoskiego pochodzenia Henryk Marconi. 
Sklepienie, lunety i glify okienne Gabinetu otrzymały de
korację malarską utrzymaną w charakterze czerwonofigu- 
rowego malarstwa wazowego, z przedstawieniami opar
tymi na scenach z Odysei w opracowaniu znanego angiel
skiego rzeźbiarza Johna Flaxmana. Również i ceramiczna 
posadzka w Gabinecie skomponowana została z moty
wów waz etruskich oraz elementów zaczerpniętych z an
tyku grecko-rzymskiego i sztuki egipskiej. Dla odpowied
niego wyeksponowania pokaźnej kolekcji ceramiki, liczą
cej 320 waz i urn, wykonano także zgodnie z projektem 
Marconiego parę rzędów przyściennych półek marmuro
wych z kamienia szczytnowskiego.

Poza Gabinetem Etruskim, innym miejscem ekspozycji 
„sztuki starożytniczej” stała się Wielka Sień pałacowa - 
z barokowym jeszcze plastycznym wyobrażeniem mitycz
nych wiatrów w fasetach, nowym malarskim przedsta

wieniem Parek we fryzie i neoklasycznym wystrojem ar
chitektonicznym ścian - w której na odpowiednich postu
mentach i egiptyzujących stolach konsolowych rozmiesz
czono kilkadziesiąt najróżnorodniejszych obiektów z że
laza, marmuru, piaskowca i alabastru, będących bądź to 
zabytkami sztuki antycznej, bądź to ich wczesnymi kopia
mi czy nawet dziewiętnastowiecznymi powtórzeniami.

W maju 1875 r. przystąpiono do urządzania w pierw
szym przęśle dolnej galerii południowej zaprojektowane

go przez Leandra Marconiego 
„Nowego Belwederu w Pałacu 
Willanowskim”, czyli nawiązują
cego do ekspozycji Belwederu wa
tykańskiego „pokoju ze starożyt
nościami”. Na odpowiednich 
konsolach i kamiennych postu
mentach oraz w specjalnie wyko
nanych niszach rozmieszczono 
rzeźby i popiersia antyczne, prze
niesione tu z Galerii Obrazów 
i częściowo z Wielkiej Sieni, 
a w zachodnią ścianę pomieszcze
nia wmurowano fragmenty ka
miennych gzymsów i nagrobnych 
reliefów z okresu cesarstwa. Dla 
optycznego powiązania nowo 
utworzonego wnętrza ekspozycyj
nego z innymi pomieszczeniami 
muzealnymi pałacu i wytworzenia 
tu swoistej atmosfery, nadano 
ścianom koloryt różu pompejań- 
skiego.

Jednym jednak z największych 
wówczas przedsięwzięć budowla- 
no-dekoracyjnych, dokonanych 
w obrębie wnętrz korpusu głów

nego pałacu, była całkowita zmiana dotychczasowego 
wystroju plastycznego wielkiej Sali Bibliotecznej z neokla- 
sycznego na pseudobarokowy, autorstwa dwóch stryjecz
nych braci Leandra i Leonarda Marconich. Całość zapro
jektowanej na jesieni 1872 r. kompozycji utrzymana zo
stała w duchu rozwiązań dekoracyjnych Jeana Lepautre’a, 
z zastosowaniem elementów zdobniczych przejętych 
m.in. z barokowej dekoracji Wielkiej Sieni i z elewacji pa
łacu wilanowskiego. Pozostawiając w środku kompozycji 
sufitu dawny plafon Kokulara z alegorią „Światłości”, za
projektował Leandro Marconi okalającą plafon ramę 
owocowo-kwiatową z maskami satyrów i tarczami herbo
wymi Sobieskiego oraz powiązane z nią polskie orły 
i medaliony portretowe Jana III i Marii Kazimiery, flan
kowane postaciami spętanych jeńców tureckich. Duża 
część dawnego wystroju muzealnego nie zachowała się 
do dnia dzisiejszego bądź to w rezultacie kolejnych mo
dyfikacji pałacu i jego wnętrz w XIX w., bądź - jak 
w wypadku galerii północnej i Pokojów Chińskich na 
półpiętrze korpusu środkowego - w wyniku powrotu do 
cenniejszych od pseudochińskich malowideł baroko
wych z czasów Jana III i czasów saskich.

Wojciech Fijałkowski

5. Pokój Chiński na półpiętrze korpusu środkowego pałacu w Wilanowie, ok. 1922 r., 
fotografia Henryka Poddębskiego
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Odbudowa
Zamku Królewskiego

w Warszawie
r"WT“1r PIOTR MAJEWSKI

arszawski Zamek Królewski usytuowany jest 
w miejscu dawnego grodu, którego początki wią- 

W Wzą się z panującym na Mazowszu w 1294-1313 
księciem Bolesławem II. Pierwsza budowla kamienno-ceglana, 
Wieża Wielka - zaczątek przyszłego zamku, wzniesiona zo
stała w pierwszej połowie XIV w. Jej dolna część przetrwa
ła do dziś i jest jednym z najstarszych reliktów architekto
nicznych Warszawy. Na przełomie'XIV i XV w. z inicjatywy 
księcia mazowieckiego Janusza 1 Starszego Zamek został 
rozbudowany. Głównym budynkiem stał się okazały pałac, 
zwany Dworem Wielkim. W latach 1569-1572 wzniesiono 
z inicjatywy króla Zygmunta Augusta Nowy Dom Murowa
ny oraz gruntownie przebudowano Dwór Wielki. Dokonał 
tego zespół włoskich architektów, m.in. Giovanni Battista 
Quadro i Bernardo Morando. Wielka rozbudowa Zamku 
przypadła na lata 1600-1619. Wtedy przekształcono go 
w okazałą budowlę, zbliżoną w ogólnym zarysie do dzisiej
szej: pięcioskrzydłowy gmach z dziedzińcem wewnętrznym, 
zwanym Wielkim, oraz Dziedzińcem Przednim od strony 
miasta. Autorami rozbudowy Zamku byli włoscy artyści: 
Giovanni Trevano, Giacomo Rodondo, Matteo Castello 
i Paolo del Gorte. Kolejne większe prace podjęto w 1637- 
-1643 r. za panowania króla Władysława IV według projek
tu włoskiego architekta Giovanniego Battisty Gisleniego. 
Z kolei za panowania Augusta II m.in. przebudowano we
dług projektu francuskiego architekta Zachariasa Longuelu- 
ne’a Salę Senatorską. Największym przedsięwzięciem tej 
epoki było dobudowanie w czasach Augusta III późnobaro- 
kowego skrzydła od strony Wisły według projektu architek
ta włoskiego Gaetano Chiaveriego.

Stanisław August podejmował najszerzej zakrojone pla
ny przebudowy królewskiej rezydencji. W 1768 r. urządzo
no według projektu Jakuba Fontany paradną klatkę scho
dową, tzw. Schody Wielkie oraz Salę Gwardii Konnej Ko
ronnej. Z kolei według projektów Dominika Merliniego 
powstał w latach 1772-1777 apartament królewski z Ka
plicą, Salą Canaletta, Pokojem Audiencjonalnym Starym 
oraz Sypialnią Króla; tzw. apartament państwowy - Sala 
Wielka, Tronowa, Rycerska i Gabinet Monarchów Euro-

1. Zamek Królewski w Warszawie, 1939 r.

pejskich - powstał w 1781-1786 według projektów Domi
nika Merliniego i Jana Christiana Kamsetzera z udziałem 
plejady królewskich artystów, m.in. Marcella Bacciarellego, 
Jana Bogumiła Plerscha, Andre Le Bruna, Jakuba Monaldie- 
go. W latach 1779-1782 według projektów Merliniego 
i Kamsetzera zbudowano Bibliotekę zwaną Królewską.

W dobie Królestwa Kongresowego powstało wiele pro
jektów generalnej przebudowy Zamku, zrealizowano m.in. 
projekt Jakuba Kubickiego w postaci nazywanych jego imie
niem arkad u podnóża skarpy zamkowej od strony Wisły oraz 
nadano fasadom zamkowym późnoklasycystyczną formę.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Zamek Królew
ski poddany został licznym pracom remontowym i konser
watorskim, którymi kierowali kolejno Kazimierz Skórewicz 
i skłonny do bardziej znaczących kreacji architektonicznych 
- Adolf Szyszko-Bohusz. Zamek stał się wówczas siedzibą 
najwyższych władz państwowych - Gmachem Reprezenta
cyjnym Rzeczypospolitej, a od 1926 r. - siedzibą prezyden
ta. W okresie międzywojennym pozostawał także obiektem 
muzealnym, prezentującym kolekcje nieistniejącej już dzisiaj 
instytucji - Państwowych Zbiorów Sztuki.

W czasie drugiej wojny światowej Zamek Królewski był 
probierzem stosunku władz niemieckich do materialnych 
zabytków kultury polskiej i jako taki został gruntownie 
zniszczony: wskutek bombardowań lotniczych i ostrzału ar
tyleryjskiego we wrześniu 1939 r. (zginął wtedy kustosz
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zbiorów zamkowych Kazimierz Broki), następnie wskutek 
sprzecznych z normami prawa międzynarodowego konfi
skat zabytkowych i niezabytkowych mobiliów, wreszcie 
około 13 września 1944 r. w czasie Powstania Warszawskie
go Niemcy wysadzili jego ruiny. Wobec planów zniszczenia 
wynoszone były z Zamku potajemnie przez polskich muze
alników i konserwatorów (Muzeum Narodowe w Warsza
wie, Zarząd Miejski Warszawy, Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości) elementy dekoracji i wystroju 
wnętrz, które stanowią obecnie podstawę wyposażenia, bę
dąc zarazem źródłową podstawą powojennej odbudowy.

Po zakończeniu wojny zachowane elementy architek
toniczne oraz dokumentacja źródłowa pozwalały plano
wać odbudowę Zamku, jednak już w 1945 r. pojawiły się 
zagrożenia, które nie wynikały wyłącznie z ideologicz
nych nacisków komunistycznych władz. Wielu ludziom 
należącym do sfer opiniotwórczych wydawało się, iż 
przywrócenie dawnego architektonicznego i urbanistycz
nego status quo jest niemożliwe z ekonomicznego punktu 
widzenia. Również wielu architektów, dalekich jeszcze od 
realnego socjalizmu, skłonnych było wykorzystać znisz
czenie miasta do swobodnego projektowania, nietrzyma- 
jącego się tradycyjnych układów urbanistycznych. Kon
trowersje na temat odbudowy zabytków dzieliły też śro
dowisko konserwatorów. Zwyciężyło jednak stanowisko 
prof. Jana Zachwatowicza, ówczesnego generalnego kon
serwatora, który stwierdził, iż „poczucie odpowiedzialno
ści wobec przyszłych pokoleń domaga się odbudowy tego, 
co nam zniszczono, odbudowy pełnej, świadomej tragizmu 
popełnianego fałszu konserwatorskiego”.

Już w czerwcu 1945 r. w Biurze Odbudowy Stolicy 
powołano Pracownię Odbudowy Zamku, którą następnie 
przeniesiono do Urzędu Konserwatorskiego m.st. War
szawy. Do 1949 r. przygotowała ona projekt odbudowy, 
zakładający odtworzenie historycznej bryły i układu 
wnętrz. W 1947 r. na Starym Mieście rozpoczęła się bu
dowa arterii komunikacyjnej, Trasy W-Z, co dało począ
tek sporom między konserwatorami a architektami o za
kres odbudowy zabytków. Wtedy też - z inicjatywy tych 
pierwszych - odbudowano Bramę Grodzką Zamku. Był 
to przez wiele lat jego jedyny odbudowany fragment.

W 1949 r. zmienił się kontekst polityczny - władze ko
munistyczne przystąpiły do ideologicznego kreowania rze
czywistości, także w sferze odbudowy zabytków. Wtedy - 
1 maja 1949 r. - architekci-projektanci Trasy W-Z opraco
wali memoriał do władz PZPR w sprawie odbudowy 
Zamku. Zakładali, iż zostanie on odbudowany „z zacho
waniem usytuowania i dawnych form architektury ze
wnętrznej” według stanu z 1939 r., z dostosowaniem 
wnętrz dla potrzeb nowego użytkownika, czyli projekto
wanego Muzeum Kultury Polskiej. 23 czerwca 1949 r. 
władze PZPR podjęły decyzję o odbudowie Zamku, 
z przeznaczeniem go na siedzibę najwyższych władz pań
stwowych oraz Pałac Kultury Polskiej; 2 lipca odpowied
nią uchwałę podjął Sejm Ustawodawczy. Projektodawca
mi i wykonawcami odbudowy, która miała zakończyć się 
w 1954 r., zostali autorzy memoriału i zgodnie z ich in
tencjami o jej kształcie miały decydować nie „zabiegi kon
serwatorskie, lecz twórcza praca zespołu budowniczych 
pod kierunkiem architektów”.
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2. Ruiny Zamku Królewskiego w 1945 r.

3. Zamek Królewski obecnie, widok od strony pl. Zamkowego

Jesienią 1949 r. rozpoczął się cykl konsultacji poświę
conych odbudowie, do których Kancelaria Cywilna Pre
zydenta RP Bolesława Bieruta - przyszłego lokatora Zam
ku - dopuściła także przedstawicieli władz konserwator
skich. Ich efekt był zaskakujący, bowiem w styczniu 1950 r. 
opracowanie projektu odbudowy powierzono prof. Jano
wi Zachwatowiczowi, jednak Kancelaria Cywilna nie zre
zygnowała z wpływu na kształt projektu, zwłaszcza na 
przeznaczenie wnętrz, zalecała np. umieszczenie gabinetu 
Bieruta w Gabinecie Marmurowym, wśród pocztu kró
lów polskich Marcella Bacciarellego. Niemożność speł
nienia przez konserwatorów oczekiwań władz - Bolesław 
Bierut miał się wyrazić, iż „strupieszałe podejście konser
watorskie budzi ostre zastrzeżenia” - doprowadziła do od
sunięcia ich od projektowania odbudowy i poszukiwania 
nowych rozwiązań poprzez konkursy architektoniczne. 
Na odwlekanie decyzji o odbudowie - mimo powołania 
np. w październiku 1950 r. Komitetu Odbudowy Zamku 
Warszawskiego pod przewodnictwem premiera Józefa 
Cyrankiewicza - wpłynęło też m.in. skoncentrowanie po
litycznego zainteresowania władz na odbudowie Starego 
i Nowego Miasta. W grudniu 1951 r. Sekretariat KC 
PZPR podjął uchwałę o przeprowadzeniu konkursu na 
odbudowę Zamku, z przeznaczeniem go na siedzibę Ra
dy Ministrów, jednak konkurs ogłoszono dopiero w ma
ju 1954 r. Autorom prac konkursowych zalecano, iż Za
mek powinien dominować nad otoczeniem - zwłaszcza 
obiektami sakralnymi, stanowiąc „twórcze nawiązanie do 
historycznej formy architektonicznej oraz twórczy wkład 
współczesnego pokolenia architektów”. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpiło w lutym 1955 r. - podstawą odbudo
wy miał być projekt prof. Jana Bogusławskiego, zakłada
jący m.in., przy zachowaniu historycznej sylwety, podnie
sienie bryły Zamku o kilka metrów oraz odtworzenie 
wnętrz z epoki Stanisława Augusta i przeznaczenie ich na 
cele muzealne.

Lata 1956-1970 przyniosły zrazu nadzieję - wywoła
ną zmianami Października 1956 - na sfinalizowanie od
budowy. W maju 1956 r. przy Pracowniach Konserwacji 
Zabytków utworzona została Pracownia Architektonicz
na „Zamek” pod kierownictwem prof. Jana Bogusław-
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skiego, w następnym roku powstały: Społeczny Komitet 
Odbudowy Zamku oraz powołana przez ministra kultury 
i sztuki Komisja ds. Odbudowy Zamku Królewskiego 
w Warszawie pod przewodnictwem prof. Jana Zachwato
wicza. Efektem wstępnych prac były założenia programo
we, które przewidywały m.in. przeznaczenie Zamku na 
muzeum, prezentujące kulturalny dorobek tysiąclecia 
państwowości polskiej, zwane Muzeum Tysiąclecia. Jed
nak u schyłku 1961 r. decyzją najwyższych władz partyj
nych położono kres wszelkim pracom projektowym, li
kwidując także Pracownię „Zamek”. W połowie 1963 r. 
uporządkowano teren wokół Zamku: dziedziniec wyło
żono płytami kamiennymi, ustawiono ławki oraz betono
we klomby z kwiatami; ślad historycznego gmachu stano
wił metrowej wysokości mur z czerwonej cegły oraz frag
menty ruin. Nie było tajemnicą, iż przeciwnikiem odbu
dowy Zamku Królewskiego był I sekretarz KC PZPR 
Władysław Gomułka.

Nowe kierownictwo PZPR ponownie zadecydowało 
19 stycznia 1971 r. o odbudowie Zamku Królewskiego 
w Warszawie. Nie bez znaczenia dla podjęcia tej decyzji 
były krwawe wydarzenia Grudnia 1970 r. na Wybrzeżu, 
które wymusiły na rządzących spełnienie niektórych spo

łecznych oczekiwań także w sferze kul
tury. 26 stycznia 1971 r. odbyło się in
auguracyjne posiedzenie Obywatel
skiego Komitetu Odbudowy Zamku 
Królewskiego (OKOZK) w Warszawie, 
którego przewodniczącym został Józef 
Kępa, I sekretarz Komitetu Warszaw
skiego PZPR, jednak jednym z wice
przewodniczących - prof. Stanisław Lo
rentz, najwytrwalszy bodaj orędownik 
odbudowy. Jej wykonawcą stały się 
PKZ-ty, generalnym projektantem 
został prof. Jan Bogusławski, a upraw
nienia do zatwierdzania projektów uzy
skała Komisja Architektoniczno-Kon- 
serwatorska, kierowana przez prof. Ja
na Zachwatowicza. Odbudowa postę
powała szybko - w lutym 1973 r. nad 
Zamkiem Królewskim wyrosła pierw
sza wiecha, a w lipcu 1974 r. na zamko
wych wieżach pojawiły się hełmy. 
W tym samym czasie zdecydowano, ja
kie będą oficjalna nazwa i przeznaczenie 
odbudowywanego Zamku. OKOZK 
postanowił nazwać przywracaną do ży
cia instytucję Pomnikiem Historii i Kul
tury Narodowej i miała ona stać się 
miejscem „uroczystości i aktów o cha
rakterze państwowym i narodowym 
oraz zebrań naukowych, kulturalnych 
i społecznych o szczególnym znaczeniu”. 
Jako muzeum Zamek Królewski miał 
„stworzyć możliwość ukazania społe
czeństwu wybitnych osiągnięć polskiej 
kultury, nauki i historii oraz narodo
wych pamiątek”. Prawną legitymizacją 
tych ustaleń była podjęta 5 listopada 

1979 r. uchwała Rady Ministrów formalnie powołująca 
Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kul
tury Narodowej. Jego pierwszym dyrektorem został 
w 1980 r. prof. Aleksander Gieysztor. Chociaż już w paź
dzierniku 1978 r. w duchu propagandy sukcesu „Trybuna 
Ludu” zakomunikowała, iż „znów jest Zamek w Warsza
wie”, trwały nadal prace nad przywróceniem historyczne
go kształtu zamkowym wnętrzom - zasadniczo zakończo
no je w 1984 r. Wtedy też - 31 sierpnia - nastąpiło roz
wiązanie OKOZK oraz uroczyste udostępnienie Zamku 
publiczności. Nie oznacza to jednak, iż odbudowę można 
uznać za zakończoną: do dziś trwają prace na Podzamczu, 
przede wszystkim remonty Arkad Kubickiego i pałacu 
Pod Blachą.

Restytuowany (pojęcie wprowadzone do obiegu nauko
wego przez prof. Jana Zachwatowicza) Zamek Królewski 
jest wybitnym dziełem konserwatorskim, częściowo jedy
nie autentycznym, jednak w pełni wiarygodnym, odpowia
dającym konserwatorskiej maksymie „conseruare est no- 
vam vitam dare”. Zawierając relikty epok wcześniejszych, 
jest dziełem wczesnego baroku - jako pałac miejski, ściśle, 
przez odpowiednio wyważone proporcje i akcenty archi
tektoniczne, związany z miastem. Zamek jest też efektem
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4. Fragment wnętrza Sali Audiencjonalnej Dawnej

(zdjęcia: 1 - Zofia Chomętowska,
3, 4- Maciej Bronarski; wszystkie zdjęcia w zbiorach 

Zamku Królewskiego w Warszawie)

Dnia 2 września 1980 r. Stare Miasto 
wraz z Zamkiem Królewskim zostało wpi
sane na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, stając się przykładem „niezwy
kle udanej, wiernej rekonstrukcji, która jest 
związana z wydarzeniem mającym bardzo 
poważne znaczenie historyczne”. Przykład 
odbudowy Zamku zwrócił też uwagę za
granicznych środowisk konserwatorskich, 
wywierając tym samym wpływ na intelek
tualny dyskurs oraz konkretne realizacje 
(problem odbudowy zamku berlińskiego, 
odbudowa Pałacu Królewskiego w Wilnie).

Zamek Królewski w Warszawie, po-

wieloletnich starań konserwatorów, historyków sztuki, 
muzealników, podejmowanych często wbrew politycznym 
oporom władz, oraz wynikiem zbiorowego wysiłku - do 
1980 r. jego odbudowa sfinansowana została dzięki ofiar
ności Polaków w kraju i na uchodźstwie, a w skład jego wy
posażenia weszły liczne dary finansowe i rzeczowe od osób 
prywatnych, instytucji i rządów.

zostając - obok Wawelu - symbolem su
werenności państwowej, pełni dzisiaj przede wszystkim 
funkcję muzeum, które obok stałej ekspozycji typowej dla 
muzeum rezydencjalnego, prezentuje także liczne wystawy 
czasowe. Jest też zarazem miejscem wielu uroczystości naj
wyższej rangi państwowej, czym nawiązuje do tradycji 
Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej.

Piotr Majewski

Spotkanie z książką
POLSKI KORONA

odzyskania WAWELU
dla seoieczsnslwa poiskkgo

Z okazji przypadającego w 2005 r. stulecia odzyskania Wawelu przez Pol
skę zorganizowane zostały w tym symbolicznym miejscu dwie jubile
uszowe wystawy: „Wawel narodowi przywrócony" oraz „Polski Korona. Mo

tywy wawelskie w sztuce polskiej 1800-1939". Tę ostatnią można było zwie
dzać od lipca do początku października br. Towarzyszył jej katalog, wydany 
przez Wydawnictwo Zamku Królewskiego na Wawelu, będący zapisem wy
stawy, zaprojektowanej przez Agnieszkę Janczyk, która pełniła też funkcję 
kuratora ekspozycji. Warto dodać, że Agnieszka Janczyk jest autorką znaną 
z lamów „Spotkań z Zabytkami”, gdzie opublikowała m.in. artykuł opisujący 
przygotowywanie jubileuszowych wystaw (Stulecie odzyska
nia Wawelu dla narodu, „Spotkania z Zabytkami”, nr 12, 
2004, s. 4).

Określenie „Polski Korona”, po raz pierwszy w stosunku 
do Wawelu użyte w XIX w. przez poetkę Jadwigę Łuszczew
ską (Deotymę), wyraża - jak pisze w katalogu wicedyrektor 
Zamku Królewskiego na Wawelu Jerzy Petrus - „ogrom emo
cji - tęsknotę, miłość, szacunek i nadzieję, wiązanych z wy
jątkowym miejscem, symbolem wszystkiego co najpiękniej
sze, najwznioślejsze, godne największego szacunku w ojczy
stych dziejach". Oprócz wyżej wspomnianego tekstu wpro
wadzeniem do katalogu są artykuły autorstwa Tomasza Gą- 
sowskiego (o historii utraty i odzyskania Wawelu), Wojciecha 
Batusa (o zabytkach Wzgórza Wawelskiego jako świadec
twie historii narodu) i Kazimierza Kuczmana (o sztuce na Wa
welu około 1900 r.). Katalog - tak jak wystawa - składa się z sześciu części, 
każdą poświęcono innemu zagadnieniu i opatrzono tytutem-cytatem, za
czerpniętym z dziel opisujących Wawel, opublikowanych w XIX i pierwszej 
połowie XX w. W ten sposób autorzy wystawy chcieli podkreślić związki lite
ratury tego okresu z malarstwem i rzeźbą.

W publikacji zaprezentowanych zostało 207 obiektów (dziel sztuki 
i wytworów rzemiosła artystycznego) pochodzących z polskich zbiorów; 
jeden tylko wypożyczyła Lwowska Galeria Sztuki. Wszystkie te przedmio
ty, jak pisze we wstępie Agnieszka Janczyk „łączy wspólny, wawelski temat 
oraz przyświecający ich twórcom cel - ocalenie tożsamości narodowej 

i dziedzictwa kulturowego". Znalazły się tu więc reprodukowane obrazy 
Wawelu (malowane m.in. przez Józefa Brodowskiego, Jana Nepomucena 
Głowackiego, Saturnina Świerzyńskiego), rzeźba „Wisła i Wawel”, wykona
na przez Antoniego Kurzawę. Legendę królewską, stale żywą w XIX w., ilu
strują portrety królów i książąt polskich (uwieczniane nie tylko na płótnach, 
ale i na półmiskach, filiżankach oraz wazonach), a także przedstawienia 
królewskich krypt, sarkofagów i grobowców. Ciekawymi eksponatami są 
pocztówki, winiety papieru listowego, koperty i nalepki z widokiem Wawe
lu. Okazuje się, że wizerunek charakterystycznej budowli zamkowej 

umieszczano w XIX w. nie tylko na medalach pamiątkowych, 
pucharach i szklankach, ale i na przyciskach do papieru, 
pudelkach na cygara czy losach loterii fantowej. Wszech
obecne niemal, symboliczne przedstawienia Wawelu miały 
podtrzymywać rodaków na duchu w czasach zaborów, 
przypominać o dziedzictwie przeszłości i napawać wiarą 
w odzyskanie niepodległości.

W końcowych rozdziałach katalogu zaprezentowano eks
ponaty związane z początkiem odrodzenia Wawelu; są tu 
m.in. niezrealizowane, niekiedy fantastyczne, projekty odno
wienia zamku i urządzenia sal. Niektóre, jak „Akropolis” Stani
sława Wyspiańskiego i Władysława Ekielskiego, są znane, 
rzadko wspominany jest natomiast projekt Panteonu narodo
wego w formie korony Chrobrego, autorstwa Ludwika Stasia
ka czy szkice „japońskiej” restauracji Wawelu, sporządzone 

przez Karola Frycza i Helenę Lustgarten-Ogrodzką. Uwieńczeniem publikacji 
jest część zatytułowana Orty na Wawelu; tu zamieszczono reprodukcje obra
zów i rysunków Wawelu wykonanych w XX w. m.in. przez Bogdana Tretera, 
Zofię Stankiewicz, Leona Wyczółkowskiego.

Lektura katalogu - to wspaniała lekcja historii. Warto nabyć tę publi
kację, warto często do niej wracać, aby ciągle od nowa czerpać ze 
skarbnicy „największego szacunku w ojczystych dziejach".

Wszyscy zainteresowani kupnem katalogu mogą zamawiać go bezpo
średnio w Wydawnictwie Zamku Królewskiego na Wawelu (31-001 Kraków, 
Wawel 5, tel. 0-12 422-51-55).(ek)
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Czterdzieści pięć lat
muzeum

w Łazienkach Królewskich

nilHHI tilthtłtti tttnhu;! tttmtMU

[TTT KATARZYNA SZRODT

W /W / bieżącym roku minęła 45. rocznica powstania 
muzeum w Łazienkach Królewskich. Jest to do- 

■ » skonała okazja, by przyjrzeć się bliżej etapom od
budowy Łazienek z wojennego kataklizmu i koncepcjom 
kształtowania wnętrz obiektów łazienkowskich i parku.

Już kilka dni po wyzwoleniu, w styczniu 1945 r., po
wołano Biuro Odbudowy Stolicy - BOS, a w nim odręb
ny oddział - Pracownię Stanisławowską, której kierownic
two objął Jan Dąbrowski, późniejszy 
konserwator m.st. Warszawy. Do 
1955 r. odbudowa pałacu łazien
kowskiego prowadzona była przez 
Państwowe Przedsiębiorstwo Robót 
Budowlanych i Konserwacji Archi
tektury Monumentalnej, a od 1955 
do 1965 r. - przez Pracownie Kon
serwacji Zabytków. Pierwszym, naj
ważniejszym etapem rekonstrukcji 
pałacu było sporządzenie dokumen
tacji, która miała na celu odtworze
nie stanu pierwotnego według oca
lałych fragmentów dekoracji rzeź
biarskich, sztukatorskich, ceramicz
nych, elementów brązów, mebli 
i posadzek. Nad przebiegiem prac 
czuwała Komisja Opiniodawcza pod 
przewodnictwem dyrektora Mu
zeum Narodowego, prof. Stanisława 
Lorentza. Ówczesny gospodarz Ła
zienek, Rada Państwa, rozpoczął 
także prace porządkowe w parku, 
gdzie zaczęto usuwać drzewa znisz
czone pociskami. Opiekę nad ziele
nią zlecono Miejskiemu Przedsię
biorstwu Robót Ogrodniczych, ale 
od 1958 r. gospodarzem Łazienek został Zarząd Pałacu 
Kultury i Nauki. Największym błędem ZPKiN było wybe
tonowanie nadbrzeży stawów, gdyż spowodowało to gi
nięcie różnych gatunków małych zwierząt, niemogących 
wydostać się z wody na ląd. Również pokrycie alejek ce
glanym tłuczniem było nieprzemyślaną decyzją, gdyż jesie-

nią nawierzchnia zamieniała się w ceglane bagno. Do po
zytywów działalności ZPKiN należało stworzenie „amfite
atru” przy pomniku Chopina, z ławkami i klombami róż, 
uformowanie przy Białym Domu basenu wodnego z fon
tanną oraz wprowadzenie do ogrodu układu wachlarzowo- 
-promienistego przy Nowej Pomarańczami. Rozwiązania 
te były autorstwa Longina Majdeckiego.

Gospodarzem Łazienek był wprawdzie ZPKiN, ale na 
ich terenie znajdowały się placówki podlegające różnym 
instytucjom. W 1960 r. stworzony został Oddział Łazie
nek Muzeum Narodowego w Warszawie, a kustoszem

Pałacu na Wyspie mianowany został przez prof. Lorentza 
jego asystent, Marek Kwiatkowski.

Wyzwaniem, które stanęło przed gospodarzem pałacu, 
było urządzenie wnętrz muzeum. Niełatwe to było zadanie, 
gdyż zimą 1944 r., przed zniszczeniem obiektu, Niemcy zra
bowali i wywieźli większość dzieł sztuki, mebli i przedmio-

1. Elewacja północna Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie
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tów znajdujących się w Łazienkach, jak również ukrytych 
w magazynach Muzeum Narodowego. Część tych obiek
tów została po wojnie rewindykowana i zwrócona Polsce.

W maju 1960 r. pierwszych siedem odrestaurowanych 
sal, w niewielkiej tylko liczbie wyposażonych w dzieła sztu
ki i meble, udostępniono publiczności. Pałac na Wyspie był 
pierwszym warszawskim pałacem odrestaurowanym i udo
stępnionym polskiemu społeczeństwu po wojnie.

Koncepcja muzeum określona została już na wstęp
nym etapie rekonstrukcji, jako placówka mająca ilustro
wać kulturę epoki Oświecenia i czasy panowania Stanisła
wa Augusta Poniatowskiego. Analiza inwentarzy z XVIII w. 
zdopingowała Marka Kwiatkowskiego do zapełnienia 
wnętrz znaczną liczbą dzieł sztuki, by nadać pałacowi 
charakter zbliżony do pierwotnego. Intencją autora eks
pozycji było ustawienie ocalałych z Łazienek obiektów 
w tym samym miejscu, a brakujące elementy wyposażenia 
należało uzupełnić eksponatami z epoki.

Poszukiwania w magazynach Muzeum Narodowego 
oraz jego oddziałach - Wilanowskim i Nieborowskim, 
przyniosły plon w postaci dzieł sztuki, które bezpośred
nio przed wojną lub w okresach wcześniejszych znajdo
wały się w pałacu.

Ponad pięćdziesiąt obrazów pochodzących z kolekcji 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, od XVIII w. do 1939 r. 
będących częścią zbiorów Pałacu na Wyspie, zostało włą
czonych do Galerii Malarstwa Obcego w Muzeum Naro
dowym i dlatego też na ich miejsce Muzeum Narodowe

2. Fragment wnętrza Patacu na Wyspie - Galeria Obrazów

3. Stara Pomarańczarnia - fragment wnętrza z Galerią Rzeźby Polskiej

4. Fragment wnętrza Teatru Stanisławowskiego w Starej 
Pomarańczami

przekazało Łazienkom inne obiekty i dzieła sztuki. Ponie
waż w pierwszych latach funkcjonowania muzeum w Pa
łacu na Wyspie nie myślano jeszcze o odbudowie Zamku 
Królewskiego, mobilia z Zamku znalazły się także w wy
stroju sal pałacowych. Jednak wraz z przystąpieniem do 
odbudowy Zamku obiekty te wycofane zostały z Łazienek, 
by znaleźć się w swoim miejscu przeznaczenia.

Jako że większość dzieł sztuki uszkodzona została w cza
sie wojny, muzeum łazienkowskie stanęło wobec koniecz
ności zorganizowania prac konserwatorskich przy obra
zach, meblach, ramach do obrazów, rzeźbach, świecznikach 
itp. Przeprowadzono zabiegi konserwatorskie przy ponad 
czterystu przedmiotach. Jeżeli brakowało jakiegoś elemen
tu, trzeba było dokonać jego rekonstrukcji. W Łazienkach 
zebrał się zespól wybitnych, doświadczonych rzemieślni
ków przedwojennych. To dzięki nim wystrój i wyposażenie 
sal Pałacu na Wyspie stanowią do dnia dzisiejszego najzna
komitszą ilustrację możliwości polskiego konserwatorstwa.

Tak oto pałac powracał do dawnej świetności, a eks
pozycja wnętrz spotkała się z przychylną oceną fachow
ców i zwiedzających. W 1965 r. zakończono całkowicie 
prace w pałacu. Zrekonstruowane sale wypełnione obiek-
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tami oryginalnymi, dziełami sztuki z epoki, przekazanymi 
przez Muzeum Narodowe, przedmiotami zakupionymi 
w antykwariatach i od osób prywatnych, na nowo przy
wołały ducha i piękno przeszłości pamiętającej czasy Sta
nisława Augusta Poniatowskiego.

Niestety, nie udało się zrekonstruować plafonów i ma
lowideł Marcella Bacciarellego, zdobiących Salę Salomo
na ani plafonów Jana Bogumiła Plerscha w Pokoju Bachu
sa i w Pokoju Kąpielowym; choć próby zostały podjęte, 
ich efekt był niezadowalający.

Zanim jeszcze ukończono prace w pałacu, w 1962 r., 
decyzją rządową, muzeum łazienkowskiemu oddany zo
stał pod opiekę Teatr Stanisławowski w Starej Pomarań
czami. Drugim obiektem, który został dołączony, był Bia
ły Dom, przeznaczony wcześniej dla Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Obiekt ten wymagał gruntownego remon
tu, jeśli chodzi o wystrój, trzeba było go również wyposa
żyć w dzieła sztuki. Podwoje dla zwiedzających otworzył 
Biały Dom w 1968 r. Na początku lat siedemdziesiątych 
w budynku Nowej Oranżerii, zajmowanym dotąd przez 
ogrodników, Marek Kwiatkowski - kurator Łazienek, po
stanowił otworzyć kawiarnię, a Longin Majdecki, znawca 
historii ogrodów, zaproponował urządzenie ogrodu zimo
wego w przylegających do kawiarni salach.

Wracając do Starej Pomarańczami, warto przypomnieć 
żmudny proces tworzenia w niej gliptoteki i pierwszej 
w kraju Galerii Rzeźby Polskiej. Wielka sala Oranżerii, tak 
jak pragnął tego Stanisław August, wypełniona została 
rzeźbami typu antycznego, pochodzącymi w głównej mie-
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rze z dawnego zbioru króla. Ekspozycji dopełniono ekspo
natami znalezionymi w różnych magazynach muzealnych, 
a pochodzącymi, w większości, z resztek królewskiej ko
lekcji. Gdy odzyskano pozostałe części budynku, można 
było kontynuować gromadzenie rzeźb z innych okresów, 
by w efekcie stworzyć Galerię Rzeźby Polskiej, obejmują
cą okres od XVI w. do 1939 r. Trzeba przyznać, że wielka 
sala oranżeryjna, wypełniona rzeźbami i zielenią, należy 
do niezwykle oryginalnych wnętrz muzealnych.

Doskonałym dopełnieniem Starej Pomarańczami jest 
jej otoczenie - taras i ogród wypełnione rzeźbami, według 
pomysłu Marka Kwiatkowskiego, nawiązującego do kon
cepcji Stanisława Augusta stworzenia „muzeum nowocze
snego” z rzeźbami na otwartym powietrzu.

Do 1977 r. w gestii Muzeum Narodowego pozostawa
ły więc: Pałac na Wyspie, Biały Dom i Stara Pomarańczar- 
nia. W 1977 r. ogród z zabytkowymi pawilonami oraz 
z zapleczem gospodarczym odłączony został od miasta 

i przyłączony do Muzeum Narodowego. W momencie, 
gdy to nastąpiło, całość zespołu - park i obiekty histo
ryczne - podniesiono do rangi muzeum.

Wtedy to także odłączono wielki budynek Podchorą
żówki od muzeum łazienkowskiego i stał się on oddzia
łem Muzeum Narodowego. Część budynku wykorzysta
no na kolekcję zbiorów artystycznych Ignacego Jana Pa
derewskiego, natomiast pozostałe pomieszczenia prze
znaczono na magazyny mebli i współczesnego wzornic
twa przemysłowego.

W 1980 r. muzeum łazienkowskie przejęło od Urzędu 
Rady Ministrów pałac Myślewicki. Gdy ukończono urzą
dzanie sal, obiekt udostępniono zwiedzającym. W tym sa
mym czasie na terenach tzw. folwarku stworzono Mu
zeum Łowiectwa i Jeździectwa. Do odzyskanych budyn
ków historycznych wkrótce dołączył Ermitaż z bezpo
średnio przylegającym terenem.

Początkowo korzystny związek Łazienek z Muzeum 
Narodowym z biegiem lat zaczął się komplikować. Coraz 
mocniejsza potrzeba usamodzielnienia się i samostano

wienia o sobie zrealizowała się w 1995 r. Wtedy to Ła
zienki, Wilanów, Łowicz i Krośniewice odłączone zostały 
od Muzeum Narodowego.

I tak oto rozpoczął się nowy, samodzielny etap funkcjo
nowania Łazienek Królewskich. Ale była to bardzo trudna 
samodzielność ze względu na problemy finansowe. Dyrektor 
Łazienek Marek Kwiatkowski powołał więc do życia Funda
cję Łazienek Królewskich, która zajęła się zbieraniem fundu
szy na potrzeby bieżące i konserwatorskie. Pomogło również 
miasto, które przeznaczyło pieniądze na roślinność, a przede 
wszystkim przekazało znaczne kwoty na konserwację po
mnika Jana III Sobieskiego, wymianę stolarki okiennej 
w części budynku Starej Pomarańczami oraz zabezpieczenie 
tarasu przed tym obiektem. Na generalny remont amfiteatru 
wraz ze sceną na wyspie uzyskano pieniądze z Fundacji 
Współpracy Kulturalnej Polsko-Niemieckiej i z Komisji Kul
tury Unii Europejskiej. Olbrzymiej pomocy udzielił także 
ówczesny Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.

Dopiero niedawno do Łazienek włączony został 
w całości budynek Podchorążówki. Dzięki niemu 
Łazienki Królewskie wzbogaciły się o duże prze
strzenie, w których urządzone jest Muzeum Wy
chodźstwa Polskiego im. Ignacego Jana Paderew
skiego. Planowane jest również w Podchorążówce 
utworzenie sali multimedialnej dla młodzieży i Ate
lier Edukacyjnego.

W chwili obecnej trwa remont Świątyni Egip
skiej, po zakończeniu którego prof. Marek 
Kwiatkowski pragnie ją przeznaczyć na Muzeum 
Harcerstwa.

Dodatkowymi obiektami, które wykorzysty
wane są na czasowe wystawy sztuki, są Stara 
Kordegarda i Wodozbiór. Warto także zaznaczyć 
istnienie na terenie Łazienek zabytkowej manu
faktury tkackiej w pawilonach szklarni, hipodro
mu i placu zabaw dla dzieci.

Z Muzeum Łazienki Królewskie nierozerwalnie związa
ny jest park, uważany przez wielu odwiedzających za naj
piękniejszy park pałacowy na terenie metropolii. Nie sposób 
wymienić tu wszystkie przemiany, jakie dokonano w nim 
w ciągu minionych czterdziestu pięciu lat. Park - to zarów
no natura, której trzeba umiejętnie pomagać - drzewa, krze
wy, trawniki, klomby, to ptaki i zwierzęta zamieszkujące tu 
od lat, jak również - alejki, ławki, latarnie, rzeźby, mostki, 
balustrady, to także zaplecze rekreacyjne i gastronomiczne.

Dzisiejsze Muzeum Łazienki Królewskie to muzeum 
specyficzne, łączące w sobie wiele funkcji. Jest to przede 
wszystkim ekspozycja wnętrz z epoki stanisławowskiej 
udostępniona w Pałacu na Wyspie oraz w innych obiektach 
zabytkowych leżących na terenie parku łazienkowskiego 
i na jego obrzeżach. Muzeum - to park, niosący ukojenie 
i relaks. Ale Muzeum Łazienki Królewskie - to także insty
tucja kulturalna oferująca społeczeństwu koncerty (900 
koncertów rocznie odbywa się w Łazienkach od ponad 40 
lat), przedstawienia teatralne, wystawy artystyczne, różne
go typu imprezy towarzyskie, co czyni to muzeum miejscem 
zarówno zachowującym klimat XVIII w., jak również przyja
znym dla oczekiwań i potrzeb dzisiejszego odbiorcy.

Katarzyna Szrodt

5. Wielka Sala Portretowa w budynku Podchorążówki

(zdjęcia: archiwum w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie)
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Dawne siedziby ||
Muzeum Narodowego

w Warszawie

DOROTA FOLGA-JANUSZEWSKA

fuzeum Narodowe w Warszawie, powołane do 
życia w 1862 r. jako Muzeum Sztuk Pięknych, 

L uważane jest przez wielu historyków za urze
czywistnienie idei króla Stanisława Augusta Poniatow
skiego. Ostatni monarcha chciał, aby powstała instytucja 
prezentująca pierwsze polskie zbiory narodowe. Zanim jed
nak zbiory muzeum znalazły swoje miejsce w Nowym 
Gmachu przy Al. Jerozolimskich, zmagało się ono przez 
dziesięciolecia z dramatycznymi problemami lokalowy
mi. Kolekcje w latach 1862-1938 przenoszono ponad 
pięćdziesięciokrotnie do różnych budynków i dzierża
wionych pomieszczeń. Muzeum Sztuk Pięknych nie 
przyznano własnej siedziby. Zbiory mieściły się w lokalu 
Szkoły Sztuk Pięknych, w dawnym pawilonie fizycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego, zaś zbiór odlewów gipso
wych zajmował salę parterową w gmachu Gabinetu Zoo
logicznego. Zakładano, że Szkoła miała pawilon opuścić, 
zaś architekt Bolesław Paweł Podczaszyński (1822-1876) 
zaprojektował przebudowę pawilonu na muzeum. Nie 
znaleziono jednak dla Szkoły innego gmachu, projektu 
przebudowy zaniechano, obrazy powieszono na ścianach 
sal szkolnych i tak otwarto galerie dla publiczności 
(1865 r.). W 1866 r. zamknięto Szkołę, jej sale oddano 
Klasie Rysunkowej jako samodzielnej instytucji. Muzeum 
zajmowało trzy sale, 87 obrazów wisiało tam od podłogi 
do sufitu, jak pisze Stanisław Lorentz (Muzeum Narodo
we w Warszawie. Zarys historyczny, „Rocznik Muzeum 
Narodowego w Warszawie”, t. I, 1938, s. 1), a wśród 
nich arcydzieła malarstwa europejskiego, m.in. do dziś 
zachowane: „Imago Pietatis” z przełomu XIV i XV w., 
„Madonna z Dzieciątkiem i św. Janem Chrzcicielem” 
Pinturicchia, „Opłakiwanie” uważane niegdyś za dzieło 
warsztatu Giovanniego Belliniego, obecnie zaś przypisa
ne weneckiemu malarzowi Pasqualino di Noccoló, „Por
tret kobiety” Jacoba Adriaensza Backera, zakupiony 
w 1865 r. oraz wspomniane wyżej obrazy zakupione 
z kolekcji Weyera.

W 1869 r. Uniwersytet zażądał usunięcia zbiorów mu
zeum, a także Klasy Rysunkowej ze swojej siedziby w Pała
cu Kazimierzowskim, zajmujących razem 16 sal. Szkolę 
przeniesiono do byłego Pałacu Paca przy ul. Miodowej, 
a tymczasową galerię obrazów wraz z Klasą Rysunkową do 
byłego pałacu Mostowskich w połowie 1870 r. W 1871 r. 
ponowna przeprowadzka kolekcji malarstwa do pałacu Pa
ca pozwoliła na ekspozycję dzieł (muzeum zajęło drugie 
piętro - 40 sal), w 1872 r. galeria została otwarta dla pu
bliczności, zaprezentowano w niej m.in. nowy zakup - ist
niejący do dzisiaj w zbiorach Muzeum „Triumf Fryderyka 
Henryka księcia Oranii” - jeden z trzech znanych szkiców 
Jacoba Jordaensa do malowidła zdobiącego salę Orańską 
w pałacu Huis ten Bosch pod Hagą. W 1875 r. zapadła de-

Ekspozycje malarstwa polskiego, francuskiego i flamandzkiego 
w siedzibie Muzeum Narodowego przy ul. Podwale 15 w Warszawie, 
1923-1927

(fot. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie)

cyzja oddania Pałacu Paca władzom sądowym, wobec cze
go w 1876 r. musiano galerię obrazów przenieść do tym
czasowego magazynu w Gmachu byłych Głównych Dyrek
torów Komisji Finansów przy ul. Rymarskiej. Zbiory liczy
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ły 470 obrazów i przez cztery lata nie były publicznie udo
stępniane. Dopiero w 1880 r. w salach głównego korpusu 
Pałacu Briihla zorganizowano wystawę dawnych obrazów. 
Cyprian Lachnicki, od 1876 r. dyrektor muzeum i Klasy 
Rysunkowej, a jednocześnie znakomity kolekcjoner, potra
fił skłonić w 1844 r. cara Aleksandra III do interwencji, 
w wyniku której przeznaczono dla muzeum połowę placu 
przy ul. Królewskiej, a ze sprzedaży drugiej połowy gruntu 
planowano pozyskać środki finansowe na budowę nowego 
gmachu. Projekt muzeum wykonał w 1885 r. architekt 
Adolf Woliński. Całe przedsięwzięcie nie powiodło się jed
nak, nie uzyskano też zgody na nową lokalizację muzeum 
przy ul. Ordynackiej, a na dodatek w tym samym roku 
utracony został gmach przy ul. Rymarskiej, oddany pierw
szemu żeńskiemu gimnazjum. Usuniętą Klasę Rysunkową 
i magazyn obrazów przeniesiono do wynajętego prywatne
go gmachu przy ul. Leszno 12, a po dwóch miesiącach pod 
koniec 1885 r. obrazy przewieziono do domu Neprosów 
przy ul. Wierzbowej 1 1. Dyrektor Lachnicki nie zaprzesta
wał starań o uzyskanie trwalej siedziby, ale bez powodze
nia, w 1893 r. rektor Uniwersytetu Warszawskiego odmó
wił zlokalizowania zbiorów tej instytucji w Pałacu Kazimie
rzowskim. W związku z tym w 1898 r. Lachnicki zapropo
nował budowę dla muzeum gmachu w narożniku między 
ul. Piękną i Al. Ujazdowskimi, tuż obok zakładanego Parku 
Ujazdowskiego, ale i tym razem nie otrzymał zgody. Zbio
ry muzeum liczyły wówczas 565 obrazów, 139 fotografii, 
rysunków i grafik oraz 12 książek.

W tej sytuacji w 1898 r. powstała idea przekazania 
zbiorów miastu, ponieważ władze państwowe nie zdobyły 
się ani na budowę, ani na wynajęcie pomieszczeń. Magi
strat warszawski zaproponował dwie lokalizacje: na tere
nie Szpitala Dzieciątka Jezus lub na terenie targowiska za 
Żelazną Bramą. Przyjęto drugą propozycję i nowy projekt 
muzeum stworzył w stylu neogotyckim architekt Józef 
Pius Dziekoński (1844-1927). Był to już drugi niewyko
rzystany projekt architektoniczny. W 1899 r. władze mia
sta przedłużyły wynajęcie dla muzeum domu Neprosów 
przy ul. Wierzbowej 11 i wzięły na siebie koszty czynszu. 
Galeria obrazów została tam otwarta dla publiczności 
1 października 1900 r. Poszukiwania innego gmachu trwa
ły jednak nadal. W 1901 r. Magistrat przeznaczył dla mu
zeum tzw. teatr anatomiczny, czyli prosektorium przy ul. 
Zgoda i Nowojasnej (po przeniesieniu Szpitala Dzieciątka 
Jezus); projekt adaptacji na cele ekspozycyjne i magazyno
we wykonał inż. Kazimierz Dankowski. Budynek był jed
nak mokry i miał ulec zburzeniu, więc dyrektor Lachnicki 
nie zaakceptował przeniesienia muzeum. W 1905 r. archi
tekt miejski - Gay wykonał na zlecenie Zarządu Miasta 
projekt budynku muzeum przy ul. Karowej, niedaleko 
wiaduktu, ze względów finansowych jednak inwestycję tę 
skreślono z planu inwestycji magistrackich.

Do 1908 r. wysunięto jeszcze wiele innych lokalizacji 
muzeum, m.in. w tzw. Dziekance na Krakowskim Przed
mieściu, w Pałacu Prymasowskim, w Gmachu Towarzy
stwa Zachęty Sztuk Pięknych, przy Instytucie Muzycz
nym na ul. Ordynackiej, przy zbiegu ulic Karowej i Bro
warnej, na terenie Ogrodu Saskiego przy ul. Królewskiej, 
na rogu Al. Ujazdowskich i ul. Pięknej, w Resursie Ku
pieckiej, w Pałacu Kronenberga, w szpitalu św. Rocha, na 

terenie Pałacu Blanka (po jego zburzeniu), na terenie ro
zebranych skrzydeł Pałacu Briihla. Wszystkie propozycje 
paraliżował brak środków finansowych. W 1906 r. zmarł 
Lachnicki; swoje prywatne zbiory zapisał muzeum, 
a wśród nich m.in. jeden z ważniejszych obrazów dzisiej
szej kolekcji malarstwa francuskiego - „Studium akade
mickie” Jean Auguste Dominique Ingresa (1801).

W latach 1908-1909 przyjęto formalnie kolekcję Lach- 
nickiego do muzeum i wynajęto w domu Neprosów do
datkowe sale. W 1911 r. Zarząd Miejski rozpoczął nowe 
pertraktacje o nabycie placu przy Al. Jerozolimskich, któ
re szczęśliwie zakończyły się w 1912 r. kupnem od Konsy- 
storza Prawosławnego dla Muzeum Sztuk Pięknych dział
ki, usytuowanej przy Al. Jerozolimskich. Plac przeznaczo
ny dla muzeum wychodzi! od północy na ulicę, od połu
dnia zaś ograniczony był dawnym wąwozem rzeczki Zu- 
rawnej (obecnie ul. Książęca), na której północnym zbo
czu wznosiły się malownicze zabudowania założonego 
w 1776 r. przez podkomorzego Kazimierza Poniatowskie
go ogrodu, zwanego „Na Książęcem”. Od wschodu dział
ka kończyła się na skarpie wiślanej. Poniżej znajdowały się 
częściowo dzikie i malownicze tereny zielone.

Pierwszy projekt gmachu w nowej lokalizacji wykonał 
w 1913 r. architekt Stefan Szyller (1857-1933), autor 
Gmachu Zachęty, ale nie wzbudził on entuzjazmu ani 
władz, ani elit Warszawy, dlatego zdecydowano się ponow
nie rozpisać konkurs architektoniczny (1914 r.). Wybuch 
pierwszej wojny światowej przerwał te starania. W 1915 r., 
po wyjściu z Warszawy wojsk rosyjskich, Zarząd Miasta 
powierzył kierowanie Muzeum Sztuk Pięknych specjalnej 
komisji, muzeum przemianowano na Muzeum Narodowe 
w Warszawie i ponownie zaczęto szukać miejsca dla zbio
rów. Proponowano, jak dwie dekady wcześniej, różne loka
lizacje, w latach 1915-1916 zbiory były częściowo prze
mieszczane, padały propozycje przeniesienia czasowego 
muzeum do różnych istniejących i planowanych obiektów. 
Muzeum gościło m.in. w Szpitalu Ujazdowskim, w Parku 
Ujazdowskim, przy ul. Frascati, w Instytucie Maryjskim 
(obecny Gmach Sejmu przy ul. Wiejskiej), w gmachu użyt
kowanym przez milicję przy ul. Chłodnej, w gmachu przy 
Podwalu lub przy Krakowskim Przedmieściu. Trwała dys
kusja w prasie warszawskiej i coraz bardziej rosła po
wszechna świadomość konieczności posiadania w Warsza
wie reprezentatywnego muzeum sztuki.

Powołana przez magistrat Komisja w 1915 r. uznała 
gmach przy ul. Podwale 15 za najbardziej odpowiedni i dla
tego tam właśnie zbiory malarskie przechowywano i ekspo
nowano aż do 1936 r. W 1920 r. w przyziemiu tej siedziby 
umieszczono także zbiory działu Wojskowego. Dyrektorem 
obu placówek został mianowany Bronisław Gembarzewski. 
Zaproponował on stosunkowo nowoczesny na owe czasy 
model muzeum i w 1921 r. Rada Miejska zatwierdziła sta
tut Muzeum Narodowego m.st. Warszawy, przemianowa
nego następnie na Muzeum Narodowe. Wkrótce też po
wrócono do starań o budowę gmachu muzealnego.

Dorota Folga-Januszewska

Fragmenty z publikacji: Dorota Folga-Januszewska, Muzeum Sztuk Pięknych i Muzeum 
Narodowe w Warszawie 1862-2004, [w:] Muzeum Narodowe w Warszawie. Arcydzieła ma

larstwa, „Arkady”, Warszawa 2004, ss. 9-17; zob. również Spotkanie z książką, s. 19.
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Historia budowy 
nowego gmachu 
Muzeum Narodowego

MIECZYSŁAW PIPREK

oczątki budowy nowego gmachu muzeum na 
- zakupionej w 1912 r. przez władze Warszawy 

“ działce przy Al. Jerozolimskich były trudne. Do prac 
nie przystąpiono od razu, wybuchła bowiem wojna świa
towa. Dopiero w 1924 r. ogłoszono konkurs architekto
niczny na projekt gmachu. Konkurs nie został rozstrzy
gnięty. W rezultacie miasto powierzyło zaprojektowanie 
budynku znanemu architektowi Janowi Heurichowi; 
z powodu jego śmierci projekt nie został ukończony. Na
stępny konkurs ogłoszono w 1926 r. Udział w nim wzię
li tylko zaproszeni architekci. Pierwszą nagrodę przyzna
no koncepcji Tadeusza Tołwińskiego. Przewidywała ona 
budowę gmachu o czterech skrzydłach prostopadłych do 
Al. Jerozolimskich, spiętych od południa głównym kor
pusem. Między dwoma wschodnimi skrzydłami miała się 
znaleźć Hala Armat. Projekt Tołwińskiego odznaczał się 

nowoczesnością i bardzo się podobał. Wnętrza budynku 
miały tworzyć jeden wielki ciąg sal ekspozycyjnych.

W 1927 r. rozpoczęła się budowa. Niestety, roboty śli
maczyły się, m.in. z powodu skandali związanych z de
fraudacjami przeznaczonych na gmach muzeum pienię
dzy. W ciągu trzech lat ukończono dwa skrzydła, do któ
rych przeniesiono eksponaty z dotychczasowej siedziby 
muzeum przy ul. Podwale. W pierwszym fragmencie, zre
alizowanym najbliżej ul. Nowy Świat, ulokowano biura, 
gabinety rycin i rysunków, bibliotekę i zbiory numizma
tyczne. Na poziomie pierwszego piętra urządzono działy 
sztuki zdobniczej. Drugie skrzydło zajęły kolekcje rzeźb 
polskich i obcych oraz odlewów gipsowych.

Po 1935 r. prace ruszyły pełną parą. Stało się to dzięki dy
rektorowi Stanisławowi Lorentzowi. Gdy Tadeusz Tołwiński 
zrezygnował z nadzorowania budowy, jego miejsce zajął ar
chitekt Antoni Dygat, któremu zlecono dokonanie zmian 
w projekcie i opracowanie dalszej rozbudowy gmachu. Dla 
usprawnienia pracy powołano Komitet Budowy Muzeum.

1. Tadeusz Tołwiński, „Projekt 
Gmachu Muzeum Narodowego 
w Warszawie”, 1926 r.
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2. Projekt rozbudowy Muzeum Narodowego w Warszawie, 1996 r.
3. Gmach warszawskiego Muzeum Narodowego, fragment elewacji 
frontowej

(zdjęcia: 1 - Piotr Ligier, 2 - Elżbieta Gawryszewska, w zbiorach Muzeum
Narodowego w Warszawie, 3 - Stanisław Grzelachowski)

Antoni Dygat zmienił pierwotną koncepcję Tołwiń
skiego, oddzielając część ekspozycyjną od magazynowej. 
Zaprojektował również skrzydło południowe, będące 
zwierciadlanym odbiciem pawilonów od Al. Jerozolim
skich. Skrzydło to nie zostało nigdy zrealizowane. Miały 
być w nim zlokalizowane magazyny i biura.

Uroczyste otwarcie gmachu odbyło się 13 czerwca 
1938 r. Zwiedzającym udostępniono Galerię Sztuki Sta
rożytnej, Malarstwo Polskie, Malarstwo Obce oraz Gabi
net Grafiki i Dział Numizmatyki. Ekspozycję miałem 
szczęście projektować. W gmachu muzeum ulokowano 
również Muzeum Wojska Polskiego, które w tym miejscu 
funkcjonuje do dziś.

Już w chwili otwarcia dyrektor Stanisław Lorentz był 
przekonany, że gmach muzealny jest zbyt mały; muzeum 
posiadało blisko 110 tys. obiektów.

W czasie drugiej wojny światowej, na szczęście, budy
nek został jedynie uszkodzony. Jest to zasługa dyrektora 
Stanisława Lorentza. Wycofujący się Niemcy w styczniu 
1945 r. podminowali gmach, zamierzając wysadzić go 
w powietrze zaraz po wywiezieniu z niego zbiorów. Dy
rektor celowo opóźniał transporty zbiorów do Podkowy 
Leśnej. Niemcy nie zdążyli odpalić ładunków.

W 1945 r. zbiory muzeum znacjonalizowano. Z bie
giem lat jego pomieszczenia były coraz ciaśniejsze. Pań
stwo, które przejęło Muzeum Narodowe, nie inwestowa
ło w gmach. Powierzchnie ekspozycyjne stopniowo zaj
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mowano na cele magazynowe. Zamknięto niektóre gale
rie. Rozbudowa stawała się konieczna. Kilkakrotnie się 
do tego przymierzano. W latach 1958-1960 razem z ar
chitektem Stanisławem Jankowskim, Franciszkiem Jóź- 
wiakiem, Józefem Kojdeckim i Tomaszem Radomskim 
opracowaliśmy koncepcję budowy po południowej stro
nie obszernego skrzydła. Dalej na południe przewidywa
no realizację nowoczesnego pawilonu Muzeum Sztuki 
Współczesnej. Niestety, dyrektor Lorentz zrezygnował 
z tej inwestycji, ponieważ otrzymał obietnicę, że Muzeum 
Wojska opuści wschodnią część zajmowanego budynku. 
W rezultacie projekt został odłożony na późniejszy ter
min.

Dopiero dziesięć lat później zdecydowano się na nie
wielką rozbudowę. Pośrodku południowej elewacji dobu
dowano ryzalit z przeznaczeniem na wystawy czasowe, 
magazyn sztuki zdobniczej i kawiarnię. W 1974 r. odda
no go do użytku. Zamiast niewielkich obiektów sztuki 
zdobniczej ulokowano w nim sztukę współczesną - przez 
zbyt małe drzwi nie przechodziły większe obrazy. Na do
miar złego, źle posadowiony ryzalit zaczął osiadać w sto
sunku do gmachu głównego.

W ostatnich latach powstały dwie koncepcje rozbudo
wy Muzeum Narodowego. Pierwszą wykonała architekt 
Maria Smarzyńska, drugą architekt Andrzej Chołdzyński. 
Projekt arch. Marii Smarzyńskiej zakłada wzniesienie od 
strony południowej prostopadłych do głównego korpusu 
skrzydeł podobnych do tych od Al. Jerozolimskich, lecz 
zamkniętych od południa dwoma pawilonami. Miałyby 
tu zostać m.in. zlokalizowane pracownie konserwator
skie, magazyn biblioteki z czytelniami, Centrum Muze
ologiczne, Galeria Rzeźby. Natomiast Andrzej Chołdzyń
ski zaprojektował skrzydło przylegające do istniejącego 
gmachu od południa i wschodu.
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Marzeniem dyrekcji Muzeum Narodowego jest 
stworzenie trzech dużych Galerii: Sztuki Polskiej, Rzeź
by Europejskiej i Sztuki Obcej oraz niewielkiej Galerii 
Sztuki Orientalnej/ W olbrzymiej sali o powierzchni 
900 m2 pomieściłyby się nawet największe wystawy 
czasowe. Myśli się również o rewaloryzacji na tyłach 
gmachu historycznego parku sentymentalno-roman- 
tycznego „Na Książęcem”; projekt rewaloryzacji parku 

był tematem mego opracowania. Wydaj e się, że ten od
tworzony park byłby bardzo cennym elementem Trak
tu Królewskiego.

Mieczysław Piprek

* Merytoryczny projekt rozbudowy, por. Dorota Folga-Januszewska, Muzeum Narodowe w War
szawie wobec planów rozbudowy Gmachu Głównego w latach 1999-2010, [w:] Przeszłość przy
szłości. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Lorentza w setną rocznicę urodzin, Mu
zeum Narodowe w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1999, s. 435-468.

Spotkanie z książką
ZBIORY MALARSTWA

Kolejny tom z serii Arcydzieła malarstwa, opublikowany przez Wy
dawnictwo ARKADY (Warszawa 2005), zatytułowany Muzeum 
Narodowe w Warszawie (redakcja naukowa Dorota Folga-Janu

szewska), prezentuje zbiory malarskie tego muzeum. Na 688 stro
nach książki 27 autorów - pracowników muzeum - omawia zgro
madzone obrazy. Jak pisze w stówie wstępnym dyrektor tej instytu
cji Ferdynand Ruszczyć: „Historia zbiorów malarstwa Muzeum Naro
dowego w Warszawie [...] rozpoczyna się w 1862 roku, kiedy to do
konano pierwszego zakupu trzydziestu sześciu znakomitych dziel 
z kolekcji Johanna Petera Weyera na aukcji w Kolo
nii". Kupione wówczas obrazy zapoczątkowały ko
lekcję, która liczy obecnie ponad 20 tys. dziet. Po
czątkowo gromadzono zbiory malarstwa europej
skiego różnych szkół; po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości i zmianie nazwy placówki (do 1915 r. 
było to Muzeum Sztuk Pięknych), zaczęto groma
dzić zbiory sztuki polskiej. Jak podkreśla Dorota 
Folga-Januszewska: „W historii muzeum [...] zbiory 
malarskie były i są liczebnie skromniejsze od pozo
stałych kolekcji [...] Niemniej to one właśnie są naj
bardziej znaną i najczęściej prezentowaną częścią 
kolekcji, stanowiąc podstawę edukacji artystycznej 
Polaków".

We wstępie do książki przedstawiono histo
rię powstania muzeum i dzieje kolekcji. Poszcze

gólne rozdziały prezentują malarstwo starożytne (egipskie i grec
kie), orientalne (chińskie, japońskie i perskie), kręgu kultury 
chrześcijańskiej (freski z Faras, malarstwo kościołów wschod
nich, ikonowe i średniowieczne), europejskie od XV do XX w. 
oraz polskie od XVI do końca XIX w.; uwzględniono nawet część 
zasobów magazynowych, nieudostępnionych zwiedzającym. 
Wszystkie dzieła ukazano na tle historii sztuki krajów, z których 
pochodzą, co pozwala prześledzić ewolucję kultury artystycznej 
od dziejów cywilizacji egipskiej po współczesne dziedziny twór

czości.
Książkę ilustrują bardzo dobrej jakości repro

dukcje; każda opatrzona została dokładnym opi
sem. W obrębie kolejnych rozdziałów szczegółowo 
omówiono kilka dziel z danej kolekcji. Na końcu 
publikacji umieszczono obszerną bibliografię oraz 
indeks artystów i dziel. Warto dodać, że publikacja 
została wyróżniona w konkursie na najtrafniejszą 
szatę edytorską książki naukowej na XI Targach 
Książki Naukowej we Wrocławiu w 2005 r.

Pozycję można nabyć w księgarniach na terenie 
kraju oraz w Wydawnictwie ARKADY (00-344 War
szawa, ul. Dobra 28, nr tel. księgami wysyłkowej: 
0-22 828-68-47, nr tel. księgarni firmowej: 0-22 828- 
40-20, księgarnia internetowa: www.arkady.com.pl). 
(ek)
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Wirtualna barykada Muzeum Powstania 
Warszawskiego

TOMASZ URZYKOWSKI

ie we współczesnym budynku na miarę XXI w., 
ale w stuletnich murach elektrowni tramwajowej 
na warszawskiej Woli powstało najnowocześniej

sze muzeum w Polsce. Mariaż starego z nowym odniósł 
sukces. Urządzoną w fabrycznych halach multimedialną 
ekspozycję o Powstaniu Warszawskim obejrzało przez rok 
ponad 400 tys. osób.

Tutaj wszystko zaskakuje. Monitory umieszczone 
w kanałach i na barykadach, telefony, przez które można 
posłuchać wspomnień powstańców, czy dziury po poci
skach, skąd dochodzą dźwięki walczącego miasta. Nie ma 
za to zakurzonych gablot z pamiątkami ani siedzących na 
krzesłach pań powtarzających monotonnym głosem: 
„Proszę nie dotykać eksponatów”.

Muzeum otwarto 31 sierpnia 2004 r. - w przeddzień 
sześćdziesiątej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskie
go. Choć tak naprawdę udostępniono wtedy tylko nie
wielką część pierwszej wystawy, a i dziś nie wszystko jest 
gotowe (na otwarcie czeka jeszcze olbrzymia hala kotłow
ni oraz 32-metrowa wieża z tarasem widokowym), miej
sce to przyciąga i fascynuje ludzi różnych pokoleń. Po
cząwszy od kombatantów, którzy co niedziela przychodzą 
na nabożeństwo do muzealnej kaplicy, po nastolatków 
bawiących się na organizowanych w Parku Wolności kon
certach rockowych, a nawet kilkuletnie dzieci słuchające 
bajek w Sali Małego Powstańca. Oparta na nowoczesnych 
technikach przekazu ekspozycja równie silnie działa na 
zwiedzających z Polski, jak i turystów z zagranicy. Nie
dawno oglądali ją studenci Akademii Teatralnej w Peki
nie. Byli zachwyceni.

Jeszcze trzy lata temu nikt nie planował wykorzystania 
starej elektrowni tramwajowej na siedzibę powstańczego 
muzeum. O istnieniu tej dawno nieczynnej fabryki prądu 
u zbiegu ulic Grzybowskiej i Przyokopowej mało kto 
zresztą pamiętał. Weterani powstania marzyli o innej lo
kalizacji - eksponaty chcieli umieścić w adaptowanych 
ruinach przedwojennego gmachu Banku Polskiego przy 
ul. Bielańskiej. W sierpniu 1944 r. budynek ten stal się 
powstańczą redutą. Dlatego właśnie tutaj w 1981 r. odby
ła się pierwsza zbiórka pamiątek dla przyszłego muzeum, 
zorganizowana przez zawiązany wówczas społeczny ko
mitet. Ówczesne władze zgodziły się oddać powstańcom 
to miejsce. Był tylko jeden problem: zrujnowane budynki 
zajmowała firma „Polcolor” produkująca noktowizory 
dla wojska i za nic w świecie nie chciała się wyprowadzić. 
Co więcej, w 1992 r. decyzją wojewody stała się właści
cielem budynków, a rok później sprzedała je prywatnej 
spółce „Reduta”. Mimo to powstańcy nie stracili nadziei, 
bo prezes spółki obiecał, że na historycznych gruzach 

zbuduje im obiekt ekspozycyjny. To, co w końcu postawił, 
nie nadawało się jednak na muzeum, a prowadzone przez 
władze stolicy pertraktacje o odkupienie budynku (były 
plany, żeby go gruntownie przekształcić) zakończyły się 
fiaskiem. Szef spółki zażądał sumy nie do przyjęcia.

Sytuacja zmieniła się dopiero jesienią 2002 r., gdy pre
zydentem Warszawy został Lech Kaczyński. Przyrzekł 
kombatantom otwarcie muzeum w sześćdziesiątą roczni
cę wybuchu Powstania Warszawskiego. Czasu było mało, 
o budowie nowego gmachu nie mogło być mowy. Szuka
no więc obiektu istniejącego. Myślano o nieczynnej elek
trowni na Powiślu, z której w sierpniu 1944 r. żołnierze 
Armii Krajowej uczynili swoją twierdzę. Elektrownia od
padła, bo miała prywatnego właściciela (Elektrociepłow
nie Warszawskie S.A. z większościowym udziałem 
szwedzkiego koncernu energetycznego), a ten zamierzał 
wystawić ją na sprzedaż. Rozważano też umieszczenie 
muzeum w podziemiach jednego z dawnych zbiorników 
gazu na Woli. W części nadziemnej Andrzej Wajda plano
wał budowę instalacji pt. „Panorama Powstania Warszaw
skiego”, będącej współczesnym odpowiednikiem Panora
my Racławickiej. Ale zbiornik (a dokładniej jego ceglana 
obudowa w formie rotundy) też należał do prywatnej fir
my i po wstępnych rozmowach miasto zrezygnowało.

Ostateczny wybór prezydent Warszawy ogłosił zaled
wie 13- miesięcy przed terminem otwarcia muzeum. 
Wskazał na elektrownię tramwajową przy ul. Przyokopo
wej. Jej gospodarzem była wtedy miejska spółka „Stołecz
ne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej”. Muzeum mia
ło się znaleźć w obiekcie, który nie odegrał w Powstaniu 
Warszawskim takiej roli, jak Bank Polski czy elektrownia 
na Powiślu, niemniej jednak jest jednym z najcenniejszych 
zabytków architektury przemysłowej w Warszawie z po
czątku XX w. Elektrownię wzniesiono w latach 1905- 
-1909 pod kierunkiem naczelnego inżyniera Jana Lenar
towicza. Zakład zasilał w prąd stały sieć warszawskich 
tramwajów. Projekty i licencje dostarczyła firma „Sie- 
mens-Schukert”. Do wytwarzania pary zamontowano 
sześć kotłów wyprodukowanych przez firmę „Fitzner 
i Famper” z Sosnowca. Nad kompleksem wyrósł gigan
tyczny 70-metrowy komin. Rosnące potrzeby komunika
cyjne miasta sprawiły, że już w latach dwudziestych elek
trownię znacznie powiększono. Przedłużono budynki, 
dodano nowe kotły i turbiny. Zakład działał nieprzerwa
nie do Powstania Warszawskiego. Po wojnie zmienił funk
cję - zamiast służyć tramwajom stał się wielką kotłownią 
dostarczającą ciepło do okolicznych fabryk. Lecz i to się 
skończyło. Ogień w kotłach wygaszono ostatecznie 
w 1983 r. Wielkie hale stały się magazynami SPEC. Roz
maite pomysły urządzenia tu np. Muzeum Komunikacji 
Miejskiej albo Muzeum Sztuki Współczesnej nie wyszły 
poza sferę planów.
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1. Kompleks budynków elektrowni tramwajowej przed adaptacją 
na muzeum
2. Hala kotłowni przed usunięciem kotiów; w przyszłości 
będą tu ekspozycje czasowe

Mimo wojennych zniszczeń kompleksu elektrowni, 
ustawione w literę „L” najważniejsze obiekty - maszy
nownia i kotłownia - oraz dom administracyjny dotrwa
ły do naszych czasów bez większych zmian. Neoromań- 
skie budynki z elewacjami z czerwonej cegły, półkoliście 
zamkniętymi wielkimi oknami oraz masą ozdobnych de
tali przywodzą na myśl budowle z czasów średniowiecza. 
Wysunięte w kierunku ul. Przyokopowej ryzality naśladu
ją wieże obronne, a przed 1944 r. zwieńczone były jesz
cze spiczastymi hełmami. Co prawda, z maszynowni daw
no usunięto turbiny, a w kotłowni pozostał na pamiątkę 
jeden przedwojenny kocioł, zabytkowa fabryka prądu 
uniknęła dewastacji. Jedynie w czasach Gierka bezmyśl
nie oszpecono ją szarym tynkiem typu „baranek”. Podob
no stało się to z okazji wizyty delegacji z NRD w sąsied
nich Zakładach im. Róży Luksemburg.

Lech Kaczyński chciał z początku stworzyć muzeum 
tradycyjne. Używał nawet określenia „klasyczne”. W wy
wiadzie udzielonym stołecznemu dodatkowi do „Gazety 
Wyborczej” wyjaśnił co ma na myśli: „Klasyczne to nie 
znaczy bez współczesnych instalacji typu wizja-dźwięk. 
Pewne elementy multimedialne mogą się tu znaleźć, ale że
by nie dominowały. To muzeum będą odwiedzali nie tylko 
ludzie młodzi, lecz również kombatanci. Zbytnia nowocze- 
snos'c byłaby dla nich nie do przyjęcia. ” („Gazeta Stołecz
na”, 4.07.2003). Do realizacji tych planów prezydent za
angażował jednak grupę młodych ludzi z Janem Ołda- 
kowskim na czele. Ci przekonali go do swojej wizji nowo
czesnego muzeum, jakiego jeszcze w Polsce nie było, 
gdzie najważniejsze nie są zakonserwowane pamiątki, 
lecz opowieść, narracja. Użyte techniki audiowizualne 
mają przenieść widza w czasy powstania, by poczuł się 
niemal jak uczestnik wydarzeń sprzed sześćdziesięciu lat. 
„Tradycyjne muzea powinny trafić do muzeum - jako eks
ponaty. [...] W nowoczesnym muzeum zwiedzający szuka
ją prawdy o historii. Chcą w przystępny i ciekawy sposób 
dotrzeć do źródła: fotografii, głosu, tekstu przemówienia, 
dźwięku ulicy z epoki, a nawet zapachu” - tłumaczył po
wołany na dyrektora muzeum Jan Ołdakowski 
(„Wprost”, nr 16, 2005).

Tylko jak stuletnią fabrykę przekształcić w taki 
obiekt? Odpowiedź na to pytanie przyniosły dwa kon
kursy: architektoniczny - na projekt adaptacji zabytko
wych budynków, oraz scenograficzny - na projekt ekspo
zycji. Pierwszy z konkursów wygrała praca znanego kra
kowskiego architekta Wojciecha Obtułowicza. Autor za
proponował rozwiązanie proste, stosunkowo tanie 
i możliwe do szybkiej realizacji. Do minimum ograniczył 
ingerencję w stare mury. Nie zamierzał przerabiać brył 
budynków. Chciał tylko skuć z elewacji powojenne tynki 
i odsłonić ściany z czerwonej cegły. Jedyną widoczną na 
zewnątrz większą zmianą miała być dostawiona w naroż
niku hali kotłów wieża widokowa w formie sterczącej ku 
niebu ruiny.

Za to wnętrza elektrowni architekt postanowił wypeł
nić konstrukcjami z żelbetowych ram, tworzących rodzaj 
krużganków. W dawnej pompowni ulokował kaplicę, 
pod kotłownią - kino i powstańczy kanał, a w dawnej 
maszynowni - m.in. salę konferencyjną. W projekcie Ob
tułowicza ważne miejsce zajmuje otoczenie muzeum. Ar
chitekt urządził tu Park Wolności - teren z placykami, 
drzewami i zielenią, rozpiętą na wysokich konstrukcjach 
przypominających postrzępione ściany zburzonego mia
sta. Najważniejszym elementem parku jest ciągnący się 
wzdłuż ogrodzenia od ul. Towarowej Mur Pamięci - 
156-metrowa ściana z wyrytymi na granitowych płytach 
nazwiskami poległych powstańców. Jej pierwowzór - 
mur ku czci żołnierzy poległych w Wietnamie - znajduje 
się w Waszyngtonie.

Drugi konkurs zdecydował o kształcie wystawy sta
łej, urządzonej na parterze, piętrze i antresoli hali ma
szyn. Wygrał go niekonwencjonalny projekt trzech mło
dych autorów z Warszawy: Mirosława Nizio, Jarosława 
Klaputa i Dariusza Kunowskiego. W centrum ekspozycji 
ustawili „Monument” - wysoką na dwie kondygnacje 
(przebijającą strop) metalową Stellę z odlanymi datami 
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kolejnych dni Powstania Warszaw
skiego. Monument jest sercem 
muzeum. Rytmicznie pulsuje, 
a gdy przyłożymy ucho do przebi
jających jego pancerz otworów 
imitujących dziury po kulach, 
usłyszymy odgłosy strzałów, wy
buchów, łoskot czołgowych gąsie
nic, krzyki i śpiewy. Przejście przez 
wystawę jest de facto podróżą 
w czasie. Wchodząc do muzeum, 
zwiedzający trafiają do okupowa
nej Warszawy. Potem obserwują 
wybuch powstania, patrzą na rzeź 
Woli i dramat ludności cywilnej. 
Na moment siadają w powstań
czym kinie „Palladium”, gdzie wy
świetlane są archiwalne kroniki, 
a już po chwili przechodzą przez 
kanał. Wstrząsające wrażenie robi 
śmierć miasta - otoczony zglisz
czami placyk z symbolicznymi gro
bami poległych. Za nim są już tyl
ko kapitulacja, exodus mieszkań
ców Warszawy, Wigilia w obozie jenieckim i szykanowa
nie powstańców w PRL-u. Twórcom ekspozycji nie bra
kło pomysłów. Zależało im, by opowieść była „podana” 
w atrakcyjny sposób. Czasy okupacji zilustrowali więc 
zdjęciami wyświetlanymi w fotoplastikonie, salę po
święconą Niemcom wyłożyli blachą wydającą przy dep
taniu nieprzyjemny odgłos, a salę „Polska Lubelska” wy
malowali na kolor wściekłej czerwieni. Obok oryginal
nych eksponatów umieścili monitory, z których uczest-

3. Elektrownia po adaptacji na muzeum; ceglane elewacje wyglądają 
jak na początku XX w.
4. Ekspozycja stata na piętrze dawnej hali maszynowni - fragment 
poświęcony zagładzie miasta
5. Ekspozycja stata na parterze dawnej hali maszynowni; z prawej 
strony - Monument - serce muzeum

(zdjęcia: 4- P. K., pozostałe z archiwum 
Muzeum Powstania Warszawskiego)

nicy powstania mówią o tym, co przeżyli.
Przebudowa elektrowni na muzeum rozpoczęła się 

w kwietniu 2004 r. - niecałe cztery miesiące przed termi
nem otwarcia pierwszej ekspozycji. Opuszczający to miej
sce SPEC zdążył wcześniej rozebrać prawie wszystkie kotły. 
Zgodnie z decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków 
pozostawił tylko jeden z 1922 r., zbudowany przez firmę 
„Erste Machinen Fabriks” z Brna. Po renowacji stanie się 
on największym eksponatem w muzeum. Konserwator na
kazał też zachować kilka innych pamiątek z czasów funk
cjonowania elektrowni, zwłaszcza zamarłą w bezruchu pod 
dachem dawnej hali maszynowni potężną suwnicę.

Główny wykonawca prac - firma „PBM Południe” - 
dwoił się i troił, żeby zdążyć na czas. W iście rekordowym 
tempie udało mu się wymienić część stropów, wyburzyć 
większość ścian działowych, postawić Mur Pamięci. Na 
placu budowy pracowało bez przerwy po 200 osób. Re
nowację ceglanych murów zlecono Pracowniom Konser
wacji Zabytków „Zamek”. Z elewacji budynków spraw
nie usunięto tynk. Duża w tym zasługa konserwatora Bo
gusława Korneckiego, który na miejscu wynalazł metodę 
zdejmowania zaprawy, polegającą na podgrzewaniu tyn
ku palnikiem i opukiwaniu młotkiem. Odsłonięte ceglane 
ściany fabryki wywołały powszechny zachwyt. Ale miło
śnicy zabytków domagali się więcej. Historyk architektu
ry Warszawy Jarosław Zieliński apelował o przywrócenie 
zniszczonych podczas wojny hełmów wież. Dyrektor mu

zeum odpowiedział, że to rozważy w przyszłości. Tymcza
sem terminy goniły.

Przecięcie wstęgi w sześćdziesiątą rocznicę Godziny 
„W” nie oznaczało zakończenia robót budowlanych. Ada
ptowany został dopiero pierwszy budynek - maszynow
nia. Dużo więcej pracy czekało „PBM Południe” w bu
dynku kotłowni. Okazało się, że opróżniona z kotłów ol
brzymia hala ma zachwianą statykę, co może skończyć się 
katastrofą. Wzdłuż ścian firma musiała ustawić stalowe 
słupy, do których „przywiązano” stare mury. Kotłownia 
ma w przyszłości pomieścić ekspozycje czasowe. Ich 
otwarcie planowane jest na początek 2006 r. Wtedy też 
udostępniona zostanie wieża widokowa. Już dziś wiado
mo, że w centralnym miejscu hali pokazana będzie natu
ralnej wielkości kopia alianckiego samolotu „Liberator”. 
Z takich maszyn dokonywano zrzutów żywności i broni 
dla walczącej Warszawy.

Organizatorzy muzeum doszli do wniosku, że archi
tektura starej fabryki i multimedialna ekspozycja - to 
wciąż za mało, by miejsce to żyło i przyciągało tysiące 
zwiedzających. Do współpracy zaprosili warszawiaków. 
Zatrudnili wolontariuszy, którym zlecają najróżniejsze za
dania (np. oprowadzanie po wystawie). Nawiązali kon
takty z dziennikarzami. Każde ważniejsze wydarzenie - 
zwłaszcza otwieranie kolejnych sal - jest nagłaśniane i ko
mentowane w warszawskiej prasie. Studenci marketingu 
mogliby z powodzeniem uczyć się tutaj zawodu.
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Muzeum daleko wyszło poza swoją tradycyjną funkcję 
pokazywania eksponatów. Przyjęło na siebie rolę instytu
cji kultury i ośrodka edukacji. Organizuje seminaria i dys
kusje, wydaje książki i płyty, urządza jazzowe i rockowe 
koncerty. Dość wspomnieć, że w sześćdziesiątą pierwszą 
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Parku 
Wolności młodzi ludzie tańczyli w takt muzyki postpunc- 
kowych zespołów „Bakshish”, „Lao Che” i „Armia”. 
A w naszpikowanym elektroniką Audytorium im. Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego (jednej z najnowocześniejszych 
tego typu sal w Warszawie) odbywają się spotkania po
święcone np. współczesnym problemom Warszawy.

Muzeum prowadzi zajęcia ze studentami, nauczyciela
mi, uczniami, a nawet przedszkolakami. W przygotowa
nej specjalnie dla dzieci Sali Małego Powstańca bawią się 
one kopiami lalek z powstańczego teatrzyku, stemplują li
sty pieczęciami harcerskiej poczty polowej albo słuchają 
przedwojennych bajek czytanych przez znanych aktorów. 
Każda zabawa ma tu walor edukacyjny.

Bawią się dzieci, bawią się i dorośli. Ogromnym po
wodzeniem cieszą się muzealne gadżety - kubki, znaczki, 
ołówki itd. W całym gmachu rozwieszono też kartki z ka
lendarza z datami od 1 sierpnia do 3 października 1944 r. 
i opisem wydarzeń danego dnia. Zwiedzający zrywają je 
po kolei i zabierają do domu na pamiątkę. Podobnie jak 
własnoręcznie wydrukowane na starej maszynie powstań
cze ulotki. Miłą pamiątką są już same bilety wstępu na 
wystawę. Tak ładnych nie ma chyba żadne muzeum 
w Polsce. Mają formę książeczek z sylwetkami uczestni
ków powstania. Za darmo wydrukowała je Polska Wy
twórnia Papierów Wartościowych.

Dla gości muzeum otwarto niedawno kawiarenkę. 
Stylizowany na lata trzydzieste XX w. lokal wyposażono 
w przedwojenne meble i nazwano „Pół Czarnej”. Z gło
śników płyną dźwięki piosenek Mieczysława Fogga, 
a w menu: chleb z sardynką, suchary z marmoladą i zbo
żowa kawa. Ciekawe, czy smakuje tak samo jak ta, którą 
w sierpniu 1944 r. pili żołnierze powstania? Tak czy ina
czej, w „Pół Czarnej” trudno znaleźć wolny stolik.

Tomasz Urzykowski
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Muzeum po stronie Dekerta
MUZEUM HISTORYCZNE M.ST. WARSZAWY

W
 roku bieżącym mijają 52 la
ta od zakończenia robót 
przy rekonstrukcji Rynku 
Starego Miasta, zamykającej pierw

szy etap odbudowy najstarszej dziel
nicy Warszawy. Data ta jest szczegól
nie ważna dla Muzeum Historyczne
go m.st. Warszawy, wtedy właśnie - 
w lipcu 1953 r. - objęło ono w posia
danie swą obecną siedzibę, zespół je
denastu zabytkowych kamieniczek 
mieszczańskich tworzących północną 
pierzeję Rynku (tzw. stronę Dekerta) 
oraz część przyległej doń ul. Nowo- 
miejskiej. W marcu 1948 r., kiedy za
twierdzano statut nowej placówki 
muzealnej, powołanej do życia kilka 
tygodni wcześniej uchwałą kolegium 
Zarządu Miejskiego, rozpościerały 
się w tym miejscu jeszcze ruiny, 
a prowadzące do Rynku uliczki tara
sowały zwały gruzu sięgające nie
rzadko pierwszego i drugiego piętra. 
Odtworzenie całego zabytkowego 
zespołu miejskiego na podstawie źró
deł archiwalnych i ikonograficznych, 
z zachowaniem ocalałych elementów, 
było przedsięwzięciem niespotyka
nym we wcześniejszej praktyce kon
serwatorskiej. Istotny wkład do świa
towej metodologii w tej dziedzinie 
stanowiło też umiejętne pogodzenie 
rekonstruowanego średniowiecznego 
układu przestrzennego i historycz
nych form architektonicznych ze 
współczesnymi potrzebami ludzi, 
którzy mieli tu mieszkać, pracować 
i wypoczywać. Niektóre z kamienic, 
zwłaszcza rynkowych, odbudowywa
no też od razu z myślą o pomieszcze
niu w nich instytucji naukowych 
i kulturalnych. Poza Muzeum Histo
rycznym m.st. Warszawy znalazło 
w nich siedzibę m.in. Muzeum Lite
ratury im. A. Mickiewicza, Instytut 
Historii Polskiej Akademii Nauk, 
Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 
a także Staromiejski Dom Kultury.

Organizowana po stronie Dekerta 
od podstaw miejska placówka muze
alna korzeniami swymi sięga jednak 
czasów wcześniejszych. Zaczątkiem

jej było Muzeum Dawnej Warszawy, 
założone w 1936 r. jako oddział Mu
zeum Narodowego. Zajmując przed 
wojną tylko trzy kamienice - Barycz- 
kowską (odkupioną przez Magistrat 
od Towarzystwa Opieki nad Zabytka
mi Przeszłości), Kleinpoldowską i Pod 
Murzynkiem - uległo ono zniszcze
niu podczas Powstania Warszawskie
go w 1944 r. Całkowita niemal utra
ta zbiorów sprawiła, że pierwszą po 
wojnie ekspozycję stałą tworzyły 
w przeważającej mierze depozyty 
z innych muzeów oraz kopie. Od 
tamtych czasów wiele się zmieniło. 
W przeszło 50 salach systematycznie 
modernizowanej i uzupełnianej wy
stawy stałej „Siedem wieków Warsza
wy” mieści się dziś ledwie część tego, 
co dzięki ofiarności ludzkiej i zaku
pom zebrano. Bogate i różnorodne 
zbiory, liczące ponad 250 tys. obiek
tów, obejmują obrazy, grafikę, rysun
ki, plany, mapy, fotografie, pocztów
ki, rzeźby i detale architektoniczne, 
rzemiosło artystyczne i zabytki kultu
ry materialnej, różnego rodzaju pa
miątki historyczne, militaria, medale, 
numizmaty, a także zasobną bibliote
kę i archiwum, stanowiące niezastą
piony warsztat pracy dla każdego, kto 
zajmuje się badaniem lub popularyza
cją dziejów miasta.

W ciągu minionych lat trafiła do 
zbiorów muzealnych niejedna kolek
cja prywatna, żeby wymienić zbiory 
pamiątek historycznych Ernesta

1. Fragment Rynku Starego Miasta 
w Warszawie, strona Dekerta, 2000 r.
2. 3. Wnętrze Muzeum Historycznego m.st. 
Warszawy - komnata mieszczańska
z XVII w. (2) i salonik mieszczański 
z drugiej potowy XIX w. (3)

(zdjęcia: Ewald Pawlak)

Phulla (powstanie listopadowe 
i styczniowe), Ludwika Gocla (po
wstanie listopadowe i Wielka Emi
gracja) i Krzysztofa Klingera (pierw
sza wojna światowa), archiwum Józe
fa Toczyskiego - członka Rządu Na
rodowego z 1863 r., a także cenne 
zapisy Remigiusza Stankiewicza (me
ble, obrazy, rzeźby, rzemiosło arty
styczne), gen. Juliusza Rómmla (za
bytkowa broń), rodzin Kronenber- 
gów (pamiątki osobiste) czy Schielów 
(meble, grafika, rzemiosło artystycz
ne). Własnymi zbiorami dysponują 
również działające poza rynkową sie
dzibą oddziały: Muzeum Drukarstwa 
Warszawskiego, Muzeum Farmacji 
im. A. Leśniewskiej, Muzeum Woli, 
Muzeum Walki i Męczeństwa w Pal
mirach oraz Ośrodek Dokumentacji 
i Badań „Korczakianum”. Nie można 
w tym miejscu nie wspomnieć, że od
działami Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy były też przez wiele 
lat tak znane i samodzielne obecnie 
placówki, jak Muzeum Teatralne czy 
Muzeum Azji i Pacyfiku.

O aktywności warszawskiego mu
zeum miejskiego świadczy ponad 500 
wystaw czasowych zorganizowanych
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w minionym półwieczu, prezentowa
nych nie tylko w kraju. Wiele z nich po
wstało we współpracy z podobnymi 
placówkami za granicą - w Amsterda
mie, Dreźnie, Dusseldorfie, Kijowie, 
Moskwie, Petersburgu czy Pradze. Po
szczycić się może Muzeum również 
znaczącym dorobkiem naukowym 
w postaci licznych publikacji poświęco
nych zbiorom własnym, jak i dziejom 
samego miasta. Urozmaicone treściowo 
studia i materiały na ten temat zamiesz
czone są m.in. w wydawanym od 1997 r. 
dwuroczniku „Almanach Muzealny”. 
Największym przedsięwzięciem nauko- 
wo-wydawniczym pozostaje jednak od 
lat monumentalna Bibliografia Warsza
wy, której ósmy już tom, obejmujący 
varsaviana z czasopism wychodzących 
w latach 1955-1970 - trafi niebawem 
do drukarni, wieńcząc tegoroczną dzia
łalność wydawniczą Muzeum. A jest 
ona niemała! Do wydanych już albu
mów Warszawa - ostatnie spojrzenie. 
Niemieckie fotografie lotnicze sprzed 
sierpnia 1944 (M. Barański i A. Sołtan) 
i Rok 1920. Wojna Polski z Rosją bolsze
wicką, pierwszego z dwóch tomów ka
talogu fotografii Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy (K. Lejkowa) 
oraz Dziennika z lat 1887-1897 pisane
go przez prezydenta Sokratesa Staryn- 
kiewicza dojdą dwa katalogi - M. Du- 
browskiej Medaliony i plakiety w zbio
rach Muzeum Historycznego m.st. War
szawy i M. Ejchman Platery z kolekcji 
im. A. i T. Wysiadeckich, a także kolejne 

tomy z serii „Biblioteka Warszawska”: 
J.W Gomulickiego Warszawa wielora
ka 1749-1944, K. Kowalczyk Księgarze 
warszawscy w 2 połowie XIX wieku 
i K. Machlejdowej Saga Ulrichowsko- 
-Machlejdowska.

Nie mniej urozmaicony zestaw 
stanowi wykaz tegorocznych wystaw 
czasowych - już zorganizowanych 
bądź dopiero przygotowywanych. 
Największe z nich - to: „Elbląg - ży
cie codzienne hanzeatyckiego miasta 
w świetle wykopalisk archeologicz
nych” (zob. „Spotkania z Zabytka
mi”, nr 8, 2005), „Warszawa czasów 
Stanisława Staszica” - z okazji 250. 
rocznicy urodzin wielkiego Polaka, 
„Od Marywilu do Wola Parku” - po
święcona warszawskim targowiskom 
i bazarom, czynna obecnie w Mu
zeum Woli oraz „Introligatorstwo 
warszawskie dawniej i dziś”.

Turystów odwiedzających Warsza
wę do Muzeum Historycznego ściąga
ją nie tylko wystawy. Atrakcję samą 
w sobie stanowią bowiem również 
wnętrza muzealnych kamienic. Przy 
ich odbudowie i adaptacji projektant 
inż. arch. Stanisław Zaryn starał się za
chować dawny układ sieni, korytarzy, 
klatek schodowych i izb, a także możli
wie najwięcej ocalałych ze zniszczeń 
wojennych oryginalnych elementów - 
sklepień, drewnianych stropów, porta
li, śladów polichromii, żelaznych drzwi 
i krat. Z podobnym pietyzmem odtwo
rzone zostały dziedzińce, na których 

eksponowane są detale architektonicz
ne i rzeźbiarskie po nieistniejących za
bytkowych budowlach warszawskich. 
Co roku, od czerwca do września, 
działa tam Scena Letnia „Lapidarium”, 
przyciągająca w każdy weekend amato
rów muzyki i sztuki teatralnej. Równie 
chętnie odwiedzane jest kino muzeal
ne, wyświetlające filmy o Warszawie, 
od wizyty w nim rozpoczynają często 
zwiedzanie miasta nie tylko turyści, ale 
i delegacje oficjalne.

Od sierpnia udostępniane są do
datkowo wnętrza staromiejskiego 
Barbakanu, oddanego ostatnio pod 
opiekę Muzeum. Można tam oglądać 
wystawę „Stare Miasto w Warszawie”, 
eksponowaną dla przypomnienia 25. 
rocznicy jego wpisania na Listę Świa
towego Dziedzictwa UNESCO.

W 2006 r. Muzeum Historyczne 
m.st. Warszawy obchodzić będzie jubi
leusz 70-lecia swego istnienia. Dla jego 
uświetnienia przygotowywana jest 
wielka wystawa pt. „Dary i Darczyń
cy”. Wyeksponowane na niej zostaną 
najcenniejsze obiekty, które do zbio
rów muzealnych trafiły dzięki społecz
nej ofiarności. Specjalny charakter 
mieć będzie także wydany z tej okazji 
kolejny tom „Almanachu Muzealne
go”, wypełniony w całości dokumen
tami i materiałami przypominającymi 
dzieje Muzeum, tworzących je przez 
siedemdziesiąt lat ludzi i ich dorobek.

Andrzej Sołtan
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Na Staromiejskim Rynku
MUZEUM LITERATURY IM. ADAMA MICKIEWICZA W WARSZAWIE

H
istoria Muzeum Literatury im.
Adama Mickiewicza sięga roku 
1948, kiedy to w Muzeum Na

rodowym w Warszawie zorganizowano 
z okazji 150. rocznicy urodzin Adama 
Mickiewicza wielką wystawę, na której 
zgromadzono ocalałe z czasów wojny 
oryginały, a dokumenty nieodnalezione 
i zaginione pokazano w fotografiach 
i reprodukcjach. W 1949 r. ukazały się 
pierwsze tomy wydania narodowego 
Dziel Adama Mickiewicza, a w styczniu 
roku następnego odsłonięto, odbudo
wany na nowo według dłuta Cypriana 
Godebskiego z 1898 r., pomnik poety 
na Krakowskim Przedmieściu. Te wyda
rzenia stworzyły atmosferę sprzyjającą 
utworzeniu - w podnoszącym się z ruin 
mieście - Muzeum Mickiewicza. 
Zostało ono powołane uchwałą 
Komitetu Ministrów do Spraw 
Kultury z dnia 13 lutego 1950 r. 
Początkowo Muzeum funkcjono
wało pod nazwą Muzeum Adama 
Mickiewicza i Juliusza Słowackie
go, od 1955 - Muzeum Adama 
Mickiewicza, by wreszcie w 1971 r. 
stać się Muzeum Literatury im. 
Adama Mickiewicza.

Organizację placówki powie
rzono zbieraczowi mickiewiczia- 
nów, autorowi prac o książkach 
Mickiewiczowskich i komisarzowi 
ekspozycji w Muzeum Narodo
wym - Aleksandrowi Semkowi
czowi.

Na siedzibę Muzeum prze
znaczono - będące jeszcze w od
budowie - dwie zabytkowe ka
mienice na Rynku Starego Mia
sta: Balcerowską i Orlemusow- 
ską, których wnętrza przystoso
wano do potrzeb wystawienniczych. 
Muzeum wprowadziło się do nich 
w 1952 r., a już w lipcu następnego ro
ku udostępniło pierwszą ekspozycję.

Aleksander Semkowicz zapoczątko
wał bogatą kolekcję mickiewiczianów, 
przekazując placówce swój wspaniały 
księgozbiór. Wzbogacił ją zapis testa
mentowy wnuczki poety, Marii Mickie- 
wiczówny, z 1952 r., którym objęte zo
stały cenne rękopisy, dokumenty, por
trety i pamiątki rodzinne. W przekazie 
tym znalazła się bogata korespondencja, 
w tym papiery głównie Władysława 
Mickiewicza i rodziny Malewskich, 
a także nuty Marii Szymanowskiej. Ze 

zbiorów Muzeum Narodowego w War
szawie przekazano zespół Mickiewi
czowski z kolekcji Leopolda Meyeta. 
W 1955 r. do Muzeum wpłynęły - jako 
depozyt - kolejne mickiewicziana i zbio
ry dotyczące Wielkiej Emigracji, będące 
własnością Biblioteki Polskiej i Muzeum 
Adama Mickiewicza w Paryżu.

Kolejnym dyrektorem Muzeum zo
stał Leonard Podhorski-Okolów, autor 
Realiów Mickiewiczowskich, który 
funkcję tę pełnił w latach 1954-1957.

Zbiory powiększały się stale. Od 
spadkobierców rodziny Przezdzieckich 
zakupiono rękopis Grażyny, jedyny ist
niejący autograf tego poematu oraz kil
ka listów A. Mickiewicza i imionnik 
Konstantego Rdułtowskiego.

Jubileuszowy rok 1958 - ogłoszony 
z inicjatywy UNESCO Rokiem Mickie
wiczowskim - Muzeum uczciło nową 
ekspozycją, poświęconą poecie, która 
stała się pierwszym krokiem w kierunku 
nowoczesnego wystawiennictwa. Zasto
sowano na niej oryginalne rozwiązania 
plastyczne, kolor, światło tak, by poza 
przekazem wiedzy o Mickiewiczu wy
wołać u widza refleksję. Ten nowy styl 
ekspozycji literackich, rozwijany i udo
skonalany w latach późniejszych, wpro
wadzi! Adam Mauersberger - dyrektor 
Muzeum od 1957 do 1969 r.

W tym czasie kolekcja muzealna 
powiększyła się m.in. o autograf Uspo

kojenia Juliusza Słowackiego, listy Teo
fila Lenartowicza, archiwum domowe 
Andrzeja Towiańskiego, listy Henryka 
Sienkiewicza do Jadwigi Janczewskiej, 
ocalałe z wojennego pogromu papiery 
Stefana Żeromskiego. W 1961 r. wpły
nęła ogromna spuścizna po Julianie Tu
wimie, a w 1962 r. Muzeum objęło pa
tronat nad utworzonym właśnie Mu
zeum Władysława Broniewskiego.

Powierzchnia Muzeum została 
znacznie powiększona dzięki przejęciu 
w 1962 r. czterech kamienic przy ul. 
Brzozowej. Umożliwiło to realizację za
dania zabezpieczania spuścizn po zmar
łych wybitnych pisarzach, zainteresowa
nie rozumianym szeroko życiem literac
kim w Polsce oraz upowszechnianie wie

dzy o pisarzach i literaturze pol
skiej. W 1966 r. wpłynęły do Mu
zeum - z woli pisarki - pamiątki, 
księgozbiór i archiwum Marii Dą
browskiej. Dwadzieścia lat później 
w jej mieszkaniu przy ul. Polnej 40 
otwarto poświęcone jej Muzeum, 
jako oddział Muzeum Literatury.

Lista pisarzy, których archiwa 
literackie i księgozbiory znalazły 
się w Muzeum Literatury, jest 
długa. Spośród wybitnych twór
ców współczesnych wymienić tu 
trzeba m.in. Juliana Tuwima, 
Konstantego Ildefonsa Gałczyń
skiego, Melchiora Wańkowicza, 
Michała Choromańskiego, Stani
sława Grochowiaka, Zofię Nał
kowską, Edwarda Stachurę, Kazi
mierza Wierzyńskiego, Józefa 
Wittlina. W 2003 r. Muzeum 
przejęło bibliotekę i pamiątki po 
Andrzeju Kuśniewiczu.

W 1971 r. Muzeum, jak już 
wspomniano, zmieniło nazwę na Mu
zeum Literatury im. Adama Mickiewicza 
i z placówki o charakterze biograficz
nym przekształciło się w muzeum typu 
historyczno-literackiego, zajmujące się 
dokumentowaniem polskiego życia lite
rackiego. Funkcję dyrektora powierzono 
Januszowi Odrowąż-Pieniążkowi, który 
instytucję prowadzi do dziś i pod które
go rządami Muzeum ugruntowało swoją 
pozycję „literackiego salonu” Warszawy.

Dzięki staraniom dyrekcji Muzeum 
powiększyło swoją kolekcję o kolejne, 
niezwykle cenne mickiewicziana i zbiory 
pisarzy dwudziestowiecznych. W 1974 r. 
przekazane zostały zbiory najmłodszego 
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syna poety, Józefa Mickiewicza, wśród 
nich pamiątki po Adamie i Celinie Mic
kiewiczach, archiwalia Józefa Mickiewi
cza i jego rodziny, w tym papiery sekreta
rza Adama Mickiewicza, Armada Levy. 
W tym czasie profesor Marina Bersano- 
-Begey podarowała Muzeum bogate 
i cenne pamiątki po Andrzeju Towiań- 
skim i towiańczykach. W 1978 r. wpły
nęły zbiory Marii Góreckiej, najstarszej 
córki Mickiewicza. W 1977 r. i później, 
w 1984 r., zakupiono dwie karty auto
grafu Pana Tadeusza, a ponadto pozyska
no fragment archiwum filomatów, zawie
rający m.in. 55 grypsów więziennych fi
lomatów, kilkadziesiąt listów Mickiewi
cza i listy filomatów pisane na zesłaniu.

Po kilkuletnich przygotowaniach, 
w listopadzie 1981 r. otwarte zostało - 
jako trzeci z kolei oddział Muzeum Li
teratury - Muzeum Andrzeja Struga.

Kolekcje muzealne stale powiększa
no i wzbogacano nowymi nabytkami 
i darami, rozbudowując w ten sposób 
bazę dla wielu ekspozycji organizowa
nych w kraju i za granicą, opracowań 
naukowych, dla popularyzacji wiedzy 
o literaturze polskiej i sztuce, przede 
wszystkim wśród młodzieży.

Obecnie Muzeum posiada cenny 
zbiór rękopisów, książek i dzieł sztuki 
głównie okresu romantyzmu, pozytywi
zmu, Młodej Polski i dwudziestolecia 
międzywojennego, zgromadzone w dzia
łach merytorycznych: Rękopisów (uka
zały się dotychczas drukiem trzy tomy 
Katalogu Rękopisów Muzeum Literatury, 
kolejne tomy w przygotowaniu), Sztuki, 
Dokumentacji, Fonicznym i Bibliotece. 
Zbiory sztuki, obok malarstwa epoki ro
mantyzmu, w tym portretów pędzla Ary 
Scheffera i Walentego Wańkowicza, 
akwarel Teofila Kwiatkowskiego, obej
mują także sztukę Młodej Polski, w tym 
dzieła Jacka Malczewskiego, Wojciecha 
Weissa, Kazimierza Sichulskiego, Ferdy
nanda Ruszczyca, Kazimierza Tetmajera, 
Leona Wyczółkowskiego, ponadto ry
sunki Tadeusza Makowskiego, kompo
zycje kolorystyczne i portrety Stanisława 
Ignacego Witkiewicza, rysunki i obraz 
olejny Brunona Schulza, rzeźby Anto- 
ine’a Bourdelle’a, Ksawerego Dunikow
skiego i in. Kolekcja schulzianów należy 
do największych w świecie i w ostatnim 
czasie cieszy się ogromnym zaintereso
waniem badaczy i publiczności zachod
nioeuropejskiej.

Główny zrąb zbiorów bibliotecz
nych stanowi książka zabytkowa w po
staci egzemplarzy jednostkowych, a tak
że kolekcji, pierwodruki dzieł i wydania 
za życia pisarza, wydania rzadkie, pięk
ne, ilustrowane, egzemplarze z dedyka
cjami autorskimi i marginaliami, z za-

1. Siedziba Muzeum
Literatury
w Warszawie
- kamieniczki 
na Rynku Starego 
Miasta, 1955 r.

2. Ekspozycja 
„Adam Mickiewicz. 
1798-1855”,
sala „Paryż-Lozanna
1832-1841”,
„Pan Tadeusz”

(zdjęcia:
1 - w zbiorach

Muzeum Literatury
w Warszawie, 2 - Anna

Kowalska)

chowanymi okładkami, w artystycznych 
oprawach. Najważniejsze kolekcje hi
storyczne związane są z Wielką Emigra
cją, Adamem Mickiewiczem i jego ro
dziną, znajdują się tu też księgozbiory 
lub ich fragmenty stanowiące spuściznę 
po pisarzach współczesnych.

Muzeum posiada również archi
wum fotograficzne, obejmujące zbiór 
dagerotypów i fotografii XIX i XX w., 
w tym bogate zbiory ikonograficzne 
dotyczące Adama Mickiewicza, zespół 
wizerunków Juliusza Słowackiego i je
go rodziny, duże archiwum fotografii 
osób z kręgu Andrzeja Towiańskiego.

Gromadzenie archiwalnych nagrań 
dźwiękowych, filmów telewizyjnych o ży
ciu i twórczości pisarzy, wywiadów z pol
skim pisarzami, dokumentowanie wystaw 
i spotkań literackich należy do zadań po
wstałego w 1976 r. Działu Fonicznego.

Działalność Muzeum - poza ekspo
zycjami Mickiewiczowskimi, z których 
ostatnia została otwarta w 1998 r. - 
obejmuje także liczne i ważne ekspozy
cje czasowe: tematyczne i monograficz
ne. Ich kalendarium przypomina, jak 
były one ważne dla pogłębienia świado
mości artystycznej i literackiej odbior
ców, oraz o ich wpływie na życie kultu
ralne i ogromnym wkładzie Muzeum 
w propagowanie polskiej kultury za 
granicą. Wymienić tu należy wystawę 
w stulecie powstania styczniowego, 
ekspozycje „Pod znakiem Muz”, „Inspi
racja twórcza”, „Młoda Polska i Boy”, 
„W kręgu Chimery”, liczne - organizo
wane zwłaszcza w latach ostatnich - 
wystawy poświęcone B. Schulzowi 
(których ponad dwadzieścia było 
prezentowanych na całym świecie), 
W Gombrowiczowi, St. I. Witkiewiczowi, 
C. K. Norwidowi, H. Sienkiewiczowi,

ekspozycje z pogranicza literatury 
i sztuki, takie jak „Józef Chełmoński”, 
„Wielki Tydzień” czy „Skarby kultury 
polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej 
w Paryżu”.

Muzeum Literatury przyczyniło się 
również do powstania innych placówek 
muzealnych. Muzeum Konstantego Ilde
fonsa Gałczyńskiego w Praniu (1980), 
Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej 
(1988, oddział Muzeum Okręgowego 
w Rzeszowie), a także Muzeum Wacła
wa i Zofii Nałkowskich w Wołominie 
(1992) - to efekty jego starań.

Warszawskie Muzeum ma ponadto 
udział w utworzeniu placówek zagranicz
nych, upamiętniających polskich pisarzy. 
Najważniejsze z nich - to Muzeum Józefa 
Ignacego Kraszewskiego w Dreźnie, Dom- 
-Muzeum Adama Mickiewicza w Nowo
gródku i Muzeum Adama Mickiewicza 
w Zaosiu (Białoruś), Muzeum Adama 
Mickiewicza w Stambule i najmłodsze - 
Muzeum Juliusza Słowackiego w Krze
mieńcu (Ukraina). Szczególną troską Mu
zeum Literatury otacza muzea Mickiewi
czowskie, czego wyrazem jest stała z nimi 
współpraca, w tym wysyłanie wydaw
nictw i prezentacje czasowych wystaw po
święconych Adamowi Mickiewiczowi.

Owocem działalności Muzeum są 
liczne wydawnictwa: katalogi naukowe 
ekspozycji, katalogi zbiorów, foldery 
i przewodniki po wystawach, a przede 
wszystkim wydawnictwo ciągłe Blok- 
-Notes Muzeum Literatury, którego 
pierwszy numer ukazał się w 1959 r.

Muzeum jest członkiem Międzynaro
dowego Komitetu Muzeów Literackich 
ICLM Światowej Rady Muzeów ICOM.

Janusz Odrowąż-Pieniążek
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MUZEUM KOLEKCJI 
IM. JANA PAWŁA II

Lata 1815-1830, krótki okres trwania Królestwa 
Polskiego, to szczęśliwy czas dla Warszawy. 
Wzniesiono wtedy wysokiej klasy budowle sakralne 

(kościoły św. Aleksandra i św. Andrzeja - oba pro
jektu Chrystiana Piotra Aignera), kamienice, rogatki 
(zachowane przy pl. Unii Lubelskiej i ul. Grochow
skiej), a zwłaszcza liczne gmachy użyteczności pu
blicznej, wśród których szczególne znaczenie mają 
dzieła wybitnego przedstawiciela architektury doj
rzałego klasycyzmu - Antonia Corazziego. Spod je
go ręki wyszły projekty siedziby Królewskiego To
warzystwa Przyjaciół Nauk przy Krakowskim Przed
mieściu, popularnie zwanej Pałacem Staszica, Te
atru Narodowego oraz zespól gmachów rządo
wych po zachodniej stronie pl. Bankowego.

Z inicjatywy ówczesnego ministra skarbu - 
księcia Ksawerego Druckiego-Lubeckiego wznie
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siono w latach 1823-1828 sąsiadujące ze sobą bu
dynki Banku Polskiego (u zbiegu z ul. Elektoralną), 
Pałac Ministra Skarbu oraz, najbardziej monumen
talny, gmach mieszczący biura Komisji Rządowej 
Przychodów i Skarbu. Była to pierwsza w Warsza
wie budowla zaprojektowana specjalnie z przezna
czeniem na biura. Śmiałe inwestycje państwowe, 
pochłaniające niemal cały budżet miasta, przyczy
niły się do zmiany oblicza stolicy. Znamienny jest 
fakt, że był to okres, w którym Rynek Starego Mia
sta, tracący stopniowo na znaczeniu przez cały 
wiek XVIII, przestał już odgrywać rolę ośrodka cen
tralnego. W 1818 r. rozebrano ratusz staromiejski, 
a nowe gmachy, w których skupiało się życie poli
tyczne i kulturalne Warszawy, poczęto lokować 
w innych miejscach - w rejonie Krakowskiego 
Przedmieścia, pl. Teatralnego i Bankowego. Ze 
względu na skromne możliwości finansowe władz 
stolicy wiele spośród planów nie doczekało się re
alizacji, np. ambitne projekty Jakuba Kubickiego, 
przewidujące regulację Pragi, zniszczonej w 1794 r. 
przez Rosjan, a następnie przez Napoleona.

Formy gmachu Banku Polskiego są surowe 
i oszczędne. Zamiast stosowanego chętnie w ar
chitekturze monumentalnej tego okresu, również 
przez Corazziego, motywu kolumnady, twórca zde
cydował się na potraktowanie całej elewacji bu
dynku jako ciągu arkad, kryjącej w przyziemiu pod
cienia. Półkolisty narożnik banku jest jednocześnie 
frontem budowli. Kolo i odcinek kota stanowią pod
stawę całej koncepcji architektonicznej gmachu. 
Półkoliście zamknięte są wszystkie arkady oraz 
okna pierwszego piętra. Ponad narożnikiem znaj
duje się kopuła wsparta na tamburze, w którym wy
cięto wielkie okno - również o kształcie półkolistym 
(tzw. okno hermalne). Kopula ta przykrywa wielką 
salę na planie kola, mieszczącą giełdę. Budowlę 
wypada zaliczyć do najwybitniejszych realizacji 
dojrzałego klasycyzmu w Polsce.

Cały zespół gmachów przy pl. Bankowym zo
stał zniszczony w 1944 r. Zostały one odbudowane 
w latach 1950-1954 pod kierunkiem Piotra Biegań
skiego. Po wojnie w dawnym budynku Banku Pol
skiego (do 1989 r.) mieściło się Muzeum Historii 
Polskiego Ruchu Rewolucyjnego, a następnie (do 
chwili obecnej) Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II 
- tzw. Galeria Porczyńskich.

(zm)
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Zamek Ostrogskich
oficyna niezrealizowanego pałacu

DZIAŁ MUZEALNY TOWARZYSTWA IM. FRYDERYKA CHOPINA

S
iedziba Towarzystwa im. Fryde
ryka Chopina w Warszawie by
wa zwyczajowo nazywana zam
kiem lub zameczkiem, rzadziej pała

cykiem, Ostrogskich. Ta niezwykle 
wpływowa w XVI i XVII w. rodzina 
miała z owym budynkiem niewiele 
wspólnego, i to nie tylko ze względu 
na fakt, że gmach ten został niemal 
od nowa wzniesiony po spaleniu 
w czasie Powstania Warszawskiego.

Na przełomie XVI i XVII stulecia 
kasztelan krakowski Janusz Ostrog- 
ski zamierzał wybudować na wyso
kiej skarpie wiślanej rezydencję 
o formach obronnego zamku. Reali
zacji doczekał się jedynie wielki ba
stion, opinający krawędź skarpy. Wi
dzimy go w pełnej okazałości, gdy 
wspinamy się Tamką od Powiśla 
w stronę centrum Warszawy. Posesja 
z bastionem kryjącym piwnice prze
szła drogą transakcji w ręce rodziny 
Denhoffów, od których z kolei zaku
pił ją w 1681 r. podkanclerzy koron
ny Jan Gniński.

Początek lat osiemdziesiątych 
XVII w. - to najważniejszy rozdział 
w dziejach obiektu. Gniński snuł am
bitne plany wzniesienia wielkiego 
pałacu na terenie, gdzie dziś znajduje 
się park oddzielający gmach Akade
mii Muzycznej od stoku skarpy. Do 
realizacji swych zamierzeń zatrudni! 
najwybitniejszego architekta war
szawskiego tego okresu - Tylmana 
z Gameren, twórcę większości waż
niejszych budowli stolicy dwóch 
ostatnich dekad XVII stulecia. Spod 
jego ręki wyszły m.in. projekty ko
ściołów Bernardynów na Czerniako- 
wie i Sakramentek na Rynku Nowe
go Miasta, pałaców Krasińskich, Pa- 
ców, Kotowskich (wypalony w 1944 r. 
i zburzony w latach sześćdziesiątych 
XX w.), Łazienki Stanisława Hera- 
kliusza Lubomirskiego, stanowiącej 
zalążek późniejszego Pałacu na Wy

spie, wreszcie pałacu Gnińskich. 
Śmierć zleceniodawcy w 1684 r. 
przeszkodziła w ukończeniu dzieła. 
Zdołano wybudować jedynie pół
nocny pawilon boczny, mający być 
jedną z dwóch oficyn ustawionych 
po bokach monumentalnego korpu
su głównego rezydencji. Tak zwany 
zamek Ostrogskich jest w rzeczywi
stości oficyną projektowanego, lecz

Zamek Ostrogskich w Warszawie

(fot. Zbigniew Michalczyk)

niezrealizowanego nigdy w całości 
pałacu Gnińskich!

W 1720 r. skromny pałacyk stał 
się własnością ordynatów Zamoy
skich, którym zawdzięcza miano pa
łacu Ordynackiego. Również nazwa 
uł. Ordynackiej, biegnącej od pałacy
ku do Nowego Światu, nie jest przy
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padkowa. W latach 1740-1771 bu
dynek należał do rodziny Czapskich, 
a następnie Chodkiewiczów. Inicjato
rem niefortunnej przebudowy pała
cu, polegającej m.in. na dostawieniu 
drugiego piętra, był kolejny właści
ciel, sekretarz policji miejskiej Mi
chał Gajewski, który zakupił rezy
dencję w 1820 r. W XIX w. w prze
kształcanym jeszcze kilkakrotnie bu
dynku mieścił się lazaret, fabryka wy
robów gumowych, Dom Zdrowia, 
instytut dla moralnie zaniedbanych 
dzieci. W końcu mury dawnego pała
cyku Gnińskich dały schronienie za
łożonemu w 1859 r. staraniem 
skrzypka Apolinarego Kątskiego In
stytutowi Muzycznemu, przekształ
conemu później w Warszawskie Kon
serwatorium Muzyczne, mieszczące 
się tu do wybuchu drugiej wojny 
światowej. Kształcili się w nim m.in. 
Zygmunt Noskowski i Ignacy Jan Pa
derewski. W 1944 r. budynek spło
nął, a kształt, w jakim go dziś ogląda
my, zawdzięcza odbudowie z lat 
1949-1954, przeprowadzonej pod 
kierunkiem Mieczysława Kuzmy.

Odbudowa ta stanowi typowy 
przykład rewaloryzacji zabytku zgod
nej z zasadami panującymi w okresie 
powojennym. Dążono wówczas do 
przywracania budowlom dawnych 
form sprzed dziewiętnastowiecznych 
przebudów. Ten sposób myślenia 
o konserwacji zabytków wzbudza 
dziś liczne kontrowersje. Dopiero 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat za
częto głośno mówić o wielkich znisz
czeniach architektury Warszawy dru
giej połowy XIX w., jakich dokonano 
po drugiej wojnie światowej. Cha
rakter odbudowy pałacu Gnińskich, 
przeprowadzonej zgodnie z opisany
mi zasadami, daje się jednak uspra
wiedliwić. Obiekt ten był po 1944 r. 
bardzo zniszczony, a rezygnacja z od
tworzenia form budowli, jakie nada
no mu w zaprzeszłym stuleciu, jest 
całkowicie zrozumiała. Z pewnością 
większym aktem wandalizmu były 
owe chaotyczne dziewiętnastowiecz
ne przebudowy niż przywrócenie re
zydencji kształtu zgodnego z projek
tami jednego z najwybitniejszych ar
chitektów polskich XVII w. - Tylma- 
na z Gameren. Mieczysław Kuzma 
korzystał z zachowanych rysunków 
Tylmana. Z drugiej jednak strony, ba
wić może dziś swoboda, z jaką pod

chodzono wówczas do kwestii detalu 
architektonicznego. Ma on formy hi
storyczne, lecz nie jest rekonstrukcją 
oryginalnej dekoracji siedemnasto
wiecznej. Umieszczenie na tympano
nie elewacji wschodniej medalionu 
z wizerunkiem twórcy Etiudy Rewo
lucyjnej stanowi tego najbardziej ja
skrawy przykład. Gmach Towarzy
stwa im. Fryderyka Chopina jest za
tem jednym z wielu odbudowanych 
zabytków stolicy o oryginalnej bryle, 
częściowo nowym detalu i całkowi
cie nowej funkcji.

Dział Muzealny Towarzystwa im. 
Fryderyka Chopina powstał w 1935 r., 
jednak udostępniony został dopiero 
w 1955 r., w nowym gmachu, odbu
dowanym specjalnie z myślą o Towa
rzystwie. Zbiory mają charakter bio
graficzny. Obok pamiątek po najwy
bitniejszym kompozytorze polskim 
znajdują się tu liczne portrety artysty, 
programy koncertów, rękopisy, a na
wet odlew jego ręki. Do najcenniej
szych eksponatów należy fortepian, 
którego Chopin używał w Paryżu 
w latach 1848-1849. Istotną część 
kolekcji stanowią autografy muzycz
ne i korespondencja wielkiego Pola
ka. Ekspozycja prezentuje nie tylko 
postać samego kompozytora, lecz 
również ukazuje epokę, w której 
tworzył, środowisko, w którym się 
obracał, a także pokazuje znaczenie, 
jakie muzyka Chopina odegrała 
i wciąż odgrywa w kulturze naszego 
kraju. W muzeum zobaczyć można 
ekspozycje stałe „Fryderyk Chopin 
w kraju rodzinnym i na obczyźnie”, 
„Fryderyk Chopin źródłem inspiracji 
plastycznej” oraz „Gabinet Profesora 
Jerzego Zurawlewa”. Na pierwszym 
piętrze pałacyku mieści się sala kon
certowa, w której odbywają się liczne 
koncerty kameralne.

Filią muzeum jest Salonik Chopi
nów przy Krakowskim Przedmieściu 
5, w oficynie dawnego Pałacu Czap
skich, mieszczącego dziś Akademię 
Sztuk Pięknych. Ekspozycja, udo
stępniona w 1960 r., stanowi rekon
strukcję salonu rodziców artysty z lat 
1827-1830, odtworzonego na pod
stawie rysunku A. Kolberga. Można 
tu zobaczyć m.in. dziewiętnasto
wieczne fortepiany firm F. Buchholtz 
i Erard.

Zbigniew Michalczyk

MUZEUM X PAWILONU 
CYTADELI WARSZAWSKIEJ

Warszawska Cytadela, zwana Aleksandrowską, 
wybudowana została w latach 1832-1836 na 
miejscu osiedla Fawory według projektu gen. mjra 

Iwana Dehna. Murowano-ziemna forteca, o narysie 
zbliżonym do poligonalnego, z trzema bastionami 
i dwoma pólbastionami, miała być symbolem ujarz
mienia Warszawy po upadku powstania listopadowe
go. Systematycznie rozbudowywana w następnych 
latach twierdza wchłonęła cały obszar ówczesnego 
Żoliborza oraz leżący naprzeciw, po prawej stronie Wi
sty, fragment Pragi (tzw. przedmoście twierdzy). Fala 
wyburzeń objęła zabudowę mieszkaniową (kamieni
ce, dworki) oraz budynki przemysłowe (młyny, browa
ry, fabryki). Zniszczeniu uległo wiele cennych obiek
tów, jak willa „Sans Gene", projektowana przez 
Efraima Schrógera.

Cytadela zamknęła w swym wnętrzu kilka ów
czesnych ulic, niektóre budynki zaadaptowano do 
nowych potrzeb (np, koszary przy pl. Gwardii, ze
spól budynków popijarskich przy ul. Zakroczym
skiej). Twierdza stanowiła zespól powiązanych ze 
sobą funkcjami, ale luźno stojących obiektów. Jed
nym z nich byt usytuowany pomiędzy ulicami Troja

ka i Czujną, tzw. X Pawilon. Powstał w latach 1826- 
-1827 według projektu Wilhelma Mintera, który, obok 
Henryka Ittara i Fryderyka Alberta Lessla, reprezento
wał purystyczny, oszczędny i prosty w formie nurt 
warszawskiej architektury przełomu XVIII i XIX w.

Budynek zaprojektowano na planie podkowy. Je
dyną dekoracją elewacji piętrowych skrzydeł pawilonu 
było boniowanie oraz proste, poziome naczółki nad 
oknami przyziemia. Obiekt pełnił początkowo funkcję 
magazynu mundurowego. Jednak już w kilka lat po 
wybudowaniu został zaadaptowany do zupełnie in
nych potrzeb - od 1833 r. stal się głównym więzieniem 
śledczym Królestwa. Przez cele X Pawilonu przewinę
ło się w XIX i XX w. około 40 tys. więźniów, bojowników 
o wyzwolenie polityczne i społeczne. Ten tragiczny 
udział Pawilonu w dziejach polskiego narodu zakoń
czył się po 1923 r., kiedy to wybuch położonej nieopo
dal komory amunicyjnej silnie uszkodził obiekt, a jego 
północna elewacja uległa niemal całkowitemu zburze
niu. Dokonano - w większości prowizorycznej - odbu
dowy i w takim stanie obiekt dotrwał do początku dru
giej wojny światowej. W latach 1939 i 1944 doznał ko
lejnych uszkodzeń. Po wojnie zadecydowano o roz
biórce niektórych budynków stojących w sąsiedztwie 
X Pawilonu - wartowni i obiektów gospodarczych, po
zostawiając zarys odkrytych fundamentów.

W 1962 r. we wnętrzach X Pawilonu zorganizo
wano oddział Muzeum Historii Polskiego Ruchu Re
wolucyjnego. Dziś obiekt funkcjonuje jako oddział 
Muzeum Niepodległości. Ekspozycję stanowią zre
konstruowane cele zbiorowe oraz cele najsłynniej
szych więźniów, m.in. Romualda Traugutta, Józefa 
Piłsudskiego (wystawa stała: „Więźniowie X Pawilonu 
Cytadeli Warszawskiej w latach 1834-1925”). W zbio
rach znajdują się akta i dokumenty śledcze z prowa
dzenia spraw poszczególnych więźniów, powstańcze 
sztandary, wyobraźnię zwiedzającego pobudzają fo
tografie skazańców i przedmioty wykonane przez 
nich podczas pobytu w więzieniu. Cenną i ciekawą 
pamiątką są przykłady patriotycznej biżuterii, którą 
noszonow latach żałoby narodowej 1861-1863.

(kkm)
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Barokowy pałac Przebendowskich
MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

P
ałac Przebendowskich, w którego 
wnętrzach mieści się dziś Mu
zeum Niepodległości, zbudowany 
został na miejscu drewnianego dworu 

Niemirów w latach dwudziestych 
XVIII w. Jan Jerzy Przebendowski, 
podskarbi wielki koronny, wzniósł sie
dzibę godną piastowanego przez siebie 
urzędu. Okazała, trzykondygnacyjna 
budowla założona została na planie, 
którego część centralna ma formę owa
lu z czterema alkierzowymi pawilona
mi na narożach. Taka koncepcja, w Pol
sce w latach dwudziestych XVIII w. zu
pełnie niespotykana, typowa jest dla 
architektury austriackiej - wywodzi się 
z twórczości Johanna Bernharda Fi
schera von Erlach, a liczne analogie 
spotkać można na ziemiach pozostają
cych wówczas pod panowaniem Habs
burgów - zwłaszcza w Czechach. Bo- 
niowany parter i wysokie, reprezenta
cyjne piano nobile, dopełniało mezza
nine - półpiętro mieszczące pokoje go
ścinne i izby dla służby. Część zasadni
cza obiektu oraz narożne pawilony 
przekryte zostały dachami mansardo
wymi, o łagodnie opadających poła
ciach. Nie wiemy nic o projektantach 
pałacu. Z całą pewnością nie jest nim 
Jan Zygmunt Deybel, którego nazwi
sko pojawia się w starszej literaturze 
dotyczącej pałacu. Obiekt odznacza się 
cechami charakterystycznymi dla ar
chitektury barokowej krajów habsbur
skich.

Niewiele wiemy o pałacowych 
wnętrzach i ich dekoracji. Zachowały 
się jedynie trzy fotografie ukazujące 
pokoje w stanie sprzed zniszczeń wo
jennych. To, co można na nich zoba
czyć, to stiukowe dekoracje w kilku 
pomieszczeniach. Stiuki wykazują po
krewieństwo formalne z dekoracją pół
nocnego skrzydła pałacu w Wilanowie 
(te same motywy, np. panoplia, smoki). 
Fakt ten był jednym z argumentów 
przypisania ich przez monografistkę 
siedziby podskarbiego wielkiego ko
ronnego dekoratorowi rezydencji wila
nowskiej - Francesco Fumo (Anna Sa- 
ratowicz, Pałac Przebendowskich, War
szawa 1990).

Pałac kilkakrotnie zmieniał swoich 
właścicieli. Tak jak zmieniały się na
zwiska rodów, w których rękach pozo
stawał, zmieniały się jego losy. Od 
końca lat sześćdziesiątych XVIII w. do 
1831 r. obiekt był w posiadaniu rodzi
ny Kossowskich. Wspaniała przed laty 
siedziba Przebendowskich, teraz coraz 
bardziej zaniedbana, popadała w stop
niową ruinę. W pierwszej połowie

właściciel - Jan Zawisza. W 1863 r. 
przeprowadził konserwację oraz prze
budowę obiektu. Prace restaurator- 
skie, prowadzone przez Wojciecha Bo
bińskiego, podniosły pałac z postępu
jącego upadku, wnętrza rozbłysły daw
nym blaskiem. W 1883 r. hall ozdo
biony został plafonem „Światło 
i Ciemność”, namalowanym przez 
Henryka Siemiradzkiego.

Patac Przebendowskich w Warszawie, elewacja frontowa

(fot. Stanislaw Grzelachowski)

XIX w. pałac zaczął pełnić funkcję 
zwykłej kamienicy dochodowej. Jego 
wnętrza mieściły m.in. grawernię, stę- 
plarnię i guzikarnię Muncheimera, 
kantor służby domowej, zajazd, pi
wiarnię, cukiernię, skład mebli, a na
wet gabinet figur woskowych! O przy
wrócenie pierwotnej świetności bu
dowli zatroszczył się dopiero kolejny 

Od początku XX w. aż do 1944 r. 
obiekt był własnością Radziwiłłów. Po
tem karta losu znów obróciła się na nie
korzyść pałacu, który w czasie walk po
wstańczych 1944 r. został niemal całko
wicie zniszczony. Obecną siedzibę Mu
zeum Niepodległości odbudowano w la
tach 1948-1949. Restaurację, w wyniku 
której pałac otrzymał pierwotne osiem-
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nastowieczne kształty, prowadził Bru
no Zborowski. Odbudowany gmach 
początkowo mieścił w swych murach 
Centralną Radę Związków Zawodo
wych, następnie - w latach 1955-1990
- Muzeum Lenina, od 1991 r. do dziś
- Muzeum Niepodległości.

Eksponaty obecnego gospodarza 
pałacu pochodzą z zasobów zlikwido
wanego Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Rewolucyjnego. Zbiory doku
mentują historię narodu polskiego od 
schyłku Rzeczypospolitej Obojga Na
rodów aż do okresu PRL-u i Trzeciej 
Rzeczypospolitej. Zgrupowane w kil
ku tematycznych zespołach (m.in.: 
Realia historyczne, Archiwalia i druki 
ulotne, Ikonografia, Dzieła sztuki) 
eksponaty upamiętniają Konstytucję 
3 Maja i insurekcję kościuszkowską, 
powstanie listopadowe i Wielką Emi
grację, powstanie styczniowe (oraz 
popowstaniowe represje), okres 
pierwszej wojny światowej, odbudo
wę niepodległego państwa polskiego 
w 1918 r. (ze szczególnym uwzględ
nieniem roli Józefa Piłsudskiego), lata 
drugiej wojny światowej. Dawno mi
nione wydarzenia, które stały się ka
mieniami milowymi w historii pań
stwa polskiego, losy polskiego społe
czeństwa, przypominają pamiątki - te 
oficjalne, urosłe do rangi narodowych 
symboli, jak sztandary stowarzyszeń 
partii i organizacji społeczno-poli
tycznych, medale, odznaczenia, broń 
powstańcza, ale też drobne, choć 
przecież nie mniejsze rangą - pamiąt
ki i dokumenty osobiste, fotografie, 
korespondencja, pocztówki i bankno
ty. Ta ostatnia grupa przemawia do 
naszej wyobraźni często o wiele sil
niej, pomaga poczuć tamten miniony, 
zwykły, często trudny dzień, w któ
rym wielu z nas przyszło żyć. Histo
ryczne wydarzenia upamiętniają zgro
madzone w dziale Dzieła sztuki - ob
razy, rzeźba i grafika. Zbiory muzeum 
dopełnia Kolekcja Pamięci Józefa Pił
sudskiego oraz Kolekcja „Leopolis”, 
powstała z inicjatywy Towarzystwa 
Miłośników Lwowa - w celu groma
dzenia zabytków i pamiątek związa
nych ze Lwowem i Małopolską 
Wschodnią.

Muzeum Niepodległości - to 
również jego oddziały: Muzeum Wal
ki i Męczeństwa, Muzeum X Pawilo
nu Cytadeli Warszawskiej i Muzeum 
Więzienia „Pawiak”.

Katarzyna Komar-Michalczyk

Arsenał 
Rzeczypospolitej 

PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W WARSZAWIE

B
udynek, w którym znajduje się 
Państwowe Muzeum Archeolo
giczne w Warszawie, ma długą 
i bogatą historię. Muzeum gromadzące 

eksponaty, będące niemymi świadkami 
najdawniejszych dziejów ziem polskich, 
ulokowano w gmachu Arsenału Rzeczy
pospolitej - budowli silnie związanej 
z najbardziej dramatycznymi wydarze
niami w historii stolicy.

szernym dziedzińcem pośrodku. Właści
wy arsenał, stanowiący jego skrzydło 
północne, jest podłużnym budynkiem na 
planie prostokąta, w którego przyziemiu 
znajduje się wielka sala służąca do prze
chowywania broni ciężkiej - dział, kul 
armatnich. Na piętrze umieszczono po
dobną salę, w której gromadzono lżejszą 
broń. Skrzydło przeciwległe - południo
we, z wejściem od strony ul. Długiej, 

Muzeum 
Archeologiczne 
- wejście główne

(fot. Zbigniew
Michalczyk)

„Cekauz, wiem, że słynie wszędzie, / 
Którego w Polszczę nie będzie / Nad war
szawski sławniejszego” - pisał w 1643 r. 
Adam Jarzębski w wierszowanym dziele 
Gościniec abo Krótkie opisanie Warszawy. 
Utwór ten jest nieocenionym źródłem wie
dzy na temat architektury Warszawy 
pierwszej połowy XVII w., w tym również 
licznych budowli, które zmiotła z po
wierzchni ziemi fala „potopu” szwedzkie
go. Arsenał, zwany w owych czasach z nie
miecka cekhauzem bądź cekauzem, należał 
w chwili wydania dziełka Jarzębskiego do 
najnowszych, a zarazem najwspanialszych 
budowli młodej stolicy. Wznoszono go 
w latach 1638-1643 z inicjatywy i fundacji 
samego króla Władysława IV Wazy.

W XVII w. obiekt ten wyglądał nieco 
inaczej niż obecnie, choć ogólna koncep
cja rozplanowania gmachu jest częścio
wo czytelna do dziś. Ma on formę czwo
roboku zbliżonego do kwadratu, z ob

pełniło funkcję mieszkalną i reprezenta
cyjną. Na osi tej elewacji znajduje się 
brama z częścią mieszkalną w górnej 
kondygnacji, a na obu końcach skrzydła, 
czyli w narożnikach całego czworoboku, 
pawilony z mieszkaniami artylerzystów. 
Zarówno owe pawilony z częścią środ
kową, jak i skrzydło południowe z pół
nocnym, łączyły się otwartymi do wnę
trza dziedzińca galeriami, w których 
przechowywano sprzęt pomocniczy.

Arsenał był obiektem o wielkim zna
czeniu strategicznym, w którego rozpla
nowaniu nawiązano do tradycji budow
nictwa obronnego, z charakterystycznym 
dla zamków skupieniem budynków wo
kół wewnętrznego dziedzińca oraz wyraź
nym wyodrębnieniem reprezentacyjnej 
części mieszkalnej. Cekhauz pełnił równo
cześnie funkcję siedziby generała artylerii 
koronnej, a formy budowli podkreślały 
prestiż Rzeczypospolitej w jej srebrnym 
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wieku. Przechowywano tu również tro
fea wojenne. Dzisiejsze, bardzo surowe 
opracowanie wszystkich elewacji - to 
częściowo wynik przebudowy z pierw
szej połowy XIX stulecia. W swym pier
wotnym kształcie architektura budowli 
była dużo bogatsza. Bramę zdobiły rusty- 
kowane pilastry, rustyką (imitacja ciosów 
kamiennych) wykończono również na
rożniki ryzalitów mieszkalnych w skrzy
dle frontowym. Ponad wejściem umiesz
czono tablicę fundacyjną z czarnego mar
muru i spiżowego orła. Okna miały obra
mienia z uszakami. Każdego przechod
nia, nie tylko Jarzębskiego, zachwycać 
musiał dach arsenału. Nad ryzalitami był 
to tzw. dach namiotowy, o formach przy
pominających piramidy, których wierz
chołki wieńczyły baniaste hełmy z po- 
wietrznikami w kształcie delfinów. Skrzy

dło północne, mieszczące właściwy arse
nał, przykrywał dach czterospadowy. Na 
jego krańcach umieszczono gałki z mo
siężnymi orłami, trzymającymi w szpo
nach pioruny.

Budowlę o takich formach widzimy 
na rysunku Jana Jerzego Feygego z 1701 r. 
W roku następnym w arsenale doszło do 
poważnej eksplozji, po której przecho
wywano w nim uszkodzony sprzęt wo
jenny. Wielkiej przebudowy dokonano 
w latach 1753-1754. Za jej autora uwa
żany bywa Jan Zygmunt Deybel. Nadbu
dowano wówczas całą fasadę od strony 
ul. Długiej, wznosząc w części bramnej 
masywny trójkondygnacyjny budynek. 
Dawne galerie podwyższono o jedno 
piętro oraz zamurowano arkady otwie
rające się do dziedzińca. Tak wyglądał 
arsenał w momencie zdobycia go przez

MUZEUM PRZEMYSŁU - FABRYKA NORBLINA

W miejscu obecnego skrzyżowania ulic Żela
znej i Prostej w Warszawie, w latach sie

demdziesiątych XVIII stulecia stały kamienica 
i cegielnia; w latach osiemdziesiątych posesja 
(kamienica z ogrodem) należała do kamerdyne
ra Stanisława Augusta - Franciszka Rexa. Od 
1847 r. aż do dziś miejsce to kojarzy się każde
mu warszawiakowi z wytwórnią platerowanych 
sreber. Pierwsze wyroby sygnowane byty nazwi
skiem Hennigera, a założycielem fabryki był 
Edward Luckfield.

Kilka lat wcześniej przybył do Polski, wraz z in
nymi przemysłowcami i rzemieślnikami, Jan Kon
stanty Norblin (syn malarza Piotra de la 
Gourdaine Norblina). Przyjechał wraz z sy
nem, który wkrótce został czeladnikiem 
w warsztacie platerniczym J.C. Cerisiera 
przy ul. Długiej, a po śmierci mistrza - poślu
bił wdowę po nim i został właścicielem za
kładu. Młody Norblin przeniósł w 1834 r. wy
twórnię platerowej galanterii na ul. Chłodną 
i znacznie ją unowocześnił. Jego pierworod
ny, kontynuując rodzinną już tradycję wyro
bów platerowych, w 1864 r. zawiązał spółkę 
z właścicielami zakładu złotniczego na Kra
kowskim Przedmieściu. W 1882 r. spółka za
kupiła zakład platerniczy przy ul. Żelaznej, 
który należał od kilku lat do braci Buch. Od 
tej pory fabryka platerów stała się własnością To
warzystwa Akcyjnego Fabryk Metalowych Norblin, 
B-cia Buch i T. Werner. Warto wspomnieć, że byt to 
jeden z wielu zakładów stołecznych prowadzo
nych przez ewangelików reformowanych. Zakład 
słynął z platerów zdobiących stoły eleganckich 
domów, wytwarzano tu też przedmioty kultu, wy
posażenie kościołów oraz wyroby techniczne. Tak 
było do 1938 r, kiedy profil fabryki zdominowała 
produkcja zbrojeniowa. W czasie drugiej wojny 
światowej wytwórnia była pod zarządem niemiec
kim, po Powstaniu Warszawskim przestała istnieć.

Produkcję wznowiono w 1946 r. - od tej pory, 
jako walcownia metali „Warszawa", fabryka stała 
się solą w oku kolejnych decydentów. W 1963 r, 
w ramach poszerzania ul. Prostej, nastąpiły 
znaczne wyburzenia dziewiętnastowiecznych hal, 
co odbyto się ze szkodą dla kompozycji całego 
kompleksu. Dwadzieścia lat później zrezygnowa

no w zupełności z lokalizacji przy ul. Żelaznej 
i przeniesiono zakład na Żoliborz, na ul. Palisado
wą. Tętniące łoskotem maszyn przez ostatnie po
nad 100 lat (z krótkimi przerwami w trakcie dzia
łań wojennych) fabryczne wnętrza oddano w użyt
kowanie Muzeum Techniki i Oddziałowi Muzeum 
Historycznego - Muzeum Drukarstwa Warszaw
skiego. W kilku pomieszczeniach rozlokowano 
też Teatr „Scena Prezentacje”.

Muzeum Przemysłu, bo pod taką nazwą funk
cjonuje jako oddział Muzeum Techniki, posiada 
w swoich zbiorach eksponaty prezentujące trady
cje wytwórni Norblina, przedmioty domowego 

użytku, np. cukiernice, patery, sztućce, jak również 
wyroby techniczne (izolatory). Jako stała ekspozy
cja prezentowanych jest kilka fabrycznych wnętrz, 
w których produkowano słynne platery. Na terenie 
muzeum znajduje się też znakomita wystawa mo
toryzacyjna, którą tworzą egzemplarze unikato
wych, historycznych motocykli i samochodów.

Fabryka Norblina, jako cenny zabytek war
szawskiego przemysłu, dokumentujący główne 
fazy jego rozwoju w XIX i XX w., wpisana została 
w 1982 r. do rejestru zabytków. Pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia pojawiły 
się projekty rewitalizacji wytwórni - otworzenia 
w sąsiedztwie muzeum sklepów z antykami, ga
lerii, pracowni artystów, kawiarni. Projekt nie zo
stał jednak zrealizowany.

(kkm) 

(fot. Katarzyna Komar-Michalczyk)

lud Warszawy podczas insurekcji ko- 
ściuszkowskiej 1794 r. Rozpoczęte 
w 1792 r. prace zmierzające do prze
kształcenia wnętrz budowli zostały prze
rwane przez wybuch wojny z Rosją. 
Świadkiem doniosłych chwil w historii 
Polski byl arsenał po raz kolejny 29 listo
pada 1830 r., kiedy zajęli go powstańcy. 
W tym czasie wyglądał już nieco inaczej, 
miał bowiem za sobą przebudowę prze
prowadzoną przez Wilhelma Henryka 
Mintera w latach 1817-1822. Po po
wstaniu listopadowym 1830 r. mieściło 
się tu więzienie, a od 1938 r. - Archi
wum Miejskie Warszawy, na którego po
trzeby gmach przekształcił Bruno Zbo
rowski, przywracając cekhauzowi formy 
z XVII i XVIII w. W pamięci stolicy 
gmach zapisał się dzięki słynnej Akcji 
pod Arsenałem. 26 marca 1943 r. od
dział harcerskich grup szturmowych 
Szarych Szeregów odbił w tym miejscu 
25 więźniów przewożonych przez gesta
po z al. Szucha na Pawiak.

Budynek dawnego Arsenału Rzeczy
pospolitej został zniszczony w 1944 r., 
odbudowano go w latach 1947-1950, 
znowu pod kierunkiem Brunona Zbo
rowskiego, a w jego murach ulokowano 
Państwowe Muzeum Archeologiczne. 
W zbiorach placówki znajdują się ekspo
naty bardzo różnego rodzaju z niemal 
wszystkich epok - od górnego paleolitu 
po czasy nowożytne. Można tu zobaczyć 
obiekty z epoki mezolitu, ceramikę, na
rzędzia, ozdoby i inne wykopaliska 
z okresu neolitu. Epokę brązu reprezen
tują m.in. przedmioty kultur grobów 
kloszowych, trzcinieckiej i łużyckiej, 
a epokę żelaza - głównie zabytki kultury 
przeworskiej. Wśród znalezisk pocho
dzących z wykopalisk prowadzonych na 
terenie wczesnośredniowiecznych gro
dzisk rarytasem dla miłośników historii 
Warszawy są materiały z grodziska na 
Bródnie - najstarszej osady na obszarze 
dzisiejszej stolicy. Warto zwrócić uwagę 
na obiekty średniowieczne i nowożytne 
- biżuterię, naczynia, monety. Archeolo
gia kojarzy się najczęściej głównie z ba
daniem starożytności i kultur pradziejo
wych, a przecież jest to dyscyplina zaj
mująca się wszystkim tym, co wytworzył 
człowiek, a co kryje ziemia. Archeolodzy 
wydobywają to na światło dzienne, 
a efekty ich pracy na terenie Polski mo
żemy zobaczyć w dawnym cekhauzie, 
wzniesionym niegdyś „gwoli dogodności 
w czasie wojny i pokoju, a stale ku pożyt
kowi Rzeczypospolitej...”

Zbigniew Michalczyk
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Wille na skarpie
MUZEUM ZIEMI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

M
uzeum Ziemi Polskiej Akade
mii Nauk znajduje się w jed
nym z piękniejszych zakątków 
stolicy - w dwóch willach przy al. Na 

Skarpie. Choć jesteśmy w samym cen
trum Warszawy - tuż obok pl. Trzech 
Krzyży, kilkaset metrów od gmachów 
Sejmu i Senatu RP, na porośniętym 
drzewami, wyniosłym cyplu Skarpy Wi
ślanej panuje spokój. Wysoka Skarpa 
Wiślana, mająca tak wielkie znaczenie 
dla wizerunku miasta, przecięta jest 
w kilku miejscach wąwozami, którymi 
przebiegają dziś ulice prowadzące od 
Traktu Królewskiego do rzeki. Ów cy
pel, na którym znajdują się wille, będą
ce siedzibą Muzeum Ziemi, ograniczo
ny jest od północy jednym z takich wą
wozów, którym biegnie ul. Książęca, 
z kolei od zachodu bryłę terenu wzbo
gaca wyschnięte koryto rzeki Zurawki, 
dawnego dopływu Wisły.

Skarpa warszawska w części na po
łudnie od Starego Miasta i Zamku Kró
lewskiego od XVI w. zachęcała swym 
urokiem do zakładania w jej rejonie 
podmiejskich rezydencji, początkowo 
królewskich (Villa Regia, czyli pałac 
Kazimierzowski, Zamek Ujazdowski), 
z czasem i magnackich. Tereny te stały 
się wyjątkowo atrakcyjne w drugiej po
łowie XVIII w. - w czasach mody na 
parki krajobrazowe.

Około 1779 r. na południe od wą
wozu, którym przebiega dziś ul. Książę
ca, założony został przez podkomorze
go wielkiego koronnego Kazimierza Po
niatowskiego, brata króla Stanisława 
Augusta, park Góra, stanowiący właści
wie część utworzonego dwa lata wcze
śniej po drugiej stronie wąwozu ogrodu 
„Na Książęcem”. Do prac zatrudniono 
najwybitniejszego projektanta parków 
krajobrazowych w ówczesnej Polsce, 
Szymona Bogumiła Zuga, który od 
1772 r. pozostawał na usługach dostoj
nego zleceniodawcy, kiedy projektował 
dla niego pierwszy w Warszawie park 
angielski na pobliskim Solcu. W 1779 r. 
wzniósł on na cyplu skarpy drewnianą 
gospodę, będącą w istocie mieszkaniem 
właściciela, awl781r. - klasy cysty czny 
pawilon z kolumnadą, mieszczący lożę

masońską (wedle niektórych źródeł zna
lazła ona schronienie w budynku dopie
ro po 1800 r.). Wygląd tego ostatniego 
znamy z rysunku sepią Zygmunta Vogla, 
ukazującego ogrody Kazimierza Ponia
towskiego „Na Książęcem” i „Na Gó
rze”, przechowywanego w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Takie były 
początki budynków, dających obecnie 
schronienie Muzeum Ziemi PAN.

Drewniana gospoda nie zachowała 
się, a na jej fundamentach wybudowa
no okołq połowy XIX w. niewielki pa
łacyk z kolumnowym gankiem, używa
ny przez Branickich, którzy nabyli po

sesję w 1850 r. W czasach późniejszych, 
aż do drugiej wojny światowej, należał 
do Lubomirskich. Po zniszczeniach wo
jennych został odrestaurowany w la
tach 1948-1951 pod kierunkiem Tade
usza Zielińskiego i zaadaptowany na 
Muzeum Ziemi.

Z kolei budowla sąsiednia, dawna 
loża masońska, kilkakrotnie przebudo
wywana w ciągu XIX w., od 1887 r. 
mieściła udostępnione publiczności 
prywatne muzeum Konstantego Branic- 
kiego. Dzisiejszy kształt obiekt zawdzię
cza przebudowie dokonanej przez jed
nego z najwybitniejszych architektów 
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polskich XX w., Bohdana Pniewskiego, 
który w latach 1935-1938 przekształcił 
pozostałości klasycystycznego pawilo
nu na willę własną. Mieszkał w niej aż 
do śmierci w 1965 r. Następnie budy
nek przejęło Muzeum Ziemi.

Pniewski należał do przedstawicieli 
istotnego dla architektury międzywo
jennej nurtu łączącego tradycję kla
syczną z doświadczeniami funkcjonali- 
zmu. Zmodernizowane formy histo
ryczne charakteryzowały jedno z naj
lepszych jego dzieł - skrzydło pałacu 
Briihla, mieszczącego Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych (1932-1936, nie 
istnieje). Do najciekawszych prac 
Pniewskiego należą gmachy sądów na 
Lesznie (obecnie al. „Solidarności”), 
powojenne budynki Ministerstwa Ko
munikacji oraz luksusowe wille z lat

trzydziestych: przy ul. Rzymskiej, Klo
nowej oraz własna w al. Na Skarpie. 
Od strony ogrodu czytelna jest bryła 
budowli pierwotnej, z dwoma ryzalita
mi, stanowiącymi rodzaj małych skrzy
deł oraz portykiem w przyziemiu. Ele
wacje widoczne od al. Na Skarpie ma
ją charakter niezwykle prosty, są po
zbawione ornamentu i jakichkolwiek 
elementów tradycyjnych, a walory ar
chitektury wydobyte są poprzez zasto
sowanie surowych ciosów kamiennych, 
którymi obłożone są ściany. Doskonale 
współgrają one z głazami narzutowymi 
ustawionymi przed budynkiem, będą
cymi eksponatami Muzeum Ziemi. We 
wnętrzach willi, stanowiących dosko
nały przykład architektury luksusowej 
lat trzydziestych, wykorzystane zostały 
szlachetne materiały, m.in. marmur.

MUZEUM GAZOWNICTWA

Gazownia Warszawska kojarzy się więk
szości warszawiaków z dwoma monu

mentalnymi zbiornikami na gaz (a ściśle - 
z ich obudowami, obecnie własność pry
watna), których założone na planie okręgów 
ceglane mury zwracają uwagę podróżnych 
mijających Dworzec Zachodni. Tymczasem 
dawna Gazownia Miejska - to cały kom
pleks zabudowań przy ul. Kasprzaka 25.

Pierwsze budyn
ki, m.in. Apara
townia Pomiaro
wa, Odsiarczal- 
nia, kotłownia, 
piecownia i zbior
nik gazu - wznie
sione zostały 
w latach 1886- 
-1887 nieopodal 
kolejowej boczni
cy. Zakład miał 
funkcjonować ja
ko uzupełnienie 
gazowni przy ul. 
Ludnej (z 1856 r.), 
jednak już w rok 
po otwarciu do
starczał stolicy aż 
48% gazu i z cza
sem przejął cał
kowicie funkcje 
swego poprzed
nika. Poważnej 
rozbudowie pod
dano Gazownię 
na przełomie XIX 

i XX w. Postawiono wówczas drugi zbiornik 
na gaz, a pierwszy powiększono, podwyż
szając jego obudowę o dwie kondygnacje. 
Dwie Piecownie Periodyczne otrzymały nie
codzienną formę, przypominającą we- 
stwerk, czyli masyw wieżowy spotykany 
często w świątyniach romańskich. W 1925 r. 
zamknięto ostatecznie gazownię przy ul. 
Ludnej, a zakład na Czystem, który wkrótce 
miał zacząć dostarczać gaz do ponad 6 tys.

latarni oraz prawie 100 tys. mieszkań i lokali 
publicznych, rozbudowano i unowocześnio
no. W 1927 r. założono przy Gazowni Fabry
kę Chemiczną, w której ruszyła produkcja 
hafty, lakierów, olejów technicznych itp.

Wojenne losy zakładu byty zmienne - 
we wrześniu 1939 r. spłonęły zbiorniki gazu, 
ale uruchomiona już w październiku pro
dukcja kontynuowana była do września 
1944 r. Potem fabrykę zamknięto, a w jej 
pomieszczeniach Niemcy urządzili od- 
wszalnię i łaźnię dla wojska. Gazownia ru
szyła ponownie w czerwcu 1945 r.

Kompleks Gazowni jest jednym z naj
cenniejszych zabytków architektury prze
mysłowej przełomu XIX i XX w. w Warsza
wie. Najstarszym budynkom nadano formy 
historyczne, liczne cytaty zaczerpnięte z ar
chitektury romańskiej, gotyckiej i renesan
sowej sprawiały, że obiekty bardziej przy
pominały zamki czy pałace, niż fabrykę 
(np. Wieża Ciśnień, Amoniakalnia, Apara
townia Pomiarowa - jeden z najstarszych 
i najciekawszych budynków). Cennym 
obiektem zespołu jest Dom Dyrektora 
(1900 r.), który stanowi unikatowy w skali 
Warszawy przykład przyzakładowej willi dy
rektora fabryki. Warto wspomnieć o dobrze 
zachowanym zespole domów pracowni
czych, które dopełniają funkcjonalnej stro
ny kompleksu Gazowni.

W 1978 r. w budynku Aparatowni Po
miarowej założono Muzeum Gazownictwa. 
Dawne wyposażenie maszynowe obiektu 
z lat 1886-1887, oryginalne maszyny 
i urządzenia gazowe polskie i niemieckie 
z XIX i XX w. - stanowią ciekawą, nietuzin
kową ekspozycję. Zagospodarowanie 
obiektu jest dla niego gwarancją utrzyma
nia w dobrym stanie. Troskliwej ręki gospo
darza brakuje na pewno niezwykle cennym 
obudowom na zbiorniki gazu - mimo poja
wiających się co jakiś czas nowych pomy
słów na ich rewitalizację - niszczeją coraz 
bardziej.

(kkm)

Potrzebę powołania w Warszawie 
Muzeum Ziemi dostrzeżono w 1932 r., 
kiedy powstało Towarzystwo Muzeum 
Ziemi, stawiające sobie za cel utworze
nie w stolicy nowoczesnego muzeum 
geologicznego. Pierwsze obiekty zaczę
to gromadzić w latach 1933-1939. Do 
zbiorów włączono wówczas m.in. ko
lekcję minerałów świata, podarowaną 
przez wielkiego polarnika i geofizyka, 
Henryka Arctowskiego, oraz zbiór me
teorytów pułtuskich i łowickich. 
W okresie powojennym działalność To
warzystwa wznowiono w 1945 r., 
a w 1948 założone zostało Muzeum 
Ziemi, które w 1959 r. przejęła Polska 
Akademia Nauk. Do zadań placówki 
należy gromadzenie, ochrona, inwenta
ryzacja i udostępnianie zbiorów, a także 
działalność naukowa i oświatowa. 
Obiekty należące do muzeum zgrupo
wane są w zespołach kolekcji mineralo- 
giczno-petrograficznych, paleobota- 
nicznych, paleozoologicznych, burszty
nu i innych żywic kopalnych. Zwiedza
jący mogą zobaczyć wystawy stałe „Zie
mia jest jedna”, „Procesy kształtujące 
oblicze Ziemi”, „Z przeszłości geolo
gicznej Ziemi”, „Granity, granity...”, 
„Bryły bursztynu, fenomen przyrody”, 
„Kiedy powstał węgiel”, „Historia geo
logii”. Częścią ekspozycji jest również 
lapidarium.

W muzeum mieszczącym się w daw
nej willi Pniewskiego oglądamy ślady 
historii Ziemi - skamieniałości, głazy, 
rośliny i zwierzęta odciśnięte w kamie
niach. Na marmurowej posadzce klatki 
schodowej zachował się jeszcze jeden 
ślad historii - dużo nowszej, jeszcze cie
płej, w porównaniu z dziejami naszej 
planety. Na marmurowej płycie utrwa
liły się ślady krwi bezimiennego żołnie
rza Powstania Warszawskiego, rannego 
podczas zaciekłych walk, jakie toczyły 
się tu w sierpniu, a zwłaszcza we wrze
śniu 1944 r. Czerwonawobrunatna pla
ma na kamiennej posadzce zabezpie
czona jest płytą z grubego szkła, a na 
ścianie umieszczono w 1980 r. odpo
wiednią tablicę pamiątkową. Auten
tyczność tego jedynego w swoim rodza
ju pomnika Powstania Warszawskiego 
potwierdzają relacje uczestników walk 
o dom Pniewskiego oraz badania prze
prowadzone w 1979 r. przez ekspertów 
z Instytutu Kryminalistyki i Kryminolo
gii Akademii Spraw Wewnętrznych.

Zbigniew Michalczyk
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Grand Tour
wystawa w Wilanowie

W
ielka podróż po Italii, czyli 
„Grand Tour”, była integralną 
częścią kultury i życia artystycz
nego XVIII w. Była odpowiedzią na po

szukiwania naukowe i artystyczne oraz 
tęsknoty swojej epoki i jednocześnie po
szukiwania te i fascynacje kształtowała. 
Można ją niewątpliwie zaliczyć do tzw. 
wynalazków arystokracji. W XVIII w. 
każdy szanujący się młody arystokrata, 
szczególnie jeśli chciał wykształcić swój 
gust i smak artystyczny, zgromadzić ko
lekcję dzieł sztuki, nawiązać kontakty i za
prezentować się w sferach towarzyskich 
czy wreszcie miał ambicje polityczne, mu- 
siał udać się w taką podróż. Było to do
pełnienie i zarazem ukoronowanie edu
kacji młodego mężczyzny, wprowadzenie 
w świat, podobne do debiutu młodej da
my na balu. Młodzi europejscy arystokra
ci odbywali już wcześniej podróże inicja
cyjne, jednak dopiero w XVIII w. uwaga 
wszystkich skierowała się na Włochy, po
jawiło się określenie „Grand Tour” 
i wśród elit społecznych wyjazdy stały się 
zjawiskiem powszechnym.

Pierwsze opisy podróży po Italii, 
które były przewodnikami dla następ

nych pokoleń podróżujących, ukazały 
się w ostatniej ćwierci XVII w. w Wiel
kiej Brytanii, ponieważ to właśnie An
glicy rozpropagowali podróże po Wło
szech. Oni stanowili najliczniejszą grupę 
podróżników i zdominowali badania 
nad sztuką starożytną, poszukiwania ar
cheologiczne i rynek antykwaryczny. 
Złote czasy „Grand Tour” przypadają 
na drugą połowę XVIII w., kres wypra
wom do Italii przyniosły wojny napole
ońskie. W drugiej dekadzie XIX w. po
dróżnicy powrócili na szlak, jednak by
ła to już nowa epoka, nowe dążenia i tę
sknoty. Romantyczni podróżnicy poszu
kiwali odpowiedzi na zupełnie inne py
tania niż oświeceniowi znawcy i badacze- 
-starożytnicy, częściej też wybierali się 
w odleglejsze i bardziej egzotyczne kra
je, np. na Bliski Wschód.

Nadchodzący wraz z oświeceniem 
rozwój zainteresowań naukowych i po
wiązana z tym zmiana charakteru mece
natu artystycznego zbiegły się w czasie 
z odkryciami zabytków starożytnych 
i kształtowaniem się nurtów neoklasy- 
cystycznych w sztuce. Wszystkie te zja
wiska oddziaływały na siebie, wspoma-

1. Angelika Kauffmann, „Portret Krystyny 
Potockiej”, 1783-1784; portret córki Ignacego 
Potockiego zamówiony w pracowni artystki 
w Rzymie
2. Carlo Labruzzi, „Izabela i Aleksandra 
Potockie przechadzające się w okolicach 
jeziora Albano”, 1779-1780; obraz zamówiony 
w czasie podróży sióstr po Włoszech

gały wzajemnie swój rozwój. Nowe ko
lekcjonerstwo sztuki miało charakter 
erudycyjny, czasami nawet naukowy. 
Kolekcja starożytnika-znawcy miała nie 
tylko służyć ozdobieniu rezydencji, ale 
była przedmiotem badań i naukowego 
zainteresowania właściciela, który 
w czasie podróży po Włoszech rozwijał 
swoją wiedzę, dokonując np. samodziel
nych wykopalisk archeologicznych oraz 
kształcąc się u włoskich antykwariuszy 
i konserwatorów antyków. Tacy właśnie 
kolekcjonerzy zawiązali w 1734 r. 
w Wielkiej Brytanii Society of Dilettan
ti, stowarzyszenie amatorów sztuki, ba
daczy antyku o bardzo szerokich zainte
resowaniach i głębokiej wiedzy. To oni 
wytyczali szlaki „Grand Tour”, oni, in
spirowani wrażliwością artystyczną i pa
sjami naukowymi, poszukując miejsc 
znanych im z literatury starożytnej i hi
storii, odkrywając antyczne zabytki, 
ukształtowali cele i zadania podróży. Za 
nimi ruszyli do Włoch młodzi arysto
kraci i „Grand Tour” stała się zjawi-
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skiem powszechnym. O powszechności 
takich podróży w drugiej połowie XVIII w. 
świadczyć może np. relacja Johanna Jo
achima Winckelmanna, który podaje, że 
wiosną 1763 r. spotkał w Paryżu 300 
Anglików wybierających się do Rzymu.

Z biegiem czasu i w miarę rozpo
wszechniania się mody niemal wszyst
kie szczegóły wyjazdów stawały się ka
nonem. Począwszy od obowiązkowych 
lektur, przez zestaw niezbędnych w po
dróży przedmiotów i strojów, po obo
wiązkowe zakupy dzieł sztuki. Trasę 
wytyczały przewodniki. Alpy przekra
czano najczęściej przez przełęcz pod 
górą Cenis, dalej jechano przez Turyn, 
Florencję i Sienę do Rzymu. Odwiedza
no również Wenecję i mniejsze miasta: 
Vincenzę, Weronę, Mantuę, Bolonię, 
Modenę, Parmę. W każdym z miast od
wiedzano najbardziej interesujące za
bytki i atrakcyjne miejsca, lokalne cie
kawostki, pielgrzymowano do miejsc 
widokowych, zwiedzano również gale
rie sztuki, prywatne kolekcje, antykwa
riaty. Po odkryciu Pompejów i Herkula
num trasa „Grand Tour” wydłużyła się 
na południe Włoch do Neapolu, póź
niej również na Sycylię. Wtedy też obo
wiązkowym punktem podróży stały się 
wycieczki na Wezuwiusz i kolekcjono
wanie okazów geologicznych.

Młodzi arystokraci podróżowali 
często w towarzystwie tutorów, wy
kształconych starożytników albo na
uczycieli akademickich. Ambitniejsi mi
łośnicy sztuki przygotowywali się do 
wyjazdu, studiując literaturę, prowadzi
li samodzielnie wykopaliska archeolo
giczne, radzili się antykwariuszy przy 
dokonywaniu zakupów do kolekcji, za
bierali również ze sobą notatniki, szki- 
cowniki, przyrządy optyczne i kreślar
skie do wykonywania pomiarów i ry
sunków architektonicznych.

Nieodzownym elementem „Grand 
Tour” były wizyty w pracowniach arty
stów działających wówczas we Wło
szech, zwykle zamawiano u nich portre
ty na tle antycznych ruin i kupowano 
włoskie pejzaże i weduty. Wśród portre
cistów najpopularniejsi byli: Pompeo 
Batoni, Angelika Kauffmann, Anton Ra
phael Mengs, Rosalba Carriera, France
sco Solimena. Canaletto - Giovani Anto
nio Canal - dzięki swoim widokom 
miast włoskich zdobył sławę zwłaszcza 
wśród Anglików. Wielu malarzy, rzeźbia
rzy i architektów przyjeżdżało do Włoch 
na studia i odbywało własną, artystyczną 
„Grand Tour”. Zdobywali mecenasów 

i nowe zamówienia, często byli zaprasza
ni przez spotkanych we Włoszech po
dróżników do ich rodzinnych krajów. 
Ważną rolę w nawiązywaniu takich kon
taktów odgrywały salony towarzysko- 
-artystyczne. Największym, najbardziej 
znanym i, co za tym idzie, o najrozleglej- 
szych wpływach, był salon sir Williama 
Hamiltona, brytyjskiego dyplomaty 
w Neapolu. Jego obecność i działalność 
we Włoszech przyczyniła się do rozpo
wszechnienia „Grand Tour” wśród An
glików. Hamilton był kolekcjonerem 
i prawdziwym znawcą sztuki starożytnej, 
badaczem; prowadził wykopaliska ar
cheologiczne w Pompejach, stworzył 
słynną kolekcję waz, dziś należącą do 
zbiorów British Museum.

Kolejnym obowiązkowym punktem 
podróży były zakupy dzieł sztuki. Po
szukiwano wszystkiego, co wiązało się 
z antykiem - gemm, waz, rzeźb. Zapo
trzebowanie było ogromne i mimo że 
coraz to nowe wykopaliska dostarczały 
dużej liczby zabytków, zwłaszcza rzeźb 
i fragmentów lapidarnych, wielu ary
stokratów wracało do domu z falsyfika
tami. Chętnie kolekcjonowano też wy
ciski gemm oraz kopie waz i najsłyn
niejszych rzeźb. Prawdziwą wartością 
takich zbiorów były walory edukacyjne, 
zwłaszcza w czasach, kiedy autentyczne 
dzieło mógł zastąpić jedynie wizerunek 
na rycinie. Aby zapobiec wywozowi 
z Włoch najcenniejszych zabytków an
tycznych, papież Klemens XIV i jego 
następca papież Pius VI ufundowali 
Museo Pio Clementino, w którym 
zgromadzono bogatą i znaczącą kolek
cję rzeźby antycznej. Muzeum to jest 
częścią kompleksu do Muzeów Waty
kańskich, do dziś w jego zbiorach znaj
dują się takie dzieła, jak: Grupa Laoko- 
ona, Tors Belwederski i posąg Apolla 
Belwederskiego.

Poza rzeźbami, gemmami i wazami, 
przywożono z podróży przedmioty pa
miątkowe: ryciny i zdobywające coraz 
większą popularność akwarele z wido
kami najsłynniejszych i najpiękniej
szych miejsc, złocone ramy do obrazów, 
intarsjowane lub dekorowane mozaika
mi stoliki, serwisy i wachlarze ozdobio
ne widokami starożytnych ruin.

Niewątpliwie dla większości po
dróżników wyjazd na „Grand Tour” 
był jedynie konwencjonalną podróżą 
do Włoch, okazją do towarzyskich 
spotkań i nawiązania kontaktów, przy
godą. Trzeba jednak podkreślić, że 
równocześnie dzięki pasjom nauko-

3. Pałac w Wilanowie - lapidarium, stworzone 
według projektu Leandro Marconiego w 1875 r.; 
część zabytków pochodzi z kolekcji
S.K. Potockiego

(zdjęcia: 1 - Małgorzata Kwiatkowska, 
2 - Mariusz Wideryński, 3 - Agnieszka Indyk, 

wszystkie obiekty w zbiorach Muzeum-Palacu 
w Wilanowie)

wym prawdziwych starożytników dzia
łających wówczas we Włoszech, kształ
towała się archeologia i historia sztuki. 
Nie można tutaj nie wspomnieć o Jo- 
hannie Joachimie Winckelmannie. Ten 
niemiecki badacz był autorytetem 
w sprawach sztuki antycznej. Zajmo
wał się konserwacją rzymskich staro
żytności, był antykwariuszem i biblio
tekarzem papieskim. Dziś uważany jest 
za pierwszego historyka sztuki i ojca 
archeologii. Napisał Historię sztuki 
u dawnych, wydaną w 1764 r., w któ
rej dokonał analizy historycznej roz
woju sztuki starożytnej, skupiając się 
szczególnie na rzeźbie, wprowadził do 
nauki pojęcie stylu w sztuce. Jego pu
blikacja wywarła ogromny wpływ na 
fascynację antykiem, rozwój zaintere
sowań starożytniczych i rozpowszech
nienie się w Europie stylu neoklasycy- 
stycznego.
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„Grand Tour” była zjawiskiem ko
smopolitycznym; chociaż najliczniej wy
jeżdżali Anglicy, nie brakowało podróżu
jących po Italii Niemców, Francuzów, 
również Polaków. Przyglądając się ich ka
rierom i osiągnięciom, widzimy, jak duży 
wpływ na życie oraz na kulturę artystycz
ną w Polsce w drugiej połowie XVIII w. 
miała edukacja i wyjazdy do Włoch.

August Fryderyk Moszyński w mło
dości podróżował do Rzymu i Neapolu, 
był świadkiem pierwszych wykopalisk 
w Herkulanum, zgromadził kolekcję 
gemm. Jego kariera na dworze Stanisła
wa Augusta Potockiego mogła rozwijać 
się dzięki wiedzy i doświadczeniom 
zdobytym w czasie „Grand Tour” i póź
niejszych podróży; został dyrektorem 
Królewskich Budowli oraz opiekunem 
królewskiej kolekcji dzieł sztuki.

Malarz Franciszek Smuglewicz wyje
chał do Rzymu jako stypendysta Stani
sława Augusta Poniatowskiego. Zajmo
wał się dokumentowaniem odkryć 
w Domus Aurea w Rzymie, był autorem 
rysunków, które rozpowszechniane były 
potem jako sztychy w albumach zabyt
ków antycznych. Na „Grand Tour” do 
Włoch wyruszali również: książę Stani
sław Poniatowski - bratanek królewski, 
Julian Ursyn Niemcewicz, Stanisław Sta
szic, Izabela z Czartoryskich Lubomirska 
oraz Stanisław Kostka Potocki. Ten 
ostatni odbył w swoim życiu kilka po
dróży po Europie i Italii. Jak sam pisał, 
„Grand Tour” na przełomie 1774 i 1775 r., 

po zakończeniu studiów w Akademii Tu- 
ryńskiej, ukształtowała jego gust 
i upodobanie do sztuki klasycznej. 
W czasie kolejnych wyjazdów rozwijał 
swoją wiedzę i wzbogacał kolekcję sztu
ki, nawiązywał kontakty artystyczne i to
warzyskie. Zrealizował chyba wszystkie 
obowiązkowe punkty „Grand Tour”. 
W czasie swojej drugiej włoskiej wypra
wy Potocki, współpracując z malarzem 
Victorem Brenną, stworzył rysunkową 
rekonstrukcję willi Pliniusza. Nawiązany 
wtedy kontakt zaowocował przyjazdem 
artysty do Polski. Brenna projektował 
tutaj, na zlecenie Izabeli z Czartoryskich 
Lubomirskiej - teściowej S.K. Potockie
go, dekoracje w pałacu w Bażantarni, 
czyli dzisiejszego Natolina, oraz w pała
cu w Łańcucie. Znajdujące się do dziś 
w zbiorach wilanowskich portrety żony 
Potockiego - Aleksandry i jej siostry Iza
beli, zamówione zostały u Pompeo Bato- 
niego w Rzymie w czasie trzeciej podró
ży do Włoch. Wtedy również Jacques- 
-Louis David rozpoczął malowanie por
tretu konnego Stanisława Kostki. 
W trakcie kolejnych wyjazdów Potocki 
dokonywał zakupów dzieł sztuki - zgro
madził kolekcję gemm, nieliczną kolek
cję rzeźb i waz, wśród których znalazły 
się zabytki wydobyte w czasie prowa
dzonych przez niego wykopalisk arche
ologicznych w Noli pod Neapolem. 
Stworzył erudycyjną kolekcję dzieł sztu
ki, która stała się jego warsztatem na
ukowym w pracy nad tłumaczeniem 

i adaptacją dzieła Winckelmanna, które
mu Potocki nadał tytuł O sztuce u daw
nych, czyli Winkelman polski. Oczywi
ście, zgodnie z obowiązującymi kanona
mi, nawiązywał w czasie podróży liczne 
kontakty towarzyskie oraz dwukrotnie 
odbył wycieczkę na Wezuwiusz, skąd 
przywiózł okazy geologiczne.

Nie można przecenić roli podróży 
Potockiego po Włoszech i Europie 
w ukształtowaniu jego myśli o sztuce, gu
stu i zainteresowań naukowych. Do
świadczenia zdobyte w czasie wyjazdów, 
zgromadzona przez niego kolekcja dzieł 
sztuki, w której znalazły się również ob
razy wiązane z najwybitniejszymi dawny
mi mistrzami malarstwa, zmieniły histo
rię pałacu w Wilanowie. Stanisław Kost
ka Potocki zainicjował w pałacu działal
ność jednego z pierwszych polskich mu
zeów, jego kolekcja dzieł sztuki, udostęp
niona zwiedzającym w 1805 r., stała się 
podstawą historycznych zbiorów mu
zeum. Do dziś w kolekcji wilanowskiej 
znajdują się obrazy z umieszczoną na od- 
wrociu nalepką: „STANISŁAW HR. PO
TOCKI PREZES SENATU’, herbem ro
dowym Potockich oraz odręcznymi no
tatkami właściciela kolekcji, dotyczącymi 
atrybucji i tematów obrazów.

Anna Ekielska-Mardal

„Narodziny kolekcji «Grand Tour» Stanisława Kostki hr. 
Potockiego" - pod takim tytułem czynna jest od 14 
listopada br. do połowy kwietnia 2006 r. wystawa w Oran
żerii pałacowej z okazji 200-lecia działalności Muzeum 
Wilanowskiego.

Spotkanie z książką
TAJNIKI SZTUKI MALARSTWA

Oglądając obrazy dawnych mistrzów pędzla, rzadko kontemplujemy je 
na tyle długo, aby dostrzec wszystkie szczegóły zamieszczone na płót
nach. Jeśli nawet je widzimy, nie potrafimy interpretować zawartych w nich 

symboli. Atakowani powierzchownymi informacjami i skrótowymi wiadomo
ściami zatraciliśmy umiejętność abstrakcyjnego myślenia i rozumienia me
tafor. Brakuje nam też wiedzy z zakresu antycznej i chrześcijańskiej tradycji 
malarskiej. Do rozwinięcia wrażliwości poznawczej potrzeba treningu. 
Z pewnością będzie nim lektura książki Patricka de Ryncka Jak czytać ma
larstwo - rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dziel dawnych 
mistrzów (wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNI- 
VERSITAS, Kraków 2005).

W książce przedstawiono 180 obrazów stanowiących re
prezentacyjny przekrój pięciu wieków malarstwa zachodnie
go od XIV w. (poliptyk ołtarzowy „Madonna na majestacie” 
autorstwa Duccia di Buoninsegny) do początku XIX w. (obraz 
„Rozstrzelanie powstańców madryckich trzeciego maja 
1808” pędzla Francisca de Goi). Reprodukcja każdego dzie
ła uzupełniona została rysem historycznym i opisem najważ
niejszych detali (prezentowanych obok w powiększeniu), 
a także przedstawieniem związanych z daną sceną fragmen
tów Biblii, mitów, legend, cytatów. Okazuje się, że zawartych 
w obrazach symboli jest mnóstwo, wiele zaskakuje i budzi 
podziw dla umiejętności obserwacyjnych i erudycji malarzy. 
Warto wymienić niektóre: często pojawiające się lilie symbo
lizują czystość i dlatego towarzyszą zwykle przedstawieniom 
Marii Panny (podobną rolę odgrywa ukazywanie Marii 

w ogrodzie zamkniętym - motyw hortus conclusus). Światło świecy jest 
uosobieniem Boga, waga - sprawiedliwości. Przedstawienie miotły i różań
ca - to nawiązanie do dwóch nakazów chrześcijańskich ora et labora (módl 
się i pracuj), psy symbolizują wierność małżeńską, a zzute i odrzucone buty 
- rozwiązłość. Sowa jako ptak nocny symbolizuje zdradę, jeleń - pożądanie. 
Ukazanie zepsutych owoców nawiązuje do grzechu pierworodnego (tak sa
mo jak soczyste, dojrzale jabłko). Kolumny obrazują trwałość, klepsydra - 
przemijanie. Czasami w ujęciach malarskich zawierano aluzje do spraw bie
żących, jak w obrazie Masaccia „Grosz czynszowy” z 1427 r., gdzie przed
stawiona scena z Ewangelii nawiązuje do przeprowadzonej (w roku powsta

nia obrazu) we Florencji reformy podatków. Uważne ogląda
nie dzieł pędzla dawnych mistrzów nie tylko rozwija umiejęt
ność odkrywania w nich symboliki czy aluzyjności. Obrazy te 
są ciekawym przedstawieniem rozwoju technik malarskich, 
używanych, aby przyciągnąć uwagę. Malowanie na obrazach 
wypukłych luster miało na celu zbliżenie przestrzeni obrazu 
do przestrzeni widza, umieszczanie kotar sprawiało wrażenie 
trójwymiarowości i zachęcało do głębszego poznania dzieła.

Aby rozsmakować się w studiowaniu dawnych obrazów, 
warto poznać tę ciekawą książkę. Pogłębimy dzięki niej wie
dzę, rozwiniemy erudycję i wrażliwość estetyczną, nabierze- 
my dystansu do rzeczywistości. Publikacja jest do nabycia 
w księgarniach naukowych, siedzibie wydawcy (30-063 Kra
ków, al. 3 Maja 7, tel./fax 0-12 634-51-07, 0-12 423-47-69) 
lub za pośrednictwem księgarni internetowej (www.universi- 
tas.com.pl). (ek)
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Wizerunki różne szlachetnego estety

O Stanisławie Kostce Potockim 
(1755-1821) - wybitnym poli
tyku i publicyście, archeologu, ar- 

chitekcie-amatorze, pisarzu, me
cenasie i teoretyku sztuki, wresz
cie kolekcjonerze - pisano wiele, 
i to zarówno w czasach mu 
współczesnych, jak i w latach 
późniejszych. Ze wspomnień pa
miętających go osób i z jego wła
snej korespondencji wylania się 
sylwetka człowieka o cechach 
zróżnicowanych, przy czym orga
nicznie i wręcz paradoksalnie ze 
sobą zespolonych. I tak hrabia łą
czył właściwą Potockim pychę 
z wielką prostotą w stosunkach 
z ludźmi, libertyńskie umiłowanie 
swobody z rodzinną stateczno
ścią przykładnego męża i ojca, 
spokój i takt z porywczością 
i zmiennymi nastrojami ze skłon
nością do hipochondrii, wreszcie 
wielkoduszność w sprawach pu
blicznych lub rodzinnych z pewną 
małostkowością oszczędnego 
gospodarza. W jego osobowości 
dominowała postawa estety, umi
łowanie piękna i - może przede 
wszystkim - głębokiej znajomo
ści rzeczy. „Częstokroć patrząc 
na niego - pisała po latach 
w swoich wspomnieniach Anna 
z Tyszkiewiczów Potocka, syno
wa Stanisława Kostki - zdumie
wałam się ogromem wiedzy, którą 
opanować może /eden człowiek 
nic nie zapominając [...]. Nieraz 
słyszałam, jak recytował z pamię
ci cafe księgi Wergilego, przekła
dając je swobodnie w miarę wy
głaszania". Z równą łatwością 
rozprawiał w salonach, jak za
pewniała Anetka, o „najmodniej
szym romansie, reformie rządów, 
kabałach politycznych, wartości 
jakiegoś dzieła, planach publicz
nej budowli, kompozycji obrazu 
czy osobistych sprawach starego 
przyjaciela". Był zadziwiająco 
wszechstronny, przy czym znaj
dował czas na wszystko, godząc 
liczne i ważne funkcje publiczne 
z działalnością pisarską, nauko
wą, mecenasowską i artystyczną. 
Towarzyszyła jej poświęcona hra
biemu ikonografia, obejmująca 
malarstwo, rysunek i grafikę oraz 
rzeźbę i numizmatykę.

Najcenniejszym obiektem 
jest niewątpliwie słynny obraz Ja- 
cquesa-Louisa Davida (Muzeum- 
-Palac w Wilanowie), opisany na
stępująco w katalogu zbiorów wi
lanowskich z 1834 r., pod nume
rem 1: „Portret na koniu wielkości 
naturalnej hr. Stanisława Potoc
kiego [...] wzięty ze szkicu zrobio
nego z natury w ujeżdżalni w Ne
apolu, został wypracowany i wy

stawiony na popisie sztuk pięk
nych w Paryżu w r. 1781, uważany 
jako jedno z najlepszych dziel au
tora Davida". Ów wiarygodny 
opis, powstały na podstawie in
formacji syna portretowanego, 
Aleksandra Potockiego, zadaje 
kłam relacji Julesa Davida, wnu
ka wielkiego malarza, według 
której młody Stanisław Kostka, 
biorąc udział w polowaniu wyda
nym przez króla Neapolu, miał 
rzekomo poskromić wspaniałe
go, ale dzikiego rumaka, pierw
szy go dosiadając. Z wymienio

nym arcydziełem Davida (które
mu poświęcono ogromną litera
turę) wiążą się dwa jego rysunki. 
Pierwszy - modello czarną i białą 
kredką na niebieskim papierze - 
wypłynął w 1926 r. na jubileuszo
wej wystawie artysty w Brukseli 
i został sprzedany w 1949 r. na 
aukcji w szwajcarskim Bernie. Byl 
on kompozycją wykończoną, do
kładnie odpowiadającą obrazo
wi. Drugi rysunek - czarną i biatą 
kredką na pokrytym siatką papie
rze i datowany na początek XIX w. 
- znalazł się w Kolekcji Wilanow
skiej, lecz nie wymieniono go 
w jej spisach archiwalnych 
(obecnie w zbiorach Biblioteki 
Narodowej). On także powtarza 
wiernie dzieło malarskie, lecz rysy 
twarzy Potockiego są potrakto
wane bardziej realistycznie. 
W grafice obraz doczekał się 
dwóch powtórzeń, obu zresztą 
słabych (drzeworyt S. Śląskiego 
z rysunku Jana Zdzisława Kono
packiego z 1877 r. i akwaforta Ju
lesa Davida z 1880 r.), ilustrują

cych ówczesne reprezentacyjne 
wydawnictwa - warszawski al
bum Galerii Wilanowskiej oraz 
paryską monografię wielkiego 
Davida.

Z innych, nie tak już staw
nych, portretów Stanisława Kost
ki Potockiego należy wymienić 
dzieła malarskie: Angeliki Kauff- 
mann (wizerunek en pied, obraz 
zaginiony, znany z drzeworytu 
Wilhelma Berga na podstawie ry
sunku Miłosza Kotarbińskiego, 
1877), Antona Grafta (1785, Mu
zeum Narodowe w Warszawie),

Josefa Grassiego (portret do ko
lan, w mundurze generała artyle
rii wojsk polskich, obraz olejny, 
1792, Muzeum-Patac w Wilano
wie, oraz portret w popiersiu, pa
stel ze zbiorów wilanowskich, 
około 1792, Muzeum Narodowe 
w Warszawie), Marcella Baccia- 
rellego („Napoleon nadaje kon
stytucję Księstwu Warszawskie
mu” i osobny portret Potockiego 
w popiersiu - oba obrazy zagi
nione, ten drugi dotrwał w słabej 
kopii w Muzeum Diecezjalnym 
w Płocku) i Antoniego Blanka 
(1815, Muzeum-Patac w Wilano
wie). Wypada tu dodać, iż 
w zbiorach wrocławskiego 
Ossolineum zachował się rysu
nek Grassiego, zbliżony do obu 
wspomnianych dziel malar
skich, zaś płótno Antoniego 
Blanka, przedstawiające hrabie
go w starszym wieku (we fraku 
mundurowym), powstało bądź 
w trakcie pełnienia przez modela 
funkcji ministra Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego 

(1815-1820), bądź już po jego 
śmierci. Wiadomo też, iż Blank 
wykonał dla sali Senatu jeszcze 
jeden wizerunek Potockiego, na 
podstawie maski pośmiertnej.

Wśród stosunkowo licznych 
dziel graficznych, poświęconych 
Stanisławowi Kostce, za najlep
sze uważa się miedzioryt punkto
wany Jana Ferdynanda Gotfryda 
Krethlowa, wykonany w Warsza
wie w 1819 r. ze sporządzonego 
tamże, zapewne z natury, rysun
ku Ludwika Letronne’a. Sztych 
odznacza się typową dla tego 
grafika dokładnością, sumienno
ścią i wirtuozerią techniczną, wy
rażającą się w światłocieniowym 
modelunku twarzy, delikatności 
zawiązanej na szyi chustki, mięk

kości aksamitu płaszcza, puszy- 
stości futra czy połysku jedwab
nej wstęgi orderowej. Na neutral
nym owalnym tle powstała całość 
tyleż wyważona, co elegancka, 
objaśniona u dołu kaligraficznym 
podpisem. Doceniono ją należy
cie w stołecznym środowisku ar
tystycznym, przyznając Krethlo- 
wowi - temu spolonizowanemu 
Niemcowi osiadłemu w Warsza
wie od 1818 r. - srebrny medal. 
Sam rysunek Letronne’a (notabe
ne wybitnego litografa), przecho
wywany ongiś w Wilanowie, nie 
zachował się.

Sztych Krethlowa nieraz po
służył za wzór grafikom - polskim 
i obcym, najczęściej dziewiętna
stowiecznym (Bernard Romain 
Julien, około 1827; Teofil Mielca- 
rzewicz, 1829; Ludwik Horwart, 
1830), rzadziej dwudziestowiecz
nym (Adam Grabowski, 1917). 
Kopiowano go dokładnie lub tyl
ko trawestowano często w lu
strzanym odbiciu, stosując chęt
nie popularną wówczas litografię.

1. Jacques-Louis David, „Portret konny Stanisława Kostki Potockiego”, rysunek czarną i białą kredką, początek XIX w.
2. Jan Ferdynand Gotfryd Krethlow według rysunku Ludwika Letronne’a, „Portret Stanisława Kostki Potockiego”, miedzioryt 
punktowany, 1819
3. Zygmunt Vogel według własnego projektu, „Katafalk Stanisława Kostki Potockiego w kościele św. Krzyża w Warszawie”, 
akwarela, tusz i sepia, 1821 (wszystkie obiekty w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie)
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Dobrym wczesnym przykładem tej 
techniki, rozpowszechnionej w Polsce 
dzięki niezmordowanej działalności 
hrabiego Aleksandra Chodkiewicza, 
jest podobizna Stanisława Kostki Po
tockiego w popiersiu, zamieszczona 
w wydawnictwie Portrety wsławionych 
Polaków (Warszawa 1820-1830), odbi
janym w zakładzie tegoż Chodkiewi
cza.

Hrabia Potocki, pod koniec życia 
atakowany przez wyższy kler zwłaszcza 
za swoją Podróż do Ciemnogrodu 
(Warszawa 1820), zmart nagle w Wila
nowie 14 września 1821 r. Dwanaście 
dni później w warszawskim kościele 
św. Krzyża stanął - wystawiony na oko
liczność egzekwii żałobnych - katafalk, 
zaprojektowany przez Zygmunta Vogla, 
który od 1813 r. zajmował się profesjo
nalnie projektowaniem takich konstruk
cji. Wygląd tego katafalku przekazały 
dwa obiekty wykonane przez artystę: 
rysunek (akwarela w tonacjach brązo
wych, tusz i sepia, sygnowana: Sigism: 
Vogel lnv: et erexit 1821, ze zbiorów 
Krasińskich, Biblioteka Narodowa), 
a zarazem wzór dla litografii, odbitej 
w kwietniu 1822 r. w zakładzie Ludwika 
Letronne'a. Katafalk miał kształt antycz
nego grobowca ze schodami i wgłęb
nym portykiem, zwieńczonego urną; we 
wnętrzu budowli znajdowała się trumna 
z herbem Pilawa, wsparta na sfinksach, 
z portretem zmarłego na tympanonie. 
Vogel osobiście litografowat projekto
wane przez siebie katafalki, przezna
czając je do specjalnego wydawnic
twa; gwasz ze zbiorów Krasińskich jest 
jedynym zachowanym rysunkiem z tej 
serii (o pozostałych wiadomo tylko z li
teratury).

Stołeczna prasa donosiła też o pro
jektowanych bądź już zrealizowanych 
dziełach rzeźbiarskich - portretach Sta
nisława Kostki. „Kurier Warszawski” 30 
października 1821 r. informował, że Ja
kub Tatarkiewicz ogłosił prenumeratę 
na popiersie hrabiego: „Biust po 24 zl. 
Biletów dostać można u prof. Blanka 
i Letrona", a 16 listopada tegoż roku 
podano wiadomość o umieszczeniu 
w Gabinecie Rycin Uniwersytetu War
szawskiego rzeźbiarskiego popiersia 
Potockiego, dzieła wykonanego w Rzy
mie przez Pawła Malińskiego.

Stosunkowo bogata ikonografia 
Stanisława Kostki Potockiego (zaled
wie tu zasygnalizowana) dobrze 
świadczy o jego olbrzymim wpływie na 
życie umysłowe ówczesnej Warszawy. 
Trzeba podkreślić, iż hrabia w swojej 
niełatwej politycznej karierze wolny byt 
zawsze od niskich zachowań, od któ
rych chronił go niezawodny estetyzm - 
po prostu wstręt do wszelkiej brzydoty. 
W tym kontekście łatwiej przyjdzie wy
baczyć mu takie słabostki, jak próż
ność na punkcie własnej urody („której 
nie miał" - jak złośliwie zauważał ko
styczny Kajetan Koźmian) lub ambicje, 
by uchodzić za znakomitego jeźdźca 
(którym nie wiadomo, czy byt).

Hanna Widacka

•J Jan Z. Balcerzak z Pity - Marek Zalewski, Supraśl. 500 lat dziejów klasztoru i miasta, Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Warszawa-Supraśl 2005 

•/ Szkoła Podstawowa nr 11 w Siemiatyczach - Melania Tutak, Pawet Kubisztal, Okolice Krakowa. Przewodnik, 
Wydawnictwo vis-a-vis/Etiuda, Kraków 2005

•/ Barbara Zmyślona z Gliwic - Jadwiga Lipońska-Sajdak, Józef Mastalerz, Fotografia ojczysta Józefa Dańdy, 
Muzeum Historii Katowic, Katowice 2005

wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• rabat w wysokości 10% na wszystkie wydawnictwa książkowe 

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

z pierwszym zamówionym numerem miesięcznika)
• dla szkól i bibliotek gratisowe roczniki 2003 i 2004 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”. 

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

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

KLUB PRENUMERATORO 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI 
Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 

miesięcznika są oczywiste:

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

Jadwiga Chotodniuk z Warszawy - Pawet Dettloff, Marcin Fabiański, Andrzej Fischinger, Zamek królewski na 
Wawelu. Sto lat odnowy (1905-2005), Kraków 2005

-/ Wojciech Majkowski z Czosnowa - Aleksander Gieysztor o dziedzictwie kultury, Wydawnictwo Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2000
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PRENUMERATA

prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 
Warszawa, ul. Agrykoli 1, BPH SA Warszawa nr 
02 1060 0076 0000 4210 2000 2418. Wpłat pro
simy dokonywać na blankietach przekazów pocz
towych i bankowych. Prenumeratę można rozpo
cząć w dowolnym miesiącu; cena numeru 6 zł za 
1 egz., cena prenumeraty opłaconej na cały 2006 r. 
- 72 zł. Prenumerata zagraniczna jest o 150% 
droższa. Archiwalne numery z lat 2000-2004 
w cenie 1,50 zł za 1 egz. dostępne są w siedzibie 
wydawcy. Wszelkie informacje można uzyskać 
pod nr. teł. 629-62-26, 621-62-41 w. 252 (e-mail: 
zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we 
wszystkich urzędach pocztowych oraz przez li
stonoszy od mieszkańców wsi i małych miaste
czek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest 
utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe dla 
miejsca zamieszkania lub siedziby prenumerato
ra oraz listonosze przyjmują przedpłaty w ter
minach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia 
następnego roku, do końca lutego na okres od 
1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, do 
31 sierpnia na okres od 1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miej
sce zamieszkania prenumeratora przyjmują 
przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia 
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych 
wyżej.

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

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na I 
kwartał 2006 r. przyjmowane są do 5 grudnia br.

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

Skąd brać fundusze na ochronę 
polskich zabytków - zastanawia 
się Dorota Szwarcman na ta
mach „Polityki”. „Ministerstwo 
Kultury dzięki środkom z gier lo
sowych ma nieco więcej pienię
dzy na dotacje celowe: oprócz 21 
min zl na program Dziedzictwo 
kulturowe, 15 min zl w ramach 
programu Rozwój infrastruktury 
kultury i 32 min zl w ramach Pro
mesy ministra kultury, czyli uzu
pełnienia wkładu własnego dla 
ubiegających się o dotacje unij
ne. Ale dostać unijną dotację jest 
trudno. Wiele wniosków odrzuco
no z powodu niedostatecznego 
przygotowania [...] Pozostają 
sponsorzy. Są przykłady budzące 
nadzieję, jak wdrażany przez PZU 
SA program ratowania drewnia
nych kościołów: piętnaście - na 
razie - obiektów objętych zosta
nie ochroną przeciwpożarową 
i antywfamaniową [...] Ale ogól
nie potencjalnym sponsorom 
brak mechanizmów motywują
cych, takich jak możliwość odpi
sów podatkowych za opiekę nad 
zabytkami. Zabytków zadbanych 
jest więc niewiele, a zaniedbań - 
ogrom".

Muzeum Okręgowe w Nowym 
Sączu we wrześniu br. zorgani
zowało międzynarodową konfe
rencję „Specyfika kultury kar
packiej i jej prezentacja w skan
senach pogranicza polsko-sło
wackiego”: Jej celem było 
wspólne zastanawianie się mu
zealników i skansenologów nad 
specyficznymi cechami kultury 
karpackiej oraz sposobami jej 
prezentacji w skansenach. Do
konano również wymiany do
świadczeń w zakresie podno
szenia atrakcyjności skanse
nów - nie tylko poprzez intere
sujące realizacje przestrzenne 
i organizację ciekawych imprez 
folklorystycznych, ale również 
poprzez rozmaite formy aktyw
ności o charakterze innowacyj
nym. W programie konferencji 
oprócz wygłoszonych licznych 
referatów i komunikatów było 
także zwiedzanie zabytków kul
tury podkarpackiej in situ oraz 
w licznych skansenach.

Latem br. na Starym Rynku 
w Poznaniu odsłonięta została 
ostatnia z trzech studni, poświę
cona bogu wojny Marsowi. Idea 
odbudowy studni na poznań

skim rynku podjęta została 
przez Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami Oddział w Poznaniu. 
Studnie te zostały usunięte 
z rynku w czasie unowocześnia
nia miasta około 150 lat temu. 
Pierwsza studnia z figurą Apolla 
odsłonięta została w 2002 r., 
a wykonał ją Marian Konieczny 
z Krakowa, studnię drugą, po
święconą Neptunowi, wykonali 
Marcin Sobczak i Adam Piasek 
z Poznania, a przywrócona zo
stała w 2004 r., tę ostatnią, z fi
gurą Marsa, wykonał Rafał No
wak, również z Poznania. Ze 
względu na brak jednoznacz
nych przekazów ikonograficz
nych ich obecna forma stanowi 
jedynie nawiązanie do siedem
nastowiecznej koncepcji ide
owej, ale ich powrót na dawne 
miejsce podtrzymuje ciągłość 
miejskiej tradycji.

W odremontowanych wnętrzach 
Barbakanu na Starym Mieście 
w Warszawie w dniach od 25 
sierpnia do 30 października br. 
czynna była wystawa „Stare 
Miasto w Warszawie - pomnik 
światowego dziedzictwa kultu
ralnego”, zorganizowana przez 
Muzeum Historyczne m.st. War
szawy w dwudziestą rocznicę 
wpisania historycznego cen
trum Warszawy na Listę Świato
wego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego UNESCO. War
szawskie, zabytkowe mury 
obronne wynajęto na trzy lata 
Muzeum Historyczne m.st. War
szawy i planuje zaadaptowanie 
ich w dwóch etapach. W pierw
szym etapie (do października 
2005 r.) udostępnione zostało 
wnętrze Barbakanu i wystawa 
poświęcona warszawskiej Sta
rówce, w drugim, po wykonaniu 
niezbędnych prac w okresie zi
mowym, będzie otwarta stała 
ekspozycja o warszawskim Sta
rym Mieście. W przyszłości od
wiedzający wystawę będą mogli 
także zapoznać się z rozwojem 
fortyfikacji miejskich, przedsta
wionych nie tylko na rysunkach, 
ale i w formie specjalnie przygo
towanych modeli. Pod apelem 
domagającym się kontynuowa
nia prac remontowych i konser
watorskich przy warszawskich 
murach obronnych jako pierw
sza z instytucji podpisała się re
dakcja „Spotkań z Zabytkami".

Pracownicy i studenci z Uniwer
sytetu Wrocławskiego i Poli
techniki Wrocławskiej podczas 
prac archeologicznych na 
Gromniku, niewielkiej górze nie
daleko Przeworna w woj. dolno
śląskim natrafili na ślady świąty

ni z IX w. Jeśli to datowanie zo
stanie naukowo potwierdzone, 
będzie to sensacyjne odkrycie, 
ponieważ kościoły z tego okre
su w Polsce są bardzo rzadkie. 
Dotychczas Gromnik znany byt 
głównie z ruin zamku z przeło
mu XIII i XIV w. W trakcie prowa
dzonych obecnie prac znalezio
no także pochodzącą prawdo
podobnie z IX w. ceramikę. Wła
dze gminy w Przewornie zasta
nawiają się, jak wykorzystać 
odkrycie archeologów. Wiado
mo już, że na Gromniku ma po
wstać wieża widokowa i altana, 
planuje się także stworzenie za
plecza dla turystów.

Staraniem Sejneńskiego Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami 
i gospodarza podominikańskie- 
go klasztoru w Sejnach - ks. 
Kazimierza Gackiego urządzo
no w klasztorze kilka sal muze
alnych. Jest to drugie muzeum 
w mieście. Organizowane w nim 
są czasowe wystawy, ważne 
miejsce zajmuje też ekspozycja 
Wigierskiego Parku Narodowe
go. Uruchomienie w podomini- 
kańskim klasztorze muzeum 
stanowi początek przywracania 
świetności zabytkowej budowli. 
Pomoc w finansowaniu general
nego remontu klasztoru gospo
darze mają nadzieję otrzymać 
z resortu kultury.

Muzeum Narodowe w Krakowie 
otrzymało dwa portrety autor
stwa Stanisława Ignacego Wit
kiewicza. Przekazała je w darze 
mieszkająca w Londynie Danu
ta Wójcicka. Portrety przedsta
wiają jej matkę - Gabrielę Czar- 
niecką-Berezowską. Pierwszy 
portret powstał w 1912 r. i zna
ny jest także z fotografii wyko
nanej przez Witkacego, drugi 
pochodzi z 1936 r. Obie prace 
stanowią bardzo cenny naby
tek. Ich pokazanie krakowskie 
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muzeum planuje w nowej Gale
rii Sztuki Polskiej XX w.

W Państwowym Muzeum Ar
cheologicznym w Warszawie 
w dniach od 3 sierpnia do 
2 października br. czynna była 
wystawa „Bizantyjskie mozaiki 
z Bliskiego Wschodu”. Po raz 
pierwszy w Polsce prezentowa
ne byty mozaiki z V w., odkryte 
w 1999 r. na Bliskim Wschodzie 
przez ekipę belgijskich arche
ologów. Do współpracy przy 
konserwacji i interpretacji znale
ziska zaproszeni zostali arche
olodzy i konserwatorzy z Cen
trum Archeologii Śródziemno
morskiej Uniwersytetu War
szawskiego. Prace, prowadzo
ne w Damaszku w 2004 i 2005 r. 
przez polskich, syryjskich i grec
kich konserwatorów, finansowa
ne były przez Komisję Europej
ską w ramach programu „Kultu
ra 2000”. Odrestaurowane mo
zaiki przechowywane są w ma
gazynach Generalnej Dyrekcji 
Starożytności i Muzeów Arab
skiej Republiki Syryjskiej.

Ukazał się rocznik jubileuszowy 
„Almanachu Muszyny”, wyda
wanego pod patronatem Towa
rzystwa Miłośników Ziemi Mu
szyńskiej od 1995 r. Wiele 
w nim tematów związanych 
z tradycją, historią i zabytkami. 
Zwracają uwagę artykuły po
święcone wykopaliskom na 
wzgórzu zamkowym w Muszy
nie i inne teksty dotyczące zie
mi muszyńskiej, rozważania Ta
deusza M. Trajdosa o polichro
miach bardiowskiego malarza 
Wiktora Zompha w świątyniach 
w Boguszy, Andrzejówce i Lelu- 
chowie, omówienie konkursu 
architektonicznego na pensjo
nat w Krynicy, ogłoszonego 
w 1926 r. Wydawcom „Almana
chu" należą się słowa uznania 
za wytrwałość w prowadzeniu 
tego ważnego i interesującego 
periodyku.

Stołeczna policja odzyskała bez
cenny zabytek - modlitewnik 
z XIV w., skradziony ponad rok 
temu z klasztoru salezjanów 
w Czerwińsku. Specjaliści szacu
ją jego wartość na 15 min dola
rów. W Polsce jest tylko sześć 
podobnie wartościowych gradu- 
atów. Po kradzieży zakonnicy 
w Czerwińsku wzmocnili za
bezpieczenia klasztoru, zamon
towali alarm. Najcenniejsze dzie
ła mają być przeniesione do 
Muzeum Diecezjalnego w Płoc
ku. Tam też ma trafić odzyskany 
modlitewnik.
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Z jakiego to muzeum?
Dla uważnych czytelników oraz wszystkich, którzy przechowują numery 

„Spotkań z Zabytkami” z ostatnich lat, rozwiązanie tego konkursu będzie bardzo łatwe.
Wystarczy skojarzyć obiekty przedstawione na zdjęciach umieszczonych 
na tylnej okładce pisma z warszawskimi muzeami, z których pochodzą 

i przesłać takie zestawienie pod adresem redakcji. Gdzie szukać podpowiedzi?

Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 
cenne nagrody książkowe - katalogi zbiorów muzealnych i wystaw 

- wydawnictwa ufundowane przez:

• Muzeum-Patac w Wilanowie,
• Zamek Królewski w Warszawie,
• Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie,
• Muzeum Narodowe w Warszawie,
• Muzeum Historyczne m.st. Warszawy.
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Z jakiego to muzeum?
(warunki konkursu zob. s. III okl.)

1. Tadeusz Makowski,
„Szewc”, 1930, ol., pt.
2. Siodło damskie, połowa XIX w.
3. Komplet do betelu z Birmy,
XX w., laka złocona
4. Jan Matejko, „Rejtan - Upadek 
Polski”, 1866, ol., pł.
5. Malarz polski, „Portret Jeremiego 
Wiśniowieckiego”, fragment tableau 
„Rodzina Wiśniowieckich”, druga 
połowa XVIII w., ol., pł.
6. Autograf listu Fryderyka 
Chopina do Wojciecha Grzymały 
pisanego 28 VII 1849 r.
7. Pisanki ze Śląska Opolskiego 
wykonane techniką rytowniczą, 
druga połowa XX w.
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