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I eszcze pobrzmiewają echa Roku Rembrandta na świecie i w Polsce, a już wchoI dzimy w orbitę kolejnych rocznicowych uroczystości związanych tym razem z polskim dziedzictwem: 750-leciem lokacji miasta Krakowa, setną rocznicą śmierci
Stanisława Wyspiańskiego i siedemdziesiątą Karola Szymanowskiego. Jaki jest bilans
zakończonych już obchodów? Co zaplanowano w związku z nowymi jubileuszami?
Rok Rembrandta obchodziliśmy w Polsce na miarę naszych skromnych możliwości,
ale i bez kompleksów. Warto to zauważyć, mając w pamięci choćby dwie ostatnie wy
stawy (26 października - 3 grudnia 2006 r.) w warszawskim Muzeum Narodowym:
„Rembrandt. Rysunki i ryciny w zbiorach polskich” (znaczący, reprezentatywny przegląd
prac graficznych tego artysty z naszych muzealnych kolekcji) i „Wokół Rembrandta. Po
kaz obrazów ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Warszawie” (ze znakomitym „Portretem mężczy
zny na tle pejzażu” Govaerta Flincka, najnowszym
nabytkiem muzeum). O innych inicjatywach związa
nych z jubileuszem czterechsetlecia urodzin Rem
brandta już pisaliśmy. Może więc należałoby jesz
cze tylko dodać, że w tym samym czasie, kiedy na
różne sposoby przypominano w Polsce wielkiego
Flamanda, nasze „dyżurne” trzy obrazy mistrza
(„Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem”, „Sta
rzec przy pulpicie” i „Dziewczyna w kapeluszu”)
ciężko pracowały, jeżdżąc po świecie, a to także
jest ważny element promocji polskich zasobów.
W tym roku z okazji setnej rocznicy śmierci Stani
sława Wyspiańskiego Muzeum Narodowe w Krako
wie przygotuje aż trzy wystawy: „Zielnik Wyspiańskie
go”, „Stanisława Wyspiańskiego «Teatr Ogromny»”
i „Pogrzeb Stanisława Wyspiańskiego... «sami złoży
cie stos»". Pomysłem na wystawę „Zielnik Wyspiań
Stanisław Wyspiański,
skiego” jest zestawienie rysunków z „Zielnika” artysty
„Portret własny”, 1905, pastel
z fotografiami tych roślin, wykonanymi w plenerze
przez fotografika Łukasza Woźniaka. W tle ekspozycji
mają się pojawić książkowe wydania dziewiętnastowiecznych zielników, karty z wykonany
mi przez ówczesnych botaników rysunkami roślin, narzędzia zbieraczy kwiatów...
Druga z propozycji - to rodzaj parateatralnego widowiska, mającego na celu przed
stawienie Stanisława Wyspiańskiego w całej rozległości jego różnorodnych koncepcji
twórczych: plastycznych, literackich, etc. Tych zrealizowanych i tych niezrealizowa
nych. Ideą wystawy „Pogrzeb Stanisława Wyspiańskiego... «sami złożycie stos»” jest
przypomnienie uroczystego pogrzebu artysty, który odbył się w Krakowie 2 grudnia
1907 r. Na wystawie zostaną zaprezentowane pamiątki z pogrzebu, m.in. zbiór 100 ża
łobnych szarf, zawiadomienia o śmierci artysty, klepsydry, prasa żałobna, portrety ża
łobników. Planowany jest także pokaz „uruchomionych” multimedialnie fotografii z po
grzebu oraz z miejsc związanych z tym wydarzeniem (krypty kościołów: pijarów, Ma
riackiego, Wawelu i Skałki).
Z kolei z inicjatywy prof, dr hab. arch. Krystyny Pawłowskiej, prezesa Stowarzysze
nia Miłośników Witraży ARS VITREA POLONA, a we współpracy m.in. z Krajowym
Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków, 11-13 maja br. odbędzie się w Krakowie
ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona projektom witraży i witrażom Stanisła
wa Wyspiańskiego oraz innych twórców z jego epoki. Nieprzypadkowo na miejsce ob
rad wybrano salę posiedzeń w gmachu Towarzystwa Lekarskiego. Jest to bowiem je
den z najciekawszych obiektów z witrażami Wyspiańskiego.

Tomasz Dukielski

Oprać, komputerowe: Katarzyna Płońska
Druk i oprawa: Argraf
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 76
tel./fax (0 22) 811 51 11,614 53 31
Nakład: 8000 egz.
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A zatem witamy w Roku Stanisława Wyspiańskiego!

ft fi przeglądy
“ “ Poglądy

Zwiększenie do ponad 107 min zt
środków na ochronę zabytków za
kłada plan budżetu na 2007 r. Jak
informuje biuro prasowe Minister
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodo
wego, jest to najwyższa kwota w hi
storii przeznaczona na ochronę za
bytków - w 2001 r. wynosiła około
36 min zł, w 2002 r. - 20 min zł,
w latach 2003-2004 - 17 min,
a w roku ubiegłym - około 25 min
zt. „Z uwagi na ogromne potrzeby
w zakresie prac konserwatorskich
minister kultury i dziedzictwa naro
dowego Kazimierz Michał Ujazdow
ski wystąpił do prezesa Rady Mini
strów z wnioskiem o zwiększenie
środków finansowych poprzez uru
chomienie z rezerwy celowej bu
dżetu państwa kwoty ponad 8 min
zt" - napisano w przekazanej PAP
informacji resortu. Pozytywna decy
zja w tej sprawie umożliwi dofinan
sowanie prac przy „szczególnie
cennych zabytkach" - informuje re
sort - m.in. bazylice Wniebowzięcia
NMP w Gdańsku, kościele św. Ja
dwigi w Trzebnicy i pobenedyktyńskim klasztorze w Mogilnie. W ra
mach zwiększonego w przyszłym
roku budżetu Ministerstwo planuje
m.in. zwiększenie dofinansowania
dla Teatru Starego w Krakowie,
Opery Wrocławskiej, Filharmonii
Narodowej i Biblioteki Narodowej.
Planowane są również inwestycje
prowadzone przez Centrum Sztuki
Współczesnej - Zamek Ujazdow
ski, Naczelną Dyrekcję Archiwów
Państwowych, szkoły artystyczne
I i II stopnia i wyższe uczelnie arty
styczne.

Zakończone zostały prace konser
watorskie i budowlane przy elewa
cjach konkatedry św. Jadwigi w Zie
lonej Górze, pochodzącej z drugiej
połowy XIV w. W trakcie trwających
ponad rok prac dokonano rozpo
znania zapraw budowlanych i za
bezpieczenia luźnych fragmentów
muru, wypełniono rysy oraz spęka
nia, usunięto wtórne naprawy i uzu
pełniono ubytki cegieł oraz wymie
niono część cegieł zniszczonych,
stosując materiał współczesny do
brany kolorystycznie i rozmiarem
do wątku murów. Następnie wyko
nano wzmocnienie osłabionych ce
gieł oraz zapraw poprzez nasycenie
ich preparatami zawierającymi
związki krzemoorganiczne, nadają
ce powierzchni charakter hydrofilny. Kolejnym etapem robót było
oczyszczenie ceglanych elewacji
kościoła metodą hydrodynamiczną,
miejscowe odsolenie i dezynfekcja.
Ostatni etap prac obejmował hy-
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drofobizację powierzchni cegla
nych elewacji kościoła. Prace przy
wieży objęły naprawę uszkodzo
nych tynków i malowanie w nowych
kolorach, dostosowanych do klasycystycznej formy wieży. Przeprowa
dzone prace konserwatorskie i bu
dowlane przy elewacjach kościoła
św. Jadwigi w Zielonej Górze przy
wróciły zabytek do jego dawnej
świetności. Równocześnie ze środ
ków Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków wykonano
konserwację dwóch epitafiów za
montowanych w prezbiterium oraz
figury św. Jana Nepomucena.

Władze Łodzi chcą udostępnić
mieszkańcom miasta i turystom je
den z najciekawszych zabytkowych
podziemnych kanałów, znajdują
cych się pod pl. Wolności w cen
trum miasta. Doskonale zachowany
kanał - nazywany „dętką” - został
zbudowany w 1926 r. z myślą o płu
kaniu sieci kanalizacyjnej w cen
trum miasta. Ma ponad 142 m dłu
gości. Prowadzone są już prace
projektowe związane z adaptacją
tego obiektu dla zwiedzających.
Być może kanał stanie się częścią
Muzeum Historii Miasta Lodzi.

Najwyższa (52 m wysokości) wieża
w Legnicy, stanowiąca część Zam
ku Piastowskiego, zostanie udo
stępniona dla zwiedzających jako
punkt
widokowy.
Zasadnicza
część wieży została wzniesiona
przed 1238 r., a w XV w. powstała
gotycka nadbudowa, którą zapro
jektował francuski mistrz Piotr Saint
Denis. W 1945 r. wieża, wraz z inny
mi częściami zamku, spłonęła.
W latach sześćdziesiątych obiekt
doczekał się remontu. Wyremonto
wano wówczas także wieżę i była
ona dostępna dla zwiedzających.
Wkrótce jednak schody prowadzą
ce na wieżę uległy stopniowemu
zniszczeniu i w 1994 r. dostęp do
wieży zamknięto. Po obecnie prze
prowadzonym remoncie zwiedzają
cy, aby dojść do punktu widokowe
go, będą musieli pokonać ponad
180 stopni, ale przy dobrej pogo
dzie zobaczą nie tylko wspaniałą
panoramę miasta, ale także widoki
oddalone o dziesiątki kilometrów.

W Bibliotece Narodowej w Warsza
wie odbyt się po raz pierwszy w Pol
sce, a drugi na świecie, pokaz
Ewangeliarza Lwowskiego, unikato
wego zabytku kultury ormiańskiej.
Manuskrypt zawiera pełny tekst
czterech Ewangelii i siedem tzw. Ta
blic Kanonicznych. Powstał w XII w.
w Skewrze na terenie obecnej Tur
cji. Do 1945 r. byt w posiadaniu arcybiskupstwa ormiańskiego we
Lwowie. Potem zaginął. W latach
dziewięćdziesiątych XX w. odnalazł
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go badacz z Moguncji. Tam też za
bytek po raz pierwszy został poka
zany i odrestaurowany. Teraz jest
własnością prymasa Polski, który
przekazał manuskrypt w depozyt
Bibliotece Narodowej.

Odrestaurowane zostanie zabytko
we wnętrze kościoła św. Wojciecha
w Łanach Wielkich w woj. śląskim.
Kościół powstał w 1335 r., ufundo
wany najprawdopodobniej przez żo
nę Kazimierza Wielkiego, Adelajdę.
Szczególnie cenne zabytki wnętrza
świątyni stanowią średniowieczne
freski, przedstawiające m.in. scenę
„Sądu Ostatecznego" oraz wizeru
nek św. Jerzego walczącego ze
smokiem. Przeprowadzenie prac
konserwatorskich stało się możliwe
dzięki uzyskaniu przez parafię dotacji
z Unii Europejskiej w ramach Zinte
growanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Muzeum Narodowe w Poznaniu ku
piło kolekcję pasów kontuszowych,
powstałych w XVII i XVIII w. Wśród
zakupionych 9 pasów i jednej maka
ty są m.in. pasy z Indii, Lyonu oraz
tkane w Slucku i Kobyłkach. Kolek
cja pasów kontuszowych znajduje
się w zbiorach poznańskiego mu
zeum od 1954 r., kiedy to przekaza
ły ją Państwowe Zbiory Sztuki na
Wawelu. W lipcu 2001 r. kolekcja,
decyzją ministra kultury i dziedzic
twa narodowego, została zwrócona
pierwotnemu właścicielowi - rodowi
Sapiehów. Od tego czasu pasy kon
tuszowe byty w zbiorach poznań
skiego muzeum na zasadach depo
zytu. W lipcu 2006 r. gwarantowany
umową termin depozytu się skoń
czył i muzeum zdecydowało się od
kupić kolekcję. Przez cały czas prze
chowywania kolekcja pasów kontu
szowych była konserwowana i wielo
krotnie prezentowana na wystawach
w Polsce i za granicą.

Do końca stycznia br. czynna bę
dzie w Collegium Polonicum w Słu
bicach wystawa „Wspólne dzie
dzictwo. Polsko-niemiecka współ
praca konserwatorska 1970-2000”.
Na wystawie prezentowane są zdję
cia zabytków, m.in. zamków i ko
ściołów w Niemczech i Polsce, przy
konserwacji których
pracowali
wspólnie historycy sztuki z obu kra
jów. Do końca lat osiemdziesiątych
XX w. polscy i niemieccy historycy
sztuki brali udział w odnowieniu
około 170 budynków na terenie ów
czesnych NRD i RFN. Reprezenta
cyjnym wspólnym projektem w la
tach dziewięćdziesiątych jest z kolei
restauracja kościołów w Świdnicy
i Jaworze. Polscy i niemieccy kon
serwatorzy współpracowali również
przy restauracji takich m.in. obiek
tów w Polsce, jak Wawel i kościół

Mariacki w Krakowie, dawny klasz
tor cystersów w Lubiążu, klasztor
cystersów w Krzeszowie. Od 1991 r.
polsko-niemieckie projekty konser
watorskie wspierane są przez Fun
dację na rzecz Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dobiegają końca prace konserwa
torskie w refektarzu klasztoru ber
nardynów w Leżajsku na Podkar
paciu. Przeprowadzone badania
wykazały, że pod warstwą tynku
znajdują się pierwotne warstwy
malarskie. Po odsłonięciu stwier
dzono, że są to wysokiej klasy sie
demnastowieczne
polichromie.
W tej sytuacji postanowiono przy
wrócić refektarzowi jego dawny
wygląd. Odsłonięto pierwotną ko
lorystykę oraz przedstawienia figu
ralne, ukazujące m.in. postacie
apostołów. Dopełnieniem tych ma
lowideł jest niezwykle cenna deko
racja sztukatorsko-malarska, znaj
dująca się na sklepieniu refekta
rza, a także wyjątkowej urody bo
azeria. Podobne prace prowadzo
ne są w pozostałych pomieszcze
niach klasztoru, m.in. w celach
mnichów, w których także zacho
wały się dużych rozmiarów poli
chromie, przedstawiające różnego
rodzaju elementy zdobnicze - od
form figuralnych po postacie ale
goryczne. Takich malowideł i tak
licznych nie odnaleziono dotych
czas nigdzie w Polsce.

W trakcie budowy boiska szkolne
go w Nieporęcie niedaleko Warsza
wy odkryto pozostałości zabytko
wego budynku. Zdaniem archeolo
gów mogą to być relikty domu ho
lenderskiego, zbudowanego w są
siedztwie siedemnastowiecznego
dworu Wazów. W trakcie usuwania
górnej warstwy ziemi ukazały się
cegły i zarys budowli. Znaleziono
też kawałki zabytkowej ceramiki.
Niestety, odkryte mury trzeba było
zakopać, ponieważ gmina podjęta
zobowiązanie wybudowania bo
iska, korzystając z unijnych fundu
szy. Wszystkie odkryte cenne
przedmioty zostały jednak wydoby
te i zabezpieczone, a technologia
budowy boiska pozwala na ewentu
alne ponowne odsłonięcie zabytko
wych reliktów w celach badaw
czych.

Muzeum Historyczne Miasta Gdań
ska otrzymało wyróżnienie w kon
kursie na „Najlepszy Produkt Tury
styczny Roku 2006”; wyróżnienie
przyznała Polska Organizacja Tury
styczna. Gdańskie Muzeum Histo
ryczne zostało nagrodzone za
„Przygotowanie i wdrożenie nowe
go standardu na rynku usług muze
alnych i turystycznych: Muzeum
Bursztynu”.

W 2006 r. Wrocławska Hala Stulecia wpisana została na Listę
Światowego Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego UNESCO
jako pomnik ludzkiego geniuszu. To, co dla badaczy i miłośników
najnowszej sztuki i architektury było oczywiste, zostało w ten sposób
usankcjonowane przez przedstawicieli państw z całego świata.

Wrocławska Hala Stulecia
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rchitektura XX w. pozostawiła po sobie kilka
-dzieł, które z perspektywy nowego milenium
mają znaczenie uniwersalne. Jednym z nich jest wrocław
ska Hala Stulecia, obecnie zwana Halą Ludową. Wznie
siona została w 1913 r. jako główny element architekto
niczny terenów wystawowych, położonych między Par
kiem Szczytnickim a Ogrodem Zoologicznym we Wro
cławiu. Pretekstem do jej budowy było stulecie wydanej
w tym mieście przez króla Prus Fryderyka Wilhelma III
odezwy do narodu, wzywającej do walki z wojskami Na
poleona. Hala została zaprojektowana przez Maxa Berga,
ówczesnego architekta miejskiego. Była pierwszą na świę
cie budowlą publiczną o tak dużej skali, wykonaną w żel
becie - materiale stosowanym dotychczas głównie w kon
strukcjach inżynieryjnych i przemysłowych.
W październiku 1910 r. Rada Miejska Wrocławia pod
jęła decyzję o budowie hali ekspozycyjnej i przygotowaniu
terenów wystawowych. Już w następnym roku wykonano
prace ziemne, wytyczono główne osie budowli, dokonano
badania gruntu, obniżenia poziomu wód gruntowych,
przeprowadzono pomiary statyczne i rozpoczęto wylewa
nie fundamentów. Spośród dziewiętnastu konkurujących
firm wybrano głównego wykonawcę prac budowlanych przedsiębiorstwo Dyckerhoff & Widmann z Drezna oraz
wykonawcę obejścia hali - firmę Lolat AG z Wrocławia.
Wokół obrysu przyszłej hali założono tory przeznaczo
ne dla dwóch ruchomych, czternastometrowych, ze
wnętrznych wież dźwigu, które w połączeniu z wieżą
środkową tworzyły nad rusztowaniem karuzelową kolejkę
linową o zdolności udźwigu do 2 500 kg. Na placu budo
wy stanęły stanowiska do produkcji betonu, młyny do wy
twarzania żwiru ze śląskiego granitu i tartak dostarczający
desek na rusztowania i szalunki. Sposób organizacji budo
wy oraz konstrukcja dźwigu oparte zostały na wzorach
wielkich amerykańskich przedsięwzięć budowlanych.
Do połowy 1912 r. gotowe były cztery główne filary,
z których wychodziły wielkie arkady podstawy kopuły. Na
stępnie rozpoczęto betonowanie żeber kopuły. Wykonywa-

1. Max Berg, projekt Hali Stulecia, 1911 r.

no je z dużą ostrożnością, dla zrównoważenia ciężaru rów
nocześnie na dwóch przeciwległych odcinkach kolistego
zwieńczenia podstawy. Kolejnym etapem był montaż na ko
pule segmentów zewnętrznych ścian osłonowych z oknami
i stropami. W tym wypadku zastosowano również nowo
czesną metodę, spopularyzowaną dopiero w latach dwu
dziestych XX w. Segmentów nie budowano, lecz montowa
no je z gotowych elementów przygotowywanych na placu
budowy. Relacja z budowy przedstawia ten proces następu
jąco: „Betonowe ramy okienne oraz stropy produkowano fa
brycznie w formach, a następnie przenoszono dźwigiem
i osadzano po jednym na poziomych stężeniach żeber kopu
ły. Trwało to 10 minut”. Już w grudniu 1912 r. hala w sta
nie surowym została przekazana miastu przez wykonawcę.
Nowatorski sposób budowy i zastosowanie nietypowej
konstrukcji budziły wiele wątpliwości. Dlatego też przywiąSPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 1 • 2007
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zywano ogromną wagę do sposobu
prowadzenia prac oraz doboru mate
riałów. Do produkcji betonu użyto
specjalnego cementu, wyprodukowa
nego w cementowni Silesia w Opolu
i przetestowanego w podberlińskich
zakładach, a do jego zbrojenia odpo
wiednio walcowanej stali o podwyż
szonej jakości. Wykonano próby na
łamliwość i rozerwanie stalowych
prętów. W miejscach szczególnie na
rażonych na obciążenia zastosowano
kruszywo z najwyższej jakości granitu
strzegomskiego. Wykonywano próby
twardnienia betonu w siedzibie Policji
Budowlanej. Założona wytrzymałość
materiału miała być sześciokrotnie
większa niż wynikająca z dokonanych
obliczeń statycznych. Ponieważ nie
dowierzano wytrzymałości konstruk
cji na styku łuków odporowych wielkich absyd, wykonano
ich modele w skali 1:25 z dębowego drewna, które obcią
żono ciężarem o wadze 6 000 kg, aby potwierdzić jej stabil
ność. Przy pracach budowlanych zatrudniono robotników
o najwyższych kwalifikacjach. Po demontażu rusztowań żelazobetonowa konstrukcja „stanęła o własnych siłach”
i wbrew oponentom pomysłu jej budowy pozostała nie
wzruszona. Max Berg, twórca hali, był pewny stabilności
swej nowatorskiej budowli. Kiedy jednak doszło do zdejmo
wania szalunków i pojawiło się widmo katastrofy budowla
nej, zaoferował złotą markę przechodniowi za odkręcenie
ważnej dla konstrukcji rusztowań śruby. Dopiero po tej de
monstracji robotnicy przystąpili do pracy. Incydent ten
świadczy, jak bardzo obawiano się pionierskiego sposobu
budowania. Z dzisiejszej perspektywy obawy te wydają się
zupełnie nieuzasadnione.
Budowa Hali Stulecia, pozostałych budynków wysta
wowych oraz urządzenie terenów wystawowych trwało za
ledwie dwa lata. W końcu maja 1913 r. nastąpiło uroczy
ste otwarcie Wystawy Stulecia, upamiętniającej zwycięstwo
wojsk sprzymierzonych nad Napoleonem, i inscenizacja
dramatu Festspiel im deutschen Reimen Gerharta HauptSPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 1 • 2007

2. Tereny wystawowe od strony pergoli, 1913 r.
3. Hala Stulecia podczas Wystawy Stulecia w 1913 r.
(wg „Dekorative Kunst”, 1912-1913, s. 537)
4. Hala Stulecia, wnętrze, fotografia
z okoto połowy lat dwudziestych XX w.

manna, laureata literackiej Nagrody Nobla z 1912 r. Sztu
ka nawiązywała do klasycznego dramatu antycznego, co
podkreślał zaprojektowany przez Berga w Hali Stulecia
amfiteatr, zespalający przestrzeń sceny i widowni. Na pra
premierę 31 maja 1913 r. przybyło około 6 tys. widzów.
Hala Stulecia założona jest, na planie symetrycznego
czteroliścia (tetrakonchos'), który tworzyły: wewnętrzne
koło i otwierające się do niego cztery absydy na planie pół
kola. Wewnętrzne koło stanowi podstawę przestrzeni ko
pułowej; jego średnica, licząca 65 m, jest równa rozpięto
ści kopuły. Tetrakonchos jest otoczony obejściem, powta
rzającym jego zarys. Szerokość obejścia ma w przybliżeniu
wielkość promienia absyd. Hala, podobnie jak kościoły,
jest orientowana. Na dwóch prostopadłych osiach, północ-południe i wschód-zachód, usytuowane są wejścia do bu
dowli. Wejście główne - zachodnie jest zamknięte kolum
nadą na planie wycinka koła. Wszystkie wejścia prowadzą

do obszernych holów na planie kwadratu, jedynie hol wej
ścia głównego założono na planie zbliżonym do elipsy. Na
styku absyd ustawiono cztery masywne podpory kopuły,
które połączono arkadami o elipsoidalnym wykroju.
Modułem zastosowanym przez architekta do określe
nia proporcji budowli jest średnica podstaw kopuły, któ
ra posłużyła do wykreślenia opisanych na kole dwu trój
kątów równobocznych, tworzących sześcioramienną
gwiazdę. W tę figurę wpisane są wszystkie główne ele
menty szkieletu konstrukcyjnego, w swych wzajemnych
proporcjach zbliżone do „złotego podziału”.
Hala została podzielona na dwie, konstrukcyjnie nie
zależne od siebie, części: dźwigającą podstawę i główną
kopułę. Podstawa składa się z czterech żaglastych pod
pór, tworzących wielkie arkady absyd o rozpiętości
41 m i wysokości 16,7 m, na których umieszczono pier
ścień o średnicy 65 m, zamykający podstawę budowli. Na
nim spoczywa żebrowa kopuła o lekko spłaszczonej cza
szy, u góry związana pierścieniem o średnicy 14,4 m. Ze
bra kopuły połączone są trzema stabilizującymi obręcza
mi, które jednocześnie wyznaczają cztery poziomy
zmniejszających się ku górze okien. Podobny układ okien
zastosowano nad przyporami absyd. Kopuła została

zwieńczona ażurową, przeszkloną latarnią. W ten sposób
wnętrze hali uzyskało boczne i górne oświetlenie.
Obie części budowli, podstawa i kopuła, są niezależne,
na górnym pierścieniu podstawy umieszczono 32 mosięż
ne łożyska o wysokości 57 cm, na których swobodnie spo
czywa kopuła. Okrągła podstawa kopuły opisuje kwadrat,
co umożliwiło zwiększenie jej rozpiętości oraz statyki. Aby
zapobiec niebezpieczeństwu „skręcenia się” konstrukcji,
zastosowano 24 przypory, którymi są żebra czterech absyd
podstawy. Przypory te odciążają ponadto konstrukcję pier
ścienia podstawy, na której spoczywa ciężar kopuły. Jak
wyliczono, na każdy z wielkich łuków naciska około 1 200
ton. Wnętrze hali ma 42 m wysokości, z tego 19 m przy
pada na podstawę, a 23 m na właściwą kopulę. Jednak
dzięki przeszkleniu ścian i swobodnemu kształtowaniu
konstrukcji we wnętrzu budowla zadziwia lekkością formy.
Berg w swojej twórczości architektonicznej odrzucał or
nament. W Hali Stulecia ukazał fakturę żelazobetonu wraz
z charakterystycznymi śladami szalunku, nie ukrywając ich
pod tynkiem. Architekt nie był jednak przeciwny wszelkiej
dekoracji. We wnętrzu, na wzór gotyckiej świątyni, plano
wał witraże i polichromie na niektórych elementach kon
strukcji, które miał wykonać wiedeński malarz Oskar Ko
koschka. Ze względu na brak środków zamysł ten nie zo
stał zrealizowany. Jedyne odwołanie do stylów historycz
nych znajdujemy w doryckich kolumnach portyku wejścia
głównego i półkolumnach wejść bocznych.
Halę przewidziano do realizacji koncertów i monu
mentalnych spektakli dramatycznych, zasadniczo różnią
cych się jednak od typowych przedstawień. Z tego też
względu nie zostały zaprojektowane tradycyjna scena i jej
zaplecze, natomiast w absydzie wschodniej umieszczono
olbrzymie organy, które po 1945 r. zostały zdemontowa
ne. W Hali Stulecia zmaterializowała się ekspresjonistyczna idea „teatru dla pięciu tysięcy”. To, co zainicjował
Max Berg w swojej hali-teatrze, było dążeniem wielu ar
tystów skłaniających się ku ekspresjonizmowi, a także
twórców z kręgu Bauhausu, jak Gropius czy Piscator.
Hala Stulecia była jednym z pierwszych obiektów ar
chitektury przeznaczonych dla masowego odbiorcy w de
mokratyzującym się społeczeństwie epoki wilhelmińskiej.
Mogła pomieścić 10 tys. osób, które niezależnie od swo
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jego statusu społecznego doświadczały tych samych od
czuć estetycznych. Tworzyły wspólnotę, która przełamy
wała klasowe bariery.
Odpowiadało to popularnym w ówczesnych Niemczech
teoriom socjologicznym, wedle których genezy architektury
należało dopatrywać się raczej w formie, konstrukcji i geo
metrii, niż w historii, a eksperymentalne budowle winny go
dzić estetykę z celami politycznymi. W tym kontekście Hala
Stulecia była postrzegana jako symbol społecznej harmonii.
Połączenie wielkiej przestrzeni architektonicznej ze
sztukami dramatyczną i muzyczną oraz imprezami maso
wymi zainspirowało Hansa Poelziga, współpracującego

lat później hala targowa w Lipsku. Dla wszystkich tych
współczesnych budowli i hal oraz stadionów punktem
odniesienia była żelbetowa konstrukcja Hali Stulecia.
Przed Halą od zachodu znajduje się plac honorowy,
ukształtowany na wzór antycznego forum. Jego północną
pierzeję zajmuje wybudowany w 1912 r. Pawilon Czterech
Kopuł (Pawilon Wystawy Historycznej) projektu Hansa
Poelziga. Przylega do niego wzniesiony w 1937 r. przez Ri
charda Konwiarza budynek zarządu terenów wystawowych
(Breslauer Messe A. G.). Na plac prowadzą propyleje z żel
betowymi kolumnami, zaprojektowane w 1924 r. przez Maxa Berga we współpracy z Ludwigiem Moshamerem. Pier-

z Maxem Bergiem, do rozwijania tej idei. Dowodem na
to są jego późniejsze dokonania, takie jak np. hala spor
towa w Berlinie czy Festspielhaus w Salzburgu.
Hala Stulecia była pierwszym w pełni dojrzałym dzie
łem architektonicznym ekspresjonizmu. Podobnie jak
słynna Wieża Górnośląska, zaprojektowana przez Hansa
Poelziga w Poznaniu, Hala powstała również z inspiracji
„szklanej architektury” i obie te budowle wywarły wpływ
na projekty dwóch dzieł Brunona Tauta, tzw. Monumentu
Żelaza na wystawie w Lipsku w 1913 r. i Szklanego Pawi
lonu na wystawie Werkbundu w Kolonii w 1914 r. Spo
sób kształtowania budowli „od wnętrza i dla wnętrza”
oraz zainteresowanie Berga racjonalnym modelowaniem
przestrzeni łączy go również w pewnym sensie z myślą Pe
trusa Berlage oraz Franka L. Wrighta, a także kręgiem ar
chitektów skupionych po pierwszej wojnie światowej wo
kół Hugona Haringa. W koncepcji projektowej Hali Stu
lecia daje się zauważyć poszukiwanie idealnej formy mo
numentalnej, co sprawia, że hala może być porównywana
z dawnymi, wielkimi budowlami sakralnymi oraz z dzie
więtnastowiecznymi halami wystawowymi. Jej bryła
i wielkość budzą skojarzenia ze sztuką egipską, babiloński
mi zigguratami lub utopijnymi projektami takich architek
tów okresu rewolucji francuskiej, jak Claude Nicolas Le
doux i Etienne Louis Boullee. Zauważalne są również
wpływy niemieckich budowli pomnikowych epoki wilhelmińskiej.
Z analizy porównawczej wynika, że do czasu wznie
sienia Hali Stulecia (rozpiętość kopuły 65 m) prymat
wielkości dzierżyły kopuły rzymskiego Panteonu (43 m)
i bizantyjskiego kościoła Hagia Sophia w Konstantynopo
lu (35 m). Kopułę z żelbetu lżejszą i o większej rozpięto
ści, niż Hala Stulecia, otrzymała wybudowana piętnaście

wotnie przykryte były drewnianym dachem, pokrytym od
wewnątrz polichromią, który uległ zniszczeniu w 1945 r.
W północnej części terenów wystawowych znajduje się
betonowa pergola z 1912 r., zaprojektowana przez Hansa
Poelziga. Poprowadzona po zarysie paraboli, otacza
sztuczny staw, oddzielony od Hali Stulecia budynkiem re
stauracji tarasowej. Sąsiadujący z pergolą od północnego
zachodu ogród japoński był jednym z kilku ogrodów te
matycznych, urządzonych specjalnie na Wystawę Stulecia.
Po zamknięciu ekspozycji większość pawilonów ekspo
zycyjnych rozebrano, natomiast wokół Hali Stulecia pozo
stały Pawilon Czterech Kopuł, pergola, restauracja taraso
wa, ogród historyczny wraz z belwederem i ogród japoń
ski. Hala pełniła nadal przede wszystkim funkcję miejsca
publicznych zgromadzeń, natomiast Pawilon Czterech
Kopuł funkcjonował głównie jako budynek wystawowy.
W 1917 r. na terenach wystawowych zorganizowane
zostały z inicjatywy gminy Wrocław pierwsze targi prze
mysłowe. Odbywały się one w Hali Stulecia, Pawilonie
Czterech Kopuł oraz w tymczasowych drewnianych ha-
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5.6.7. Tereny wystawowe od północnego wschodu (5),
Hala Stulecia w nocy (6) i fragment wnętrza (7), stan współczesny
(ilustracje: 1 - w zbiorach Institut fur Regionalentwicklung und
Strukturplanung w Erkner koto Berlina, 2-w zbiorach Muzeum Architektury
we Wrocławiu, 4-w zbiorach Bildarchiv Foto Marburg Kunstgeschichtlichen
Institut der Philipps-Universitat w Marburgu, fot. 5,6,7 - Stanislaw Klimek)

lach. Tereny wystawowe zostały rozbudowane w 1925 r.
Powstała wówczas olbrzymia hala targowa o ciekawym
pod względem konstrukcyjnym drewnianym stropie. Jej
projektantami byli Max Berg i Ludwig Moshamer.
W latach trzydziestych XX w. tereny wystawowe zo
stały zdominowane przez targi przemysłowe. W Hali StuW 1929 r. na terenach wystawowych odbyła się słynna ekspozy
cja „Mieszkanie i miejsce pracy” (Wohnung und Werkraum Ausstellung - WuWA), która uznana została za manifest nowoczesnej archi
tektury Wrocławia. Celem wystawy było ukazanie trendów w budow
nictwie mieszkaniowym oraz sposobów budowy tanich i zdrowych
mieszkań. Zaprezentowano wzorcowe osiedle z małymi mieszkania
mi, domami szeregowymi oraz samodzielnymi jedno- i wielorodzin
nymi pracowniami i warsztatami rzemieślników, ludzi wolnych zawo
dów, rolników. W realizacji osiedla wzorcowego wzięto udział dzie
sięciu architektów: Theo Effenberger, Moritz Hadda, Paul Hausler,
Paul Heim, Albert Kempter, Emil Lange, Heinrich Lauterbach, Lu
dwig Moshamer, Adolf Rading, Hans Scharoun, Gustav Wolf.
W przedsięwzięciu uczestniczyli także: Fritz Róder - projektant wzor
cowego gospodarstwa rolnego i Richard Konwiarz - autor dzienne
go miejskiego sanatorium dla dzieci.
Jednym z najciekawszych budynków wzorcowego osiedla wy
budowanego z okazji wystawy jest Dom dla samotnych, wzniesiony
według projektu Hansa Scharouna przy obecnej ul. M. Kopernika.
Dwuskrzydłowa, wydłużona budowla o konstrukcji z żelazobetonu
utrzymana została w ascetycznej estetyce funkcjonalizmu. Skrzydło
zachodnie przeznaczono dla bezdzietnych małżeństw, wschodnie
dla osób samotnych, w części centralnej znajdowały się pomiesz
czenia administracyjne i użytkowane wspólnie: kantyna, miejsca
spotkań. Obecnie mieści się tu hotel; wnętrze udostępniane jest do
zwiedzania.

lecia odbywały się ponadto imprezy sportowe oraz przed
stawienia cyrkowe.
W latach 1938-1939 wzniesiony został budynek,
mieszczący biuro zarządu firmy „Breslauer Messe A. G.”
(obecnie Wytwórnia Filmów Fabularnych). Jego projek
tantem był współpracownik Berga, Richard Konwiarz.
Tereny wystawowe przetrwały drugą wojnę światową
w stosunkowo niezłym stanie. W 1948 r. były miejscem
ekspozycji Wystawy Ziem Odzyskanych, prezentującej
osiągnięcia Polski na ziemiach należących przed 1945 r.
do Niemiec. Symbolem tego czasu stała się iglica ze stali,
projektu Stanisława Hempla, ustawiona na forum przed
Halą Stulecia. W tym samym roku w Hali Stulecia odbył
się Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju.
W latach 1995-1997 przeprowadzono we wnętrzach
Hali częściowe prace rewaloryzacyjne.
Hala Stulecia jest dziełem wyjątkowym zarówno pod
względem oryginalności formy, śmiałości w zastosowaniu
rozwiązań inżynierskich, jak również połączenia monu
mentalnej architektury z innymi dziedzinami sztuk pięk
nych - muzyką, plastyką i sztuką ogrodową. Potwierdzają
to wygłoszone tuż po pierwszej wojnie światowej słowa jej
twórcy, Maxa Berga: „Wraz z rozwojem demokracji po
wstaną budowle, w których idee i dzieła sztuki będą dostęp
ne dla każdego. Powstaną hale i male sale przeznaczone dla
przedstawień dramatycznych, muzycznych i dla spotkań
naukowych. Kosztowność przedstawień sztuki muzycznej
i dramatycznej prowadzić musi do uproszczenia wystroju
sceny według wzorów antycznych, aby dokształcić szerokie
masy społeczeństwa. Wroclaw stworzył już w okresie
przedwojennym swój »dom demokracji«, jak nazwano Ha
lę Stulecia”.
Grzegorz Grajewski
Jerzy llkosz
SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 1 • 2007

7

Działalność moskiewskiego
s Wydziału Zabytków
1906-2006

EWA MANIKOWSKA

ogo firmowego papieru Wydziału Opieki nad Za
bytkami, założonego w 1915 r. przy Komitecie Pol
skim w Moskwie - graficzna reprodukcja jednej z głów
wawelskich, które od 1863 r. znajdowały się w moskiew
skim Muzeum Rumiancewa - doskonale oddaje charakter
działalności tej polskiej organizacji społecznej. W 1916 r.,
aby móc dalej prowadzić działalność, Wydział usamo
dzielnił się - powstała wówczas organizacja o nazwie:
Polskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości.
Wydział założony został przez Polaków mieszkających
w Moskwie oraz przez zesłanych do Rosji polskich jeń
ców wojennych. Byli to m.in. historycy, prawnicy, bi
bliotekarze, świadomi historycznego momentu, w jakim
przyszło im działać. Liczyli, iż lada dzień Polska odzyska
niepodległość, a wraz z nią to, co stanowi o jej kulturo
wej tożsamości (jak wywiezione ze zbiorów wileńskich
w ramach represji po powstaniu styczniowym 24 głowy
wawelskie). Z tą myślą skierowali swoje wysiłki na wy
szperanie i opisanie znajdujących się w wielkich zbiorach
Petersburga, Moskwy, a także miast rozsianych na terenie
całej Rosji przedmiotów artystycznych i kulturowych, za
branych z Polski przez rosyjskie władze od czasów pierw
szego rozbioru. Odnajdywano i spisywano również ko
lekcje polskie masowo wywożone z terenów przesuwają
cego się frontu wojennego i w miarę możliwości starano
się je otoczyć opieką. Rozwój wypadków, a zwłaszcza to
warzyszące rewolucji bolszewickiej akty wandalizmu masowe niszczenia prywatnego mienia, podpalania bi
bliotek, niszczenia bezcennych płócien, zabytkowych
rzeźb czy mebli - uświadomiły działaczom Wydziału, że
wykonywana przez nich praca może okazać się w przy
szłości jedynym śladem istnienia często najwyższych wy
tworów polskiej kultury. Dlatego ogromny nacisk kła
dziono również na badania i dokumentację: archiwa były
starannie studiowane, a znajdujące się w nich cenne do
kumenty przepisywane lub fotografowane, ze zbiorów
numizmatycznych robiono gipsowe odciski, a z głów wa
welskich oprócz zdjęć wykonano wierne gipsowe kopie.
Dokumentacja ta, przechowywana w moskiewskiej sie
dzibie Wydziału, również narażona była na niebezpie
czeństwo (w czasie bolszewickich tumultów większość ar
chiwów Wydziału została zniszczona), robiono więc z po
szczególnych jej zespołów nawet po kilkanaście kopii,
które rozmieszczano w różnych zaufanych domach, tak
by przynajmniej jedna ich wersja przetrwała wojnę i re
wolucję. Członkowie Wydziału doskonale potrafili
współpracować z rosyjską, a później bolszewicką admini
stracją, byli związani zawodowo, a także przyjacielsko
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z rosyjskimi oficjalistami, historykami, bibliotekarzami,
kustoszami, co niezmiernie pomagało w prowadzonej ak
cji. Dzięki sprawnym krokom dyplomatycznym, perfek
cyjnie przygotowanym od strony prawnej, udawało im się
otrzymywać zgodę na ogląd muzealnych magazynów
i składnic, uzyskiwać podpisy urzędujących władz na glej
tach dokumentujących przedmioty stanowiące polską
ewakuowaną własność, składowanych na dworcach kole
jowych; rosyjscy uczeni często dostarczali im cennych
świadectw i wskazówek.
Działalność Wydziału nie ograniczała się jedynie do spi
sywania, zabezpieczania i dokumentowania przedmiotów
polskiej kultury - równie ważne było przygotowanie pod
staw prawnych, które umożliwiłyby ich odzyskanie. Każdy
przedmiot miał więc w miarę możliwości odtwarzaną „ge
nealogię” - niezbite dowody -------------------------------na jego pochodzenie z polskich
KOMITET POLSKI
w MOSKWIE
zbiorów oraz na bezprawne za
WYDZIAŁ
garnięcie przez władzę i urzęd
OPIEKI NAD RUCHOMĄ WŁASNOŚCIĄ
EWAKUOWANĄ
ników carskiej Rosji. Ponadto
i ZABYTKAMI SZTUKI
studiowano dekrety i między
Adres: Miasnicka. B. Ztatoustinski Na 6
lokal Akc. T-wa „GONIEC ”
narodowe precedensy prawne,
(prosimy adres pisać w całości)
które później stały się ważną
a d r. t e I e g r.: Moskwa, Złatoustinski
„GONIEC” Morelowskiemu.
podstawą do opracowania
Telef.
Godziny dla publ. od 12 6.
punktu XI Traktatu Ryskiego,
na którego podstawie możliwa
była rewindykacja dzieł sztuki
i kultury, archiwów oraz bi
bliotek zagrabionych z tere
nów dawnej Rzeczypospolitej
przez carską Rosję od momen
tu pierwszego rozbioru.
Rozległość zaledwie trzy
letniej pracy Wydziału była im
ponująca, a wynikała ona
z WAWELU OBECNIE w
(Rum. muz.)
z bardzo dojrzałego i ugrunto
wanego przeświadczenia dzia
1. Logo papieru firmowego
łaczy, że jej pomyślny wynik Wydziału
Opieki nad
będzie podstawą do odbudo Zabytkami przy Komitecie
wania świadomości historycz Polskim w Moskwie
nej i kulturowej narodu. Bada
nia skoncentrowano na jasno
wyodrębnionych grupach przedmiotów, w których były te
ważniejsze i te mniej istotne. Powstały więc przede wszyst
kim obszerne teczki dokumentujące miejsce przechowywa
nia oraz „genealogie” odnalezionych przedmiotów związa
nych z symboliką polskiej monarchii i parlamentaryzmu:
regaliów królewskich, arrasów wawelskich, przedmiotów
pochodzących z warszawskiego Zamku Królewskiego i Ła
zienek, buław hetmańskich, polskich armat, chorągwi wo
jennych itp. Równie wielką wagę przykładano do archiwa4-32-90.

GŁOWA

MOSKWIE

2. Bernardo Bellotto, „Ulica Miodowa", ol., pi„ 83,5 x 107 cm; jeden
z wielu obrazów rewindykowanych do Polski w wyniku działalności
Wydziału Opieki nad Zabytkami
(ilustracje: 1 - Instytut Sztuki PAN w Warszawie, 2 - obraz w zbiorach
Zamku Królewskiego w Warszawie, fot. Andrzej Ring i Bartosz Tropiło)

liów i bibliotek, starano się również wytropić ważne zbio
ry polskich rodów arystokratycznych oraz instytucji na
ukowych, gdy tymczasem na Syberii zachęcano jeńców wo
jennych do zbierania wszelkiej dokumentacji, dotyczącej
powstańców i zbiorów tam zakładanych przez polskich ze
słańców. Zamiarem członków Wydziału było udokumen
towanie i doprowadzenie do odzyskania wszystkiego, co
się da, dlatego z równie wielkim zaangażowaniem starano
się odnaleźć całą serię arrasów wawelskich oraz opisać wi
tebskie zbiory po cenionym polskim starożytniku Fedoro
wiczu i znaleźć środki na ich wykupienie od rodziny.
W wielu wypadkach nie można było bowiem znaleźć pod
staw do podważenia praw do własności znajdujących się
w rosyjskich zbiorach przedmiotów i pamiątek związanych
z polską kulturą: albo nie było na to dokumentów, albo
dostały się one do Rosji legalnie. Wówczas starano się zdo
być środki na ich wykupienie, sami członkowie wydziału
byli zresztą zapalonymi zbieraczami, a wśród oferty antykwariuszy najbardziej interesowały ich polonika.
Działalność Wydziału opisywana była w tzw. refera
tach, które miały być podstawą do późniejszych kroków
rewindykacyjnych. Wiele z nich zachowało się do dzisiaj
w spuściznach polskich członków Mieszanej Komisji Spe
cjalnej, powołanej w 1921 r. do wyegzekwowania określo
nego Traktatem Ryskim zwrotu dóbr kultury. W tej Komi
sji, która prowadziła badania na podobnych zasadach, jak
Wydział Opieki nad Zabytkami, znaleźli się też działacze
moskiewskiej organizacji ratowniczej, m.in. historyk sztuki
Marian Morelowski - jeden z jej założycieli i kierowni
ków. Podstawą prac Komisji były również referaty, bardzo
podobnie zbudowane, jak te sporządzane przez Wydział

- zawierały wyczerpujący opis grup
przedmiotów z załączoną „genealogią”,
analizą prawną, podstawą źródłową (czę
sto w formie obszernych aneksów) i argu
mentami, które miały być pomocne przy
ich rewindykacji; pisane były często na
podstawie zachowanej dokumentacji
Wydziału, a także wiedzy jego członków.
Komisję należy więc określić mianem
kontynuatora Wydziału i działalność
obydwu organizacji analizować wspólnie.
Wśród najważniejszych zespołów za
bytków, książek, archiwaliów, badanych
i przygotowywanych do rewindykacji
przez Wydział Opieki nad Zabytkami,
a później przez Mieszaną Komisję Spe
cjalną były zbiory Stanisława Augusta Po
niatowskiego. „Szperacze” (tak działacze
siebie żartobliwie określali) odnajdywali
w archiwaliach rozproszonych w peters
burskich i moskiewskich zbiorach doku
menty związane z królewską kolekcją
oraz wystrojem siedzib Stanisława Augu
sta, korzystali również z odpisów doku
mentów nadsyłanych im z kraju (z inwentarzy i korespon
dencji znajdującej się w zbiorach polskich arystokratów
i w krajowych bibliotekach, które przepisywali im przyja
ciele bibliotekarze, historycy i historycy sztuki). Na ich
podstawie w ciągu kilku zaledwie lat doskonale orientowa
li się np. w wielkiej, liczącej ponad 2000 płócien kolekcji
królewskich obrazów, znali jej losy i historię, a w zbiorach
petersburskich odnaleźli 60 obrazów pochodzących z ko
lekcji ostatniego króla. Te poszukiwania nie ograniczały się
tylko do terenów rosyjskich - na podstawie obszernych
materiałów dotyczących dziejów spadku po Stanisławie
Auguście udało się rozpisać losy rozprzedawania królew
skiej kolekcji. Marian Morelowski kontaktował się rów
nież z arystokratami, których przodkowie obrazy królew
skie kupili, a w swoich referatach dla Mieszanej Komisji
Specjalnej zaznaczał, które płótna znajdowały się w zbio
rach Lanckorońskich, a które u Augustowej Potockiej w Ja
błonnie. W referacie z 1924 r. napisał, że na 56 płócien
Bernarda Bellotta udało mu się odnaleźć 44 (na obszarze
od Petersburga po Paryż) i że nie ustawał w swoich poszu
kiwaniach. Referat z 1924 r. był pisany w związku z odna
lezieniem w moskiewskiej Galerii Trietiakowskiej czterech
płócien Bellotta, przedstawiających widoki zabytków Rzy
mu. Morelowski wszystkie te płótna obejrzał, odnalazł na
nich datę (1769) i sygnaturę oraz zidentyfikował rękę mi
strza, którą znał z innych jego obrazów, a malowane na
podstawie grafik widoki Wiecznego Miasta odszukał w in
wentarzach zbiorów królewskich. Rozstrzygające było
również pochodzenie obrazów - dostały się one do Galerii
Trietiakowskiej w trakcie tumultów rewolucyjnych ze znacjonalizowanych rosyjskich zbiorów arystokratycznych.
Morelowski zidentyfikował te płótna jako należące do tej
części królewskiej kolekcji, która rozprzedana została lub
rozpierzchła się drogą spadkobrania po śmierci spadko
biercy Stanisława Augusta, księcia Józefa Poniatowskiego.
Widoki rzymskie Bellotta dostały się do zbiorów Szczęsne
go Potockiego, a ich obecność w Rosji Morelowski tłumaSPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr I • 2007

W Kijowie w styczniu 1917 r. ukazał
się pierwszy numer miesięcznika
„Wiadomości Bibliograficzne”, po
święconego bibliografii krytycznej.
Jednak już marcowy zeszyt zdomi
nowany zostat przez problemy doty
czące opieki nad zabytkami na ru
bieżach wschodnich dawnej Rze
czypospolitej oraz kwestie ich nie
zbyt odległej, jak sądzono, rewindy
kacji. Tam też opublikowany zostat
prospekt nowego czasopisma „Mu
zeum Polskie”, w którym czytamy
m.in.: „Stwarzając na mocnych pod
walinach ideowych, zbudowanych
przez pierwszego założyciela "Wia
domości Bibliograficznych", nowy
gmach "Muzeum Polskiego", dążyć będziemy do tego, by pismo
nasze stało się rzeczywiście polskim muzeum, skarbnicą, do któ
rej skrzętnie zbierane będą wszelkie objawy polskiej umystowości
na przestrzeni wieków, pomniki i ślady polskiej pracy naukowej
i artystycznej na obszarze Rusi, Litwy i uchodźstwa naszego w Ro
sji. Poświęcając więc "Muzeum Polskie* sprawom OPIEKI NAD
ZABYTKAMI POLSKIEJ SZTUKI I KULTURY, otworzymy jak najsze
rzej jego tamy zagadnieniom rewindykacji tych zabytków na rzecz
narodu polskiego i prywatnych prawych właścicieli oraz samemu
inwentaryzowaniu poszczególnych pomników naszej przeszłości,
czy to z zakresu sztuki, architektury, malarstwa, rzeźby itd. „Mu
zeum Polskie" zaczęło ukazywać się w kwietniu 1917 r.

czył małżeństwem jednej z córek Potockiego, Olgi, z księ
ciem Lwem Naryszkinem, kiedy to obrazy mogły zostać
wniesione do rosyjskiej rodziny w wianie. Poprzez takie ro
syjsko-polskie małżeństwa w XIX w. wiele z ważnych pol
skich zbiorów znalazło się w Rosji legalnie i dopiero tumul
ty rewolucyjne i towarzyszące im grabieże i nacjonalizacje
arystokratycznych zbiorów sprawiły, że wypłynęły one na
rynku antykwarycznym lub niespodziewanie trafiały do ra
dzieckich muzeów. Członkowie Wydziału Opieki nad Za
bytkami, a później Mieszanej Komisji Specjalnej, świadomi
tego, uważnie śledzili moskiewski i w ogóle rosyjski rynek
antykwaryczny i zawsze, kiedy mieli do czynienia z poloni
kami, podejmowali kroki, by je wykupić. Zbiory Polaków
w Moskwie, które po odzyskaniu niepodległości przewie
zione zostały do kraju, bogate były w odkupione na rynku
antykwarycznym cenne polskie zbiory czy zabytki - wy
starczy tu przypomnieć kolekcję Stanisława Krosnowskiego, w której niemało było płócien ze zbioru Stanisława Au
gusta, czy cenne polonika upolowane przez Mariana Morelowskiego i ofiarowane później muzeom w kraju.
Obrazy Bellotta z Galerii Trietiakowskiej nie mogły
stać się przedmiotem rewindykacji, jako że dostały się
one do Rosji legalnie. Marian Morelowski napisał jednak
o nich obszerny referat, który przedstawił na posiedzeniu
Mieszanej Komisji Specjalnej z myślą o odzyskaniu obra
zów. Punkt XI Traktatu Ryskiego umożliwiał stronie ro
syjskiej zatrzymanie przedmiotów, które stały się integral
ną częścią kolekcji bibliotek i muzeów rosyjskich, nakazu
jąc wydanie w zamian ekwiwalentów. Morelowski pro
ponował więc, aby wziąć pod uwagę rzymskie widoki
Bellotta przy opracowywaniu listy ekwiwalentów. Od
tworzenie w takim zakresie, w jakim to było możliwe, ko
lekcji obrazów Stanisława Augusta stało się ważnym ce
lem postulowanym przez Mariana Morelowskiego, jed
nak pomysł na odzyskanie płócien Bellotta jako ekwiwa
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lentów nie został zrealizowany. Komisja walczyła o bar
dzo dużo ważnych dla polskiej kultury przedmiotów, któ
re często dostały się do Rosji legalnie lub też nie było do
wodów i dokumentów potwierdzających prawa do nich
państwa polskiego. Odwoływano się więc do sprytu i dy
plomacji i jednocześnie do polityki rezygnacji z przed
miotów o „mniejszej” wadze. Na szali z niektórymi płót
nami z kolekcji Stanisława Augusta znajdował się np.
Szczerbiec, dlatego zrozumiałe staje się nie tylko porzuce
nie myśli o odzyskaniu widoków rzymskich Bellotta, ale
również wydanie zgody na pozostawienie w zbiorach Er
mitażu jednej z pereł królewskiej kolekcji - „Skradzione
go pocałunku” Jeana-Honore Fragonarda.
Kilkuletnie prace Wydziału Opieki nad Zabytkami,
a potem Mieszanej Komisji Specjalnej były jednak czymś
znacznie więcej niźli tylko odzyskiwaniem dzieł sztuki, ar
chiwów, bibliotek, akcją, z której wyników prowadzący ją
ludzie nie do końca byli zadowoleni. W zbiorach rosyjskich
znajduje się bowiem dzisiaj wiele dzieł z polskich kolekcji,
które trafiły do Rosji w czasach poprzedzających zakończe
nie pierwszej wojny światowej - niektóre z nich znalazły się
tam legalnie, na potwierdzenie prawowitej własności in
nych nie udało się Komisji znaleźć dokumentów, wiele
z nich posłużyło za karty przetargowe w walce o zabytki,
które przez Polskę zostały odzyskane, wreszcie o istnieniu
innych Komisja nie miała świadomości. W ówczesnej sytu
acji politycznej więcej nie można było zrobić.
Pracy Wydziału i Komisji nierozłącznie towarzyszyła
refleksja i dyskusja nad tym, co stanowi o tożsamości kul
turowej Polski, oraz nad kontekstem, w jakim odzyskane
przedmioty miałyby zaistnieć w kraju. Zgodnie bowiem
z postanowieniami Traktatu Ryskiego rewindykowane
przedmioty stawały się własnością państwa i podstawą do
utworzenia ekspozycji muzealnych w gmachach reprezen
tacyjnych (przede wszystkim w Zamku Królewskim
w Warszawie i na Wawelu oraz w Łazienkach) - pierw
szych państwowych muzeów. Przedmioty reewakuowane
(a więc te, które zabrane zostały lub zabezpieczone w Ro
sji w czasie wojny i rewolucji) zwracane były właścicielom
po uiszczeniu 15% ich wartości. Właściciele zazwyczaj
decydowali się na opłatę w formie ekwiwalentów - dzieł
sztuki, które w ten sposób wchodziły również w skład
państwowych zbiorów. Tytuł wychodzącego przez dwa
lata czasopisma, wydawanego w latach 1917-1918 przez
filię Wydziału w Kijowie - „Muzeum Polskie”, wymow
nie mówi o roli, jaką miały odgrywać zbiory w niepodle
głej Polsce. Nowe muzea miały stać się ważnym elemen
tem odrodzonej Polski i pomieścić odzyskane skarby;
w czasopiśmie dominują artykuły poświęcone muzeom,
z opisami europejskich wzorców i pomysłami na organi
zację takich instytucji w kraju. Po odzyskaniu niepodle
głości wśród twórców muzeów, bibliotek i archiwów zna
lazło się wielu działaczy Wydziału Opieki nad Zabytkami
i Mieszanej Komisji Specjalnej. Rola i kształt nadane Wa
welowi, Zamkowi Królewskiemu w Warszawie, Łazien
kom, najważniejszym bibliotekom, a także nowo założo
nym muzeom zawdzięczają bardzo wiele myśli i emocjom
środowiska, które zaangażowane było w rewindykacje
dzieł sztuki i kultury.
Ewa Manikowska

Warszawskie Łazienki po abdykacji
króla Stanisława Augusta
o trzecim rozbiorze Polski w 1795 r. król Stanisław
August opuścił Warszawę i udał się najpierw do
Grodna, później do Petersburga, skąd w dalszym
ciągu żywo troszczył się o Łazienki i o przebieg trwają
cych jeszcze wówczas prac wykończeniowych. Prowadził
też ożywioną korespondencję z Marcello Bacciarełlim,
który nadzorował budowę, a w wolnych chwilach chętnie
oprowadzał po królewskiej rezydencji oczarowanych jej
pięknem cudzoziemców.
Po śmierci króla (1798) Łazienki odziedziczył ks. Jó
zef Poniatowski, a po jego bohaterskiej śmierci właściciel
ką majętności została jego siostra, Maria Teresa z Ponia
towskich Tyszkiewiczowa. W 1817 r. odsprzedała ona
Łazienki carowi Aleksandrowi I. W przebudowanym
przez architekta Jakuba Kubickiego Belwederze zamiesz
kał wielki książę Konstanty. W latach dwudziestych
XIX w. wzniesiono nowe budynki: Świątynię Grecką
(Diany), Oranżerię Gotycką i Świątynię Egipską, przezna
czoną na figarnię, natomiast rozebrano Bramę Chińską,
Jean-Honore Fragonard, „Skradziony pocałunek”, w zbiorach Ermitażu
a Trou-Madame przebudowano na kordegardę. W Wiel w Sanki Petersburgu
kiej Oficynie ulokowano Szkolę Podchorążych Piechoty
i koszary. Wzniesiony według projektu Szymona Bogumi
Po powstaniu styczniowym w 1869 r. w Łazienkach
ła Zuga Wodozbiór zyskał nową dekorację projektu Pio
południowych przybyła Nowa Oranżeria, wybudowana
tra Aignera.
Łazienki, pozbawione terenu odstąpionego przez dla pomieszczenia egzotycznych drzew, zakupionych
Aleksandra 1 Uniwersytetowi na założenie ogrodu bota z Nieborowa.
Jak wykazują inwentarze z różnych lat, przenoszenie
nicznego i obserwatorium, ale powiększone od południa,
pozostawały własnością carów aż do odzyskania przez dziel sztuki i wyposażenia z Łazienek do Zamku (i vice
Polskę niepodległości w 1918 r. Przyjmowano tu uroczy versa) lub z jednego pawilonu do drugiego było praktyką
ście wizyty rodziny cesarskiej, wystawiano przedstawienia stosowaną już za Stanisława Augusta. Również później,
teatralne, a park, jak za czasów Stanisława Augusta, udo po opuszczeniu Warszawy, król chciał się otoczyć w Pe
stępniano szerszej publiczności. Po upadku powstania li tersburgu ulubionymi dziełami sztuki i widokami Łazie
stopadowego Łazienki wraz z Belwederem stały się rezy nek. Jak podaje Władysław Tatarkiewicz, „Wysyłano ob
dencją carską. Przewodnik po Warszawie z 1857 r., uło razy jeszcze w r. 1798: miał być wówczas wyekspedjowany do Petersburga «Le baiser derobe'» [„Skradziony poca
żony przez Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego,
podaje, iż „pałac Cesarski: prześliczna ta uroczem położe łunek”] Fragonard’a, ale ta przesyłka nie doszła już do
niu w stylu włoskim budowla, wystawiona w roku 1784 skutku z powodu śmierci Króla” (W. Tatarkiewicz, Pięć
przez króla Stanisława Augusta podług planu Dominika studjów o Łazienkach Stanisława Augusta, I.wów-Warsza
Merliniego; mieści wewnątrz okazałe pokoje, pięknemi wa 1925, s. 119). W 1888 r. zaborcy wywieźli do Peters
i wysoko cenionemi obrazami zawieszone, zbiór wyboro burga stół po Stefanie Batorym, dwa kandelabry ofiaro
wy najznakomitszych mistrzów sztuki malarskiej, liczne wane królowi przez Katarzynę II, biurko, szafę, ryciny
statuy, posągi, biusta marmurowe włoskich snycerzy, mo- z postaciami mitologicznymi. Osiemnastowieczne firanki
zajki rzymskie i florenckie. [...] Wstęp do pałacu podczas zawieszone w oknach Białego Domu zostały zdjęte i ode
nieobecności Dworu dozwolony dla publiczności za zgło słane do muzeum petersburskiego, jako zabytek starożyt
szeniem się do służby miejscowej. W pałacu [raczej w par ności. Wreszcie po wizycie Mikołaja II w 1895 r. wywie
ku! - KZ] Łazienkowskim rozrzucone są w różnych stro ziono do petersburskiego Ermitażu pięć najcenniejszych
nach domki i pałacyki, z tych najbliższy pałacu zwany My- obrazów, w tym „Skradziony pocałunek” Jeana-Honore
ślewice, był niegdyś upodobanem mieszkaniem księcia Jó Fragonarda, a po wybuchu pierwszej wojny światowej
dokonano ostatecznej grabieży pałacu - „[...] w roku
zefa Poniatowskiego. I w nim są obrazy zasługujące na
1915 odchodząc z Warszawy, Rosjanie zabrali wszystkie
obejrzenie, szczególnie portret Wiliamsa, ambassadora an
gielskiego, najcelniejsze dzieło Rafała Mengsa” (F. M. So- pałacowe sprzęty. Zostały tylko ściany i te ozdoby, których
bieszczański, Przewodnik po Warszawie z planem miasta zdjąć nie było można” (W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 36).
ozdobionym 10-cią rycinami na stali. Ułożony przez...,
Krzysztof Załęski
Warszawa 1857, s. 35).
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Wciąż nierozwiązana jest zagadka - co się stało ze skarbami kultury,
zgromadzonymi przez kolejnych właścicieli pałacu w Słobitach.

Poszukiwanie skarbów
książąt zu Dohna w Słobitach
w latach 1945-1947
D

JÓZEF ARNO WŁODARSKI

' ałac w Słobitach był jednym z największych i naj
piękniejszych barokowych zespołów pałacowych
- - w Prusach Wschodnich. Należał do tzw. zamków kró
lewskich, ponieważ już pierwszy król w Prusach Fryderyk I
Hohenzollern w trakcie swoich podróży po królestwie lu
bił zatrzymywać się w nim na nocleg.
Pałac wybudowali dwaj Dohnowie. W czasie, kiedy
właścicielem Słobit był burgrabia Abraham zu Dohna (ur.
1579 r.), powstała budowla w stylu późnego renesansu
i następnie została rozbudowana w 1622 r. już częściowo
w stylu manierystycznym. Prawdziwy blask otrzymał
obiekt dopiero za Alexandra zu Dohna (ur. 166 1 r.), kie
dy pałac został przebudowany w stylu barokowym wraz
z pięknymi galeriami i oficynami w latach 1689-1713.
Dzieła tego dokonał Joachim Ludwik Schultheis von
Unfrid, a Jan Blomendael przyozdobił zespół pałacowy
i park wspaniałymi rzeźbami. Architektura wraz z otocze
niem tworzyła niepowtarzalną całość, pełną harmonii
i tajemnego uroku.
Częstymi gośćmi w Słobitach bywali: wielki elektor
Fryderyk Wilhelm, królowie pruscy, wśród których nale
ży wyróżnić Fryderyka Wilhelma III i jego piękną mał
żonkę Luizę. Gościł także w pałacu cesarz Wilhelm II
(ostatni panujący z rodu Hohenzollernów), uczestnicząc
w słynnych polowaniach, organizowanych przez gospo
darzy.
Słobity były w posiadaniu rodu Dohnów od 1525 do
1945 r. Przez tak długi okres zgromadzono w pałacu wie
le skarbów kultury. Część z nich - to wynik pasji kolek
cjonerskich poszczególnych przedstawicieli rodu. Woj
ciech Kossak w liście do żony w maju 1897 r. pisał: „Za
wiei przepyszny z XVII wieku, pełen starych obrazów, go
belinów, dywanów zdobytych na Turkach przez rozma
itych Dohnów” (Wojciech Kossak, Listy do żony i przyja
ciół (1883-1942), t. I, Kraków-Wrocław 1885, s. 329).
W 1936 r. przebywała w Słobitach pisarka Ursula Meyer-Semlies, która w książce In den Memelwiesen (Hamburg
1992) tak wspomina moment pierwszego spotkania
z „małym Wersalem”: „przed nami wyłonił się pałac
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w Słobitach [...] zaskoczeni stanęliśmy w miejscu, by móc
podziwiać przepiękne dzieło sztuki [...] majestatyczny, bia
ły pałac tak cudownie wkomponowany w zieleń parku.
Chwila ta wywarła na nas niezapomniane wrażenie”. Ur
sula Meyer-Semlies, wówczas studentka Wyższej Szkoły
Nauczycielskiej w Hanowerze, specjalizująca się na se
minarium muzykologicznym, miała nieskrępowaną moż
liwość podziwiania słynnej na całym świecie kolekcji sta
rodawnych instrumentów muzycznych. Sławna również
była biblioteka pałacowa, która zawierała unikatowe
w skali europejskiej rękopisy i starodruki. Podziw wzbu
dzała też kolekcja tabakierek. Autorka tych wspomnień
przybyła do Słobit wraz z osiemnastoma koleżankami,
które tworzyły wówczas zespół pieśni chóralnej. Na pała
cowym tarasie powitał gości Alexander zu Dohna-Schlobitten, a w pałacowej jadalni czekały na studentki srebrne
nakrycia i stara porcelana. Na następny wieczór goście
oraz mieszkańcy Słobit zostali zaproszeni przez księcia do
przepięknej barokowej sali balowej, gdzie rodzina książę
ca i krewni dali uroczysty koncert dawnej muzyki odtwa
rzanej na oryginalnych starych instrumentach.
Książę Alexander zu Dohna w czasie drugiej wojny
światowej został skierowany na front wschodni, z które
go udało mu się powrócić do Słobit, ale były to już ostat
nie chwile pobytu księcia w jego rozległych majątkach.
Armia Czerwona zbliżała się do granic Prus Wschodnich.
6 września 1944 r. dyrektor Muzeum Bursztynu w Kró
lewcu dr Franz Ferdynand Alfred Rohde przesłał do księ
cia Alexandra list z prośbą o przechowanie najbardziej
wartościowych eksponatów, w tym Bursztynowej Kom
naty. Książę (prawdopodobnie przez swego sekretarza)
przeprosił i odmówił, twierdząc, że jego pałac i majątek
nie nadają się do tak odpowiedzialnego zadania. (O tych
sprawach wielokrotnie pisał i mówił w audycjach radio
wych i telewizyjnych historyk pasłęcki Sławomir Sadow
ski).
Zasadnicze pytanie brzmi jednak: co się stało ze skar
bami kultury zgromadzonymi w Słobitach przez kolej
nych właścicieli? Miały one nie tylko wartość historycz
ną, ale i kapitałową, jak chociażby założona w 1627 r. bi
blioteka, kolekcja malarstwa portretowego niderlandz-

1. Patac w Stobitach na litografii z około 1860 r.

kich mistrzów czy kolekcja wyrobów porcelanowych, zło
te i srebrne przedmioty użytkowe, broń, gobeliny i inne.
Książę Alexander zu Dohna poczuwał się do odpo
wiedzialności nie tylko za nagromadzone dobra, ale i za
ludzi. W bardzo szybkim tempie przygotowano się do
ewakuacji, tworząc tabor, który 22 stycznia 1945 r. przy
ponad dwudziestostopniowym mrozie o godz. 3 rano
rozpoczął dramatyczną ucieczkę przed nadchodzącą Ar
mią Czerwoną. Wraz z księciem ewakuowała się więk
szość miejscowej ludności i pracowników majątków. Po
wielodniowej zimowej wędrówce konwój dotarł do miej
scowości Hoya koło Bremy i w marcu 1945 r. został roz
wiązany.
Nie był to tabor, którym można by ewakuować ze Słobit bezcenne zbiory i kolekcje. Nadal pozostaje zatem py
tanie - czy je zabezpieczono, a jeśli tak, to w jaki sposób?
Armia Czerwona wkroczyła do Słobit 23 stycznia
1945 r. Pospiesznie spędzono w centrum wsi resztki miej
scowej ludności. W pewnym momencie wskutek niemiec
kiego ostrzału wybuchła panika. Czerwonoarmiści rozpo
częli chaotyczną strzelaninę, a dwa wozy pancerne z de
santem ruszyły w kierunku lasu, skąd prowadzono
ostrzał. Po kilku dniach wkroczył do Słobit dziwny pod
oddział, w którym wielu Rosjan mówiło świetnie po nie
miecku. Oficerowie natychmiast przykrócili rabunek
i część eksponatów (głównie sprzęty) wróciła do pałacu,
w którym z czasem zakwaterowano sztab wojskowy. Owi
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oficerowie należeli zapewne do specjalnej jednostki, zaj
mującej się zabezpieczaniem dzieł sztuki na zajętych zie
miach. Być może to oni właśnie zabezpieczyli tę część
ogromnej kolekcji Dohnów, której nie udało się wywieźć
lub ukryć?
W końcu marca 1945 r. sowieccy sztabowcy opuścili
Słobity (być może już w drugiej dekadzie). Pałac w tym
okresie został podpalony. Spłonęła w dużej części biblio
teka pałacowa, bowiem w trakcie penetracji w 1974 r.
przez członków Koła Naukowego Historyków Uniwersy
tetu Gdańskiego remontowanych zabudowań folwarcz
nych: „widzieliśmy duży dół po wapnie, do którego spy
chacz pchał zwały przywiezionego z pałacu gruzu. Wśród
ziemi, cegieł, kamieni i tynku, widać było nadpalone czę
ści grzbietów starodruków” (relacja opiekuna naukowego
Koła Naukowego Historyków mgra Krzysztofa Macieja
Kowalskiego z Uniwersytetu Gdańskiego).
W 1947 r. w raporcie dekadowym (17. VIII. - 27.
VIII. 1947 r.), skierowanym na ręce szefa Wojewódzkie
go Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie, szef
Powiatowego UBP w Pasłęku, Czesław Łaszczych, meldo
wał: „W nasze ręce wpadły listy Niemca zam. w majątku
Jagiellonów [Słobity - przyp. J. A. W.], który prowadził li
stowną korespondencję z byłym właścicielem niemieckim
ww. majątku, księciem Dohna. W listach jest mowa
o ukrytych rzeczach starożytnych w majątku Jagiellonów.
Gdy pojechaliśmy do majątku Jagiellonów, znaleźliśmy
ukryte w kominie spalonego pałacu, trzy małe figurki i in
ne starożytne rzeczy”. Już wstępna analiza tego raportu
zwraca uwagę na jego lakoniczność. Dlatego też szef
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2. Pałac od strony
południowo-wschodniej w latach
trzydziestych XX w.
3. Uroczystość zaślubin księcia
Alexandra zu Dohna-Schlobitten
i Antoniny księżnej
zu Dohna-Schlobitten
(z domu hrabiny von Arnim), 1926 r.
4. Apartament królewski
w północno-zachodniej części pałacu
5. Sala Ogrodowa z kolekcją
malarstwa portretowego

6. Niebieska Komnata
7. Biblioteka pałacowa

PUBP w Pasłęku został zapew
ne zobligowany przez przeło
żonych w Olsztynie do szer
szego wyjaśnienia tej sprawy,
skoro wysłał oddzielny meldu
nek (bez daty!). Meldunek ten
zapewne wpłynął w ciągu 24
godzin do szefa WUBP w Olsz
tynie i zawierał już konkretne
dane i wyjaśnienia. Warto za
tem przytoczyć go w całości:
„Melduję obywatelu pułkow
niku, że w dniu 20 b. m. [20
sierpnia 1947 - przyp. J. A.W.]
na podstawie znalezionego li
stu byłego księcia Dohna do
ogrodnika w majątku Jagiello
nów, w którym zapytuje się
o stan majątku i czy znajdują się rzeczy zachowane, które
zachował [tzn. ukrył - przyp. J. A. W.] odjeżdżając przed
nadchodzącym frontem. Po dokładnym przeszukaniu
w wymienionych kryjówkach, odnaleźliśmy jedno wymie
nione w liście w kominie, gdzie były trzy duże figury ze
stopu (?) przedstawiające dzieci, dwie wazy mosiężne, dwa
talerze gliniane, jeden miedziany, trzy dzbanki gliniane,
posąg wykuty z kamienia i głowa rzeźbiona z kamienia
i trzynaście płytek kaflowych.
Przedmioty te są zbiorami z muzeum, ponieważ każda
rzecz ma swój numer.
Natomiast drugiej skrytki nie mogliśmy odnaleźć, któ
ra ma się znajdować pod salą bilardową.
Rzeczy te są w PUBP. Sprawą zainteresował się referat
I-szy i przez kontrolę korespondencji może uzyskamy dal
sze miejsca zachowanych rzeczy.
Jednocześnie postanowiliśmy zwerbować ogrodnika,
który chce pozostać i stara się o nadanie obywatelstwa
polskiego, jednocześnie na nasze polecenie odpisał list
do byłego Księcia, że rzeczy te zabezpieczył i przecho
wał, ponieważ pałac jest spalony, to jest spodziewane,
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że w następnym liście poda, gdzie więcej rzeczy się
znajduje.
Nadmieniam, że ogrodnik pracował u Dohny 13 lat
i ma do niego zaufanie, a nie zna miejsc zachowanych rze
czy, ponieważ w tym czasie służył w wojsku, a cała służba
z pałacu wyjechała wraz z panem do Bawarii”.
Cały meldunek jest pełen sprzeczności, świadczą
cych o tym, że szef PUBP nie do końca prawdziwie in
formował przełożonych w Olsztynie. Można sobie wy
obrazić zawiedzioną minę szefa olsztyńskiego WUBP,
czytającego, co książę Dohna ukrył w kominie. Ani
złota, ani srebra, ani żadnych innych cennych rzeczy!
Na dodatek były to zbiory z muzeum, bo każda rzecz
miała swój numer. Wobec tego, dlaczego tak zależało
na nich księciu Alexandrowi zu Dohna? Ponadto
ogrodnik, który 13 lat pracował w pałacu i znał go za
pewne bardzo dokładnie, nie potrafił zlokalizować sa
li bilardowej, pod którą miała się znajdować druga
skrytka. Pytań i wątpliwości jest więcej, np. wyjazd ca
łej służby do Bawarii. Może to ogrodnik, wspólnie
z księciem Alexandrem prowadzili podwójną grę z pa-

słęckim Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego, mającą
na celu odegranie przez ogrodnika roli „strażnika skar
bów” i wprowadzenie w błąd ówczesnych służb spe
cjalnych?
Kolejna hipoteza brzmi bardziej trywialnie - być mo
że udało się zlokalizować jeden ze schowków, a znalezio
ne „skarby” po prostu zostały zawłaszczone przez funk
cjonariuszy PUBP w Pasłęku, stąd atrakcyjna dla ogrodni
ka propozycja zwerbowania, aby pozostał na miejscu
i ewentualnie sukcesywnie wskazywał inne schowki.
W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia krążyły po Pa
słęku plotki o ludziach, którzy wzbogacili się na znalezie
niu poniemieckiego „skarbu”.
Epilog tej sprawy potwierdzałby powyższe rozważa
nia. Kolejny raport dekadowy skierowany był, podobnie
jak wszystkie raporty i meldunki, do szefa WUBP w Olsz
tynie. Poinformowano go: „Wsprawie korespondencji by
łego Księcia Dohny z ogrodnikiem majątku Jagiellonów nic
nie uzyskano, pocztę w Młynarach obsadzono dwoma in
formatorami dla kontrolowania korespondencji ”. Widocz
nie książę Alexander już został uprzedzony o zaintereso

waniu się PUBP w Pasłęku jego korespondencją lub osią
gnął swój cel wcześniej.
Raport dekadowy z 28 września 1947 r., niejako za
mykający sprawę skarbów w Słobitach, podawał nazwi
sko ogrodnika: „W sprawie Niemca Rohde żadnych postę
pów nie zrobiono, ponieważ żadne listy nie nadchodzą od
księcia Dohny. Pozostaje w rozpracowaniu”. Niestety, do
dziś nie udało się ustalić dalszych losów ogrodnika.
W kolejnych raportach dekadowych nie poruszano już tej
sprawy. Z czasem zapewne też WUBP w Olsztynie prze
stał się nią interesować, bowiem ważniejsze były bieżące
problemy polityczne.
Ruiny pałacu w Słobitach przez wiele lat, w dzień czy
nawet w nocy, przyciągały rozmaitych poszukiwaczy
skarbów. Wielu nadal przyciągają jakimś tajemniczym
magnetyzmem i rodzi się wówczas dyskusja o jego odbu
dowie. Kiedyś być może powstanie, jak Feniks z popio
łów, mały Wersal w Słobitach i wówczas będzie skarbem
samym w sobie.
Józef Arno Włodarski
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Wokół jednego zabytku
Spotkanie z książką

Odyseja

DYSKUSJE O DOBRACH KULTURY
undacja im. Stefana Batorego od 2002 r. organizuje seminaria
i konferencje poświęcone dobrom kultury, które w wyniku wo
jen i zmian granic znalazły się na obszarze innych państw (zob.
Przeglądy, poglądy, „Spotkania z Zabytkami", nr 4, s. 2). Najcie
kawsze dyskutowane problemy przedstawiane są w publikacjach
pokonferencyjnych, składających się na serię wydawniczą.
W ubiegłym roku ukazały się kolejne książeczki z cyklu. Pierw
sza, zatytułowana Własność prywatna a dobro publiczne. Proble
my własnościowe i dobra kultury, stanowi tom zbiorowy zawierają
cy artykuły Piotra Kosiewskiego, Wojciecha Ko
walskiego, Jana Prószyńskiego, Andrzeja Rottermunda, Karola Tarnowskiego, Nawojki CieA
ślińskiej-Lobkowicz. Poruszone w nich zostały

F
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problemy sytuacji własnościowej dóbr kultury
w Polsce po 1989 r., relacji między własno
ścią prywatną i dobrem publicznym, repry
watyzacji dóbr kultury oraz propozycje cało
ściowego rozwiązania problemu roszczeń
wysuwanych przez prywatnych właścicieli.
Dokonano analizy definicji prawa własno
ści i rozważono kwestie wpływu własności
dóbr kultury na elementarne poczucie
i
sprawiedliwości. W trakcie wielowątkowej
I
dyskusji często podkreślano, że poru
szone sprawy wymagają jeszcze szcze
gółowych unormowań. „Czy dzieła sztuki, ko
lekcje biblioteczne i archiwalne należy w ca
łości zwrócić dawnym właścicielom? Czy też
- zwłaszcza najważniejsze dla polskiej kul
tury obiekty - powinny nadal znajdować się
w zbiorach publicznych? Jeżeli tak, to na
jakich zasadach mają tam pozostać?" .
pyta m.in. we wstępie do książeczki Piotr
i
Kosiewski. Autorzy pozostałych wypo1
wiedzi zastanawiają się nad rozwiązania

mi tych problemów.
Propozycje szczegółowych unormowań, zawar
te w drugiej publikacji wydanej w ubiegłym roku, zatytułowanej
Dobra kultury. Współpraca i problem roszczeń w relacjach pol
sko-ukraińskich. Rekomendacje (pod redakcją Ewy Klekot i Pio
tra Kosiewskiego), powstały w wyniku rozmów polsko-ukraiń
skich. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele instytucji kultury
obu państw. Książeczka zawiera plany zmian organizacyjnych,
instytucjonalnych i prawnych, które wspierałyby współpracę ar
chiwów, bibliotek i muzeów Polski i Ukrainy. Dwustronne rokowa
nia w zakresie roszczeń dotyczących dóbr kultury należą do bar
dzo trudnych ze względu na towarzyszące im spory polityczne.
Jak czytamy we wstępie, rozmowy dotyczą jedynie ruchomości,
choć proponowane rozwiązania mogą mieć zastosowanie w sto
sunku do innych zabytków, np. dzieł architektury. W publikacji
opisano genezę problemu roszczeń obu państw, sięgających
początku zmian na politycznej mapie od 1989 r. Aby zacząć dzia
łać ponad podziałami, należy przede wszystkim przy podejmo
waniu działań dotyczących zwrotu dóbr kultury zdać się na opi
nię specjalistów zajmujących się przechowywaniem i udostęp
nianiem zbiorów. „Taką właśnie tendencję można dostrzec w po
dejmowanych w ostatnim czasie działaniach pracowników pol
skich i ukraińskich instytucji kulturalnych, naukowych i archiwal
nych, posiadających w swych zbiorach obiekty bądź cafe kolek
cje, które na skutek wielowiekowej wspólnej historii obu niepod
ległych dziś krajów budzą zainteresowanie jednej i drugiej strony"
- piszą autorzy opracowania.
Redaktorzy publikacji, a jednocześnie moderatorzy dyskusji,
zachęcają czytelników do własnych komentarzy. Lektura książe
czek pomoże przygotować się do dalszych dyskusji. Są one roz
prowadzane bezpłatnie (aby otrzymać egzemplarz, należy wystać
zamówienie za pomocą strony internetowej: www.batory.org.pl
i podać swój adres pocztowy). Warto dodać, że elektroniczna
wersja obu publikacji jest dostępna w internecie pod adresem:
www.batory.org.pl/pub/.
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iewiarygodne przygody Ulissesa, przez Rzymian
nazywanego Odyseuszem, króla Itaki, bohatera
wojny trojańskiej, znane są każdemu, kto choć trochę
interesuje się antyczną kulturą. Opiewająca je Odyseja
Homera, podzielona przez uczonych aleksandryjskich
na 24 księgi, w Italii już od XIV stulecia przekładana na
język rodzimy, cieszyła się szczególną popularnością
w epoce odkrywającego antyk renesansu. Utrwaloną
w literackim utworze wszechczasów wieloletnią tułacz
kę syna Laertesa i Antiklei, męża Penelopy, ojca Telemacha, właściciela psa Argosa, człowieka słynącego
z odwagi, roztropności, sprytu i wymowy, w XV w. za
częli utrwalać również malarze.
O tym, że Wawel chlubi się dziś najbogatszym
w świecie zestawem malowanych scen z Odyseuszem,
zadecydował po części przypadek, kolekcjonerskie
szczęście towarzyszące Karolowi Lanckorońskiemu,
głównie jednak jego głębokie znawstwo przedmiotu
i idące w ślad za tym działania. Dwa obrazy z „Przygo
dami Odyseusza” zakupił on w odstępie kilkunastu lat
w różnych miastach europejskich. Drugi z prezentowa
nych okazów nabył w 1890 r. u znanego florenckiego
kolekcjonera i handlarza dzieł sztuki Stefana Bardiniego. Pierwsza deska pochodzi natomiast ze skrzyni
(wtórnie zmontowanej), zakupionej w 1904 r. na aukcji
kolekcji Somzee w Brukseli. Obrazy zostały poddane
na Wawelu gruntownej konserwacji (Justyna Wyszkowska-Baścik przy współpracy Grzegorza Kosteckiego,
Zofia Kaszowska).
Były to pierwotnie frontowe ścianki skrzyń, stano
wiących parę. Ozdobne skrzynie (cassoni), poprzedza
jące funkcją późniejsze szafy, w renesansowych Wło
szech należały jeśli nie do najdroższych, to z pewno
ścią najbardziej spektakularnych elementów małżeń
skiej wyprawy ślubnej. Warto przypomnieć, iż badania
nad malarstwem cassonowym, obfitym w tematykę mi
tologiczną, biblijną i historyczną, rozpoczął w nauce
właśnie Karol Lanckoroński - wawelskie obecnie malo
widła z cassoni były główną inspiracją narodzin świato
wych badań w tym zakresie. To, jak i pokrewne mu ma
larstwo (spalHere, letucci, deschi da parto), zjawisko
określane w nauce anglojęzycznej wspólnym mianem
„domestic painting", cieszy się dziś szczególnym zain
teresowaniem badaczy wczesnego renesansu włoskie
go, zwłaszcza amerykańskich. Sporo pracowni malar
skich, głównie w Toskanii, specjalizowało się w dekora
cji owych cassoni. Do najbardziej płodnych i renomo
wanych należał florencki warsztat Apollonia di Giovan
ni (1415/1417-1465), artysty okresowo współpracują
cego z Marco del Buono (1403-1489), gdzie w trzeciej
ćwierci XV w. powstały nasze obrazy. Dodajmy, iż za-
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1.2. Apollonio di Giovanni i Marco del Buono (?), „Przygody Odyseusza”, tempera na desce topolowej, 41,5 x 162 cm (1), 41 x 161 cm (2),
trzecia ćwierć XV w.
(zdjęcia: Adam Wierzba, obrazy w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu)

poznała się z nimi na Wawelu i służyła nam uwagami (nie
żyjąca już) dr Ellen Callman z Nowego Jorku, autorka fun
damentalnej, wydanej przed trzydziestu laty, monografii
Apollonia di Giovanni.
„Przygody Odyseusza” - to perty w wawelskim ze
spole malarstwa cassonowego, jednym z najbogat
szych w europejskich zbiorach, omówionym ostatnio
szeroko przez prof. Jerzego Miziołka. Należą one do
zachowanych czterech egzemplarzy desek o tej tema
tyce, wiązanych z Apolloniem (jeden w Art Institute
w Chicago). Przenika je żywa, pełna dramaturgii akcja.
Wstęga tematyczna nie rozwija się tu równo wzdłuż
kompozycji, lecz meandrycznie wije się to w górę, to
w dół. Autor czy też autorzy malowideł byli w zasadzie
wierni tekstowi poematu, choć wyraźnie naruszali chro
nologię wydarzeń.
Treść pierwszej tablicy oparta jest na Pieśniach IX,
X i XII: „Ofiarowanie przez Odyseusza Polifemowi czary
wina i pożeranie przez tegoż swych ofiar”, „Przybycie in
nych Cyklopów z pomocą Polifemowi”, „Odyseusz z to
warzyszami oślepia Polifema”, „Hermes ostrzega Odyse
usza”, „Spotkanie Odyseusza i jego towarzyszy z Kirke”,
„Uczta u Kirke”, „Odyseusz ogląda swych towarzyszy za
mienionych przez Kirke w zwierzęta”, „Odyseusz z towa

rzyszami płynie między Scyllą i Charybdą” (jedyna scena
z Pieśni XII). Przy trzech wysepkach na morzu (po prawej
u dołu) widnieją napisy: „VULG[C?]ANO, SMIGOLI, LIPABl”, na dużej wyspie (Sycylii), obok ufortyfikowanych
miast: „MES[SIN]A, SARAGUSA”.
Druga tablica ilustruje inne sceny Odysei, oparte na
siedmiu Pieśniach: „Odyseusz słucha śpiewu Syren”
(Pieśń XII), „Hermes zbliża się do Kalypso” (V), „Kalypso
obserwuje Odyseusza budującego tratwę” (V), „Leukotea
pomaga rozbitkowi Odyseuszowi” (V), „Nauzykaa zabiera
Odyseusza do pałacu swego ojca, króla Feaków” (VI),
„Odyseusz w gościnie u Alkinoosa” (VIII), „Odyseusz po
wraca do Itaki i spotyka swego psa Argosa” (XV//), „Penelopa przy krosnach” (XIX), „Eurykleja rozpoznaje Odyse
usza” (XIX), „Odyseusz i Telemach rozprawiają się z zalot
nikami” (XX//).
Losy trojańskiego bohatera urastają dziś do symbolu
„odysejskich” losów kolekcji Lanckorońskich. I one miały
szczęśliwy finał, sprzyjała im bowiem żądna sprawiedli
wości bogini Nemesis - jej imię nadała Karolina Lanckorońska tajnemu sprzysiężeniu na rzecz przekazania ro
dzinnych zbiorów wolnej Polsce.

Kazimierz Kuczman
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE-

Rejta nówka
azwa Rejtanówka pochodzi ria, powyrywane podłogi, pokoje bez
od nazwiska Tadeusza Rejta okien i drzwi - podobnie wygląda,
na. W języku potocznym o ile ocalał, niejeden dwór i dworek na
określano nią majątek Hruszówka
dawnych kresach Rzeczypospolitej.
(Hroszówka, Gruszówka) na Nowo- Tylko gdzieniegdzie pozostały ślady
gródczyźnie. Urodził się w nim Rej dawnej świetności. Ścianę salonu two
tan, postać powszechnie znana z pa rzą ogromne potrójne okna, zwieńczo
triotycznego czynu w 1773 r., który ne gotyckimi łukami. Na sufitach i fry
stał się potem inspiracją do namalo zach zachowały się fragmenty wybla
wania przez Jana Matejkę obrazu kłych malowideł. Drewnianymi scho
„Rejtan - Upadek Polski”. Zakręty hi dami można dostać się na górę. Widok
storii XX w. spowodowały, że miejsce jest podobny. Wszystko, co mogło się
to dzisiaj znajduje się w granicach Bia przydać, zostało rozebrane od piwnic
łorusi. Parterowy, drewniany dwór po strych. W takim stanie dwór Rejta
Rejtanów oddalony jest o około nów znajduje się obecnie.
30 km na południowy wschód od Ba
ranowicz. Wzniesiony na wysokiej
podmurówce na planie prostokąta,
nakryty wysokim dachem mansardo
wym, jeszcze dzisiaj emanuje dawną
kresową wspaniałością. Wyobraźnia
podpowiada - gdybyż nie wojny... Za
gubiony pośród lasów i mało prze
jezdnych dróg stoi zniszczony i zapo
mniany. Z otaczającego niegdyś dwór
ogrodzenia i bramy wjazdowej pozo
stały tylko solidne słupy. W głębi roz
pościera się widok na dziko rosnące
drzewa i chaszcze. Do dworu prowa
dzi piękna, szeroka aleja, wysadzana
lipami. Nieopodal, zarośnięta krzaka
mi, rozpada się „Murowanka”, w któ
rej po powrocie z pamiętnego sejmu
zamieszkał poseł nowogródzki, unika
jąc wszelkiego kontaktu z ludźmi. Tu
Majątek Hruszówka znalazł się
taj napisał dzieło O moim posłowaniu w posiadaniu rodziny Rejtanów nie
na sejm, tutaj też według miejscowej
później niż w połowie XVII w. W cza
tradycji w sierpniu 1790 r. popełnił sach Tadeusza Rejtana wybudowano
samobójstwo. Podobno ujrzał z okna klasycystyczny dwór, który był głów
swej „Murowanki” generała rosyjskie ną siedzibą rodziny. Przetrwał do
go, wjeżdżającego do dworu. Po pra końca XIX w., kiedy to gospodarz
wej stronie drogi widać pośród drzew Hruszówki Józef Rejtan rozebrał go
stajnię z nadbudowanym piętrem, da i postawił na tym miejscu nowy,
lej lodownię i inne murowane z cegły w modnym wówczas stylu „uzdrowi
i kamienia budynki gospodarcze.
skowym”. Główne wejście akcentuje
W dawnych dworskich zabudowa ganek i taras na drewnianych słupach,
niach, a raczej w tym, co z nich pozo który miał kute metalowe ogrodzenie.
stało, mieszkają ludzie. Młodzi Biało Jednocześnie założono park pejzażo
rusini, biegający po zdewastowanych wy, w którym rosło wiele egzotycz
wnętrzach dworu, pozbawieni są sza nych drzew. Niektóre z nich prze
cunku do przeszłości. Widok jest przy trwały do dnia dzisiejszego.
gnębiający. Odrapane ściany, kupki
Według opisu z połowy XIX w. sta
gruzu w miejscach, gdzie kiedyś stały ry dwór był prostokątny, jedenastopiękne kaflowe piece, wyrwana boaze osiowy, parterowy, w środkowej części
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nieznacznie podwyższony, nakryty
czterospadowym dachem. Portyk
o czterech drewnianych kolumnach
wspierał belkowanie i trójkątny fronton
z półokrągłym oknem. Przed głównym
wejściem, pośrodku kolistego trawnika,
rosła rozłożysta lipa. Nieopodal dworu
znajdował się sad owocowy i figarnia,
a wśród drzew domowa kaplica. Wy
gląd dworu znany jest z akwareli Napo
leona Ordy, który odwiedzał Hruszówkę w latach 1864-1876. Roman Aftanazy, powołując się na bratanicę Tadeusza
Rejtana, Annę Geryczową, napisał
w dziele Dzieje rezydencji na dawnych

kresach Rzeczpospolitej (Wrocław
1992): „Wpokojach bawialnych wisiały
w połowie XIX w. portrety dziada i pra
dziada Tadeusza Reytana w zbrojach,
zaś jego samego w żupanie i kontuszu.
Prócz tego były jeszcze portrety Ko
ściuszki i archidiakona Wodzyńskiego.
Salony zdobiły ponadto duże zwiercia
dła w złoto oprawne, filigranowej robo
ty, bardzo piękne, nabyte na licytacji po
ks. Karolu Radziwille. Na kominku sta
ły dekoracyjne przedmioty z porcelany,
w tym koszyczek na krzyż, w niezabudki niebieskie wielkie, a pod szkłem dwie
figurki, kawalera i panny. W innym po
koju wisiały obrazy olejno malowane
o treści mitologicznej, jak np.«Ikar upa
dający w morze» i inne”.
Była tam również cenna bibliote
ka, głównie stare druki. Fragmenty

1. Dwór Rejtanów, stan
w 2005 r.
2. Fragment wnętrza
dworu, 2005 r.
3. „Murowanka” - dawna
oficyna
4. Pamiątkowy gtaz
upamiętniający Tadeusza
Rejtana
(zdjęcia: 1 - Halina
Osmólska,

2 - Jolanta Muszyńska,
3,4 - wg „Gruszówka",

Informator w jęz.

białoruskim i polskim,

Mińsk 2004)

księgozbioru, które przetrwały pierw
szą wojnę światową, z pietyzmem
przechowywano w nowym dworze aż do wybuchu drugiej wojny... Z cza
sów starego dworu zachowała się wła
śnie owa oficyna, zwana „Murowanką”. Trzymano tu papiery rodzinne,
również z czasów Tadeusza Rejtana.
Jednak archiwum, które zawierało
m.in. opis współczesnych mu wyda
rzeń, zaginęło. Rejtanowie mieli także
stadninę koni, browar, zbudowali sta
cję kolejową na trasie Wilno-Lwów,
by przewozić drewno. Założyli przy
tułek dla inwalidów wojennych, inte
resowali się i pomagali zdolnym, uta
lentowanym dzieciom z Hruszówki.
Tuż przed pierwszą wojną światową
rozebrano starą kaplicę i w pewnym od
daleniu od nowego dworu zbudowano
piękną, neogotycką kaplicę grobową
Rejtanów. Jest to budowla na planie pro
stokąta, ze ściętymi narożami w części
ołtarzowej. Fasadę ze schodkowym por
talem wieńczy strzelisty szczyt flankowa
ny pinaklami. Pochowano w niej ostat
niego z rodu w linii męskiej - Józefa Rej
tana oraz sprowadzone z Lachowicz
prochy jego rodziców, Stefana i Marii
z Niesiołowskich. Złożono tu również
szczątki, które odkryto nieopodal dworu

w 1930 r., w miejscu zwa
nym „Pod Grabem”. Trady
cyjnie było ono uznawane
przez mieszkańców Hru
szówki za miejsce pochówku
Tadeusza Rejtana. Specjalnie
powołana komisja nie roz
wiała jednak wszystkich wąt
pliwości - badania znalezio
nych szczątków nie dopro
wadziły do jednoznacznych
ustaleń.
Wanda Irena Gierymska, która przed wojną
często odwiedzała krew
nych w Hruszówce, w nie
publikowanym wspomnie
niu pisała, że w kaplicy „na ołtarzu
umieszczona była urna z domniema
nymi prochami Reytana. Na ścianie
z prawej strony kapliczki została
wmurowana pamiątkowa tablica ku
jego czci. Na stoliku pod tablicą leża
ła pamiątkowa księga w czerwonej ak
samitnej oprawie, w której to księdze
wpisywały się liczne wycieczki z całe
go kraju. Co roku odbywały się też
msze żałobne ku jego pamięci”. Na
marmurowej tablicy, umieszczonej
w kwietniu 1928 r., znajdowało się
płaskorzeźbione popiersie Rejtana
i napis dedykowany pamięci pradzia
da przez stryjecznych prawnuków. Po
1939 r. została zniszczona, a szczątki
rozrzucone po lesie.
We dworze przechowywano pa
miątki po Tadeuszu Rejtanie, m.in.
jego łóżko i serwantkę, a złoty pu
char, który ofiarowali mu koledzy
sejmowi w 1773 r. oraz stary zegarek
ozdobiony na kopercie miniaturą po
sła, rodzina przekazała w 1929 r. do
Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
Obok kaplicy ustawiono w 1939 r.
pomnik - popiersie wielkiego przod
ka. Planowano również zorganizować
w „Murowańce” muzeum Rejtana.
Wojna przekreśliła wszystkie plany.

Popiersie zaginęło, kaplica popadła
w ruinę i dopiero w 1993 r. z inicja
tywy Związku Polaków z Baranowicz
odsłonięto pamiątkowy głaz z tablicą
inskrypcyjną z brązu, ufundowaną
przez Polską Radę Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa. Na tablicy, po
polsku i białorusku, można przeczy
tać: „TADEUSZ REJTAN Syn tej zie
mi. Urodził się 20 VIII 1742 roku
w Hruszówce i tu zmarł 8 VIII 1780
roku. Jako poseł nowogródzki na sejm
warszawski w 1773 roku protestował
przeciwko zatwierdzeniu pierwszego
rozbioru Rzeczypospolitej Polskiej.
Prześladowany za ten czyn, nieszczę
ście Ojczyzny przypłacił zdrowiem,
a później życiem. Był wzorem patrio
tyzmu dla wielu pokoleń Polaków.
Cześć jego pamięci”.
Ostatnią właścicielką Hruszówki
była do 1939 r. Alina z Hartinghów
Reytanowa - żona Józefa Rejtana oraz
jego siostrzeniec Henryk Grabowski.
Wanda Irena Gierymska we wspomnie
niu napisała o Alinie Reytanowej: „mo
ja cioteczna babka została wywieziona
przez bolszewików do Kazachstanu,
gdzie zmarła. Pomimo, że ludność miej
scowa i służba dworska bronili staruszkę
przed wywózką, przyszedł ponowny roz
kaz i nie dało się tego zmienić”.
Pozostałości zespołu pałacowo-parkowego, w skład którego obec
nie wchodzą: zniszczony drewniany
dwór, rodzinna kaplica Rejtanów,
dwie oficyny, lodownia i oranżeria,
neogotyckie stajnie, spichlerz, ślady
gorzelni oraz fragmenty parku, pla
nuje się wykorzystać jako młodzieżo
wy ośrodek turystyczny z muzeum
historycznym, poświęconym także
pamięci Tadeusza Rejtana, pracow
nią ceramiczną i hotelem. Można
mieć jedynie nadzieję, że nie będzie
to zbyt odległa przyszłość.
Jolanta Muszyńska
SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 1 • 2007
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Ruiny zamku Cisy
rzytłoczony sławą, wielkością,
bogatą historią i wdziękiem
zamku Książ, sytuowany ledwie
godzinę spaceru na zachód zamek
Cisy jest mało odwiedzany przez tu
rystów. Ukryty wśród drzew, daje
jednak możliwość obcowania z oka
załymi reliktami przeszłości w ciszy
i skupieniu. Oferuje zatem to, czego
w obleganym przez turystów Książu
i jego najbliższym sąsiedztwie raczej
nie można doświadczyć.
Do niedawna sądzono, że pierw
sza wzmianka o Cisach pochodzi
z 1243 r., ale nowe badania wykaza
ły, że zawierający tę informację do
kument jest późniejszym falsyfika
tem. Budowla swoje powstanie za
wdzięcza przypuszczalnie księciu

P

1. Wieża zamku Cisy - najstarsza część
warowni zapewne z końca XIII w.,
widok od zachodu
2. Plan ruin zamku Cisy
3. Zamek Cisy na przełomie XIII i XIV w.
- rysunkowa rekonstrukcja
4. Pozostałość okna w murze zachodnim
„zamku górnego”
5. Współczesny most do zamku
nad fosą i budynek bramny
(ilustracje: 1,4,5 - Bogusław Czechowicz,

2, 3-wg Mirosław Przytęcki,
„Zamek Cisy", Wrocław 1971)

świdnickiemu Bolkowi I, który
w ostatnich dekadach XIII w.
wzniósł wiele warowni na obszarze
swojego władztwa. Te przy granicy
czeskiej były nie tyle może - jak się
powszechnie sądzi - strażnicami, ale
raczej budowlami zabezpieczającymi
interesy księcia na obszarach nowo
kolonizowanych. Zamki umożliwia
ły feudałowi kontrolę nowych wsi,
zarazem stawały się gwarantem ich
bezpieczeństwa, do czego książę był
zobowiązany z racji prawa lennego.
Cisom przypadła nadto rola strażni
cy przy dawnym trakcie ze Strzego
mia do Kamiennej Góry i dalej do
Czech. Zamek mógł być miejscem
pobierania myta od kupców. Pierw
sza pewna wzmianka o Cisach po
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chodzi z 1327 r. W drugiej ćwierci
XIV w. zamek znajdował się w rę
kach Ruperta Unwogla von Bolza,
właściciela okolicznych dóbr i sę
dziego dworskiego w Świdnicy. Od
1341 r. nawet pisał się on „z Cisów”
(von Zeiskenberg). Wysokim urzęd
nikiem był też jego syn Nickel, kolej
ny gospodarz zamku. Dawniej przy
puszczano, że dalszą rozbudowę
obiektu podjął wnuk Bolka I - Bolko
II, zwany Małym. W 1355 r. zajął on
siłą Cisy, tym samym przejmując je
z rąk prywatnych (podobnie w tym
czasie działo się z zamkami Książ,
Radosno, Konradów i Czarny Bór).
Obecnie sądzi się, że zamek, który
szybko powrócił w ręce Nickela von
Bolza, rozbudowano w latach sześć

dziesiątych XIV w. za sprawą tegoż
właśnie rycerza. W latach osiemdzie
siątych XIV w. często przebywała tu
księżna Agnieszka, wdowa po Bolku
II. W 1408 r. Heinrich von Bolz
sprzedał Cisy Abrahamowi von Grunau. W trzeciej dekadzie właścicie
lem zamku stał się Ulrich von Seidlitz. Potem Cisy były w rękach
Borschnitzów, Reibnitzów i Czetritzów, których szesnastowieczne na
grobki znajdują się w kościele w nie
odległej Strudze. Warownia ucier
piała w czasie piętnastowiecznych
zmagań o koronę czeską. Potem ko
lejna odbudowa, kolejne zniszczenia
w czasie wojny trzydziestoletniej rzec by można, że historia typowa
dla zamku w tej części Europy.

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Budowlę, opisaną jako Zeschloss,
ukazano na mapie okolicznych włości
Hochbergów z 1717 r., mimo że sie
dziba nad Czyżynką do panów z Ksią
ża nie należała. Później kilkakrotnie
jeszcze przechodziła z rąk do rąk aż
do 1800 r., kiedy porzucono ją osta
tecznie. Potem interesowali się nią ku
racjusze ze Szczawna Zdroju, toteż
w 1833 r. ruiny nieco uporządkowa
no za sprawą właścicieli tych włości
rezydujących w pobliskiej Strudze. Na
początku XX w. ruina znów była tak

rów, z niewielkim traktem pomiesz
czeń przy murze północnym (lata
sześćdziesiąte XIV w.?). Naroża tej
części zamku wzmacniają potężne
przypory. W następnym etapie nie
jako zdublowano mury, włączając
w system obronny zamku skałkę
w północno-zachodniej części zało
żenia i tworząc w ten sposób długi,
wąski dziedziniec północno-zachod
ni (druga połowa XV w.). W tej lub
raczej późniejszej fazie, być może
nawet w XVI w., powstał obszerny

zarośnięta, że z trudem odnajdowano
do niej drogę. W latach 1927-1928
regionalni działacze i uczniowie oczy
ścili resztki warowni. Wzmocniono
wtedy niektóre odcinki murów. Kie
rujący tymi pracami Walter Bremer
odtworzył też budynek bramny ze
zwodzonym mostem. Po 1945 r. przy
roda znów upomniała się o swoje pra
wa, a jej rozrost przyhamowały prace
renowacyjne z lat 1961-1969, prowa
dzone przez wojsko, harcerzy i lokal
nych działaczy Polskiego Towarzy
stwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Działania te nadzorowały władze kon
serwatorskie.
Zamek powstał w kilku etapach.
Najstarsza jest cylindryczna wieża.
Do niej dostawiono czworobok mu

dziedziniec wschodni - efekt oto
czenia murem podzamcza, ograni
czonego od wschodu suchą fosą,
nad którą przerzucony jest obecnie
długi drewniany most. Sprawą spor
ną jest datowanie wałów kamienno-ziemnych, osłaniających podzam
cze wschodnie. Na ogół przyjmuje
się, że są one najpóźniejszym ele
mentem obronnym warowni, być
może powstałym w drugiej połowie
XV lub nawet w XVI w., gdy forty
fikacje ziemne upowszechniły się
w związku z masowym użyciem bro
ni palnej i potrzebą odsunięcia agre
sora od murów, które łatwo mogła
w tej dobie kruszyć artyleria. Poja
wił się jednak też pogląd, że wały te
mogą być nawet trzynastowieczne,

z czasów Bolka I. Oznaczałoby to,
że również podzamcze wschodnie
było w tym czasie zagospodarowa
ne. Kwestię tę wyjaśniłyby badania
archeologiczne i znaleziska ceramiki
lub np. podków, dobrze datujących
dane partie tego typu budowli.
Kompleksowych i nowoczesnych
badań Cisy jednak nie doczekały się.
Dziś ze smutkiem trzeba stwier
dzić, że ruiny wymagają kolejnej in
terwencji, która oczyściłaby je z nad
miaru drzew i krzewów. Nie tylko
uniemożliwiają one oglądanie ruin
z daleka, choćby z uroczej polany nad
Czyżynką, gdzie znajduje się węzeł
szlaków turystycznych i kilka ławek.
Nawet przemierzając kolejne dzie
dzińce, trudno nacieszyć się do końca
widokiem masywnych reliktów zam
ku, albowiem tu i ówdzie przesłaniają
je drzewa. Co gorsza, ich korzenie
rozsadzają mury. Konieczne są tu piły
i siekiery! Pobliski Wałbrzych cierpi
na bezrobocie. Czy tak trudno zorga
nizować tu roboty publiczne? Znane
są przypadki, kiedy takie działanie
przyniosło dobry rezultat i dla zabyt
ku, i dla pracujących.
I jeszcze jedna propozycja. Dość
trudno jest zorganizować pieszą wy
cieczkę łączącą Książ, Cisy i Palmiarnię w Wałbrzychu-Lubiechowie bez
konieczności wędrówki tą samą trasą.
Cisy z Książem łączy tylko jeden zna
kowany szlak (zielony). Wędrówka
przez Strugę i Szczawno - to trochę
za wiele na jeden dzień połączony ze
zwiedzaniem tylu zabytków. Warto
byłoby zatem wyznakować krótki
łącznik od miejsca, w którym szlak
niebiesko-żółty (Szlak Ułanów Legii
Nadwiślańskiej), wiodąc od Cisów
doliną Czyżynki do Strugi, wyprowa
dza z lasu. Tu, przy niewielkim staw
ku, skrajem lasu prowadzi na wschód
wygodna polna droga z pięknymi wi
dokami na Trójgarb i Chełmiec oraz
okolice Wałbrzycha. Doprowadza
ona do Szczawienka. Wiedzie nią
szlak rowerowy, ale sądzę, że dobrze
byłoby wyznakować równolegle oko
ło czterokilometrowy łącznik dla pie
churów. Chciałoby się też, by upo
rządkowano przeprawę przez Czyżynkę koło Cisów.
Bogusław Czechowicz
SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 1 • 2007
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Schwechten
w wielkopolskich Brodach
ranz Heinrich Schwechten - to
jedno z większych nazwisk
w środowisku berlińskim przeło
mu stuleci. Pozostaje w cieniu wiel
kich architektów modernizmu, repre
zentował bowiem tradycyjny nurt
w architekturze, który nie cieszy się
wielką popularnością wśród badaczy.
Sławę zawdzięczał przede wszystkim
jednej ze swoich wcześniejszych, a za
razem najlepszych realizacji, wielkie
mu dworcowi głównemu Berlina Anhalter Bahnhof, a w późniejszych
latach budowlom realizowanym na
zlecenie cesarza Wilhelma II. W Berli
nie wzniósł słynny neoromański ko
ściół pamięci cesarza Wilhelma (Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche), a dla
Polaków stał się symbolem architektu
ry na usługach władzy pruskiej, to on
bowiem zaprojektował w Poznaniu gi
gantyczny pałac cesarski i dwa inne
wielkie gmachy urzędnicze.
Tymczasem Schwechten przyjmo
wał także zlecenia prywatne i jego
dzieła podziwiać można na dzisiej
szych ziemiach Polski w wielu mia
stach. Dla Heinzlów w Łodzi zapro
jektował kaplicę grobową i piękny pa
łac w Łagiewnikach, o czym pisał już
Krzysztof Stefański, zaprojektował je
den z etapów przebudowy zamku
w Mosznej koło Opola, był autorem
sali koncertowej i wieży Quistrop
w Szczecinie oraz pięknej willi w Go
rzowie Wielkopolskim. Schwechten
zaprojektował także pałac dla Feliksa
Tyszkiewicza w litewskiej Połądze,
który zachował się do dziś i mieści
Muzeum Bursztynu. Projekty wszyst
kich tych budowli zachowały się
w berlińskim Tajnym Archiwum Fun
dacji Pruskiego Dziedzictwa Kultural
nego, w spuściźnie po architekcie.
Berliński zespół projektów po
Schwechtenie zawiera także projekt
opisany w inwentarzu jako „Brody
(Galizien)”. Tymczasem ten zespół ry
sunków dotyczy budowy pałacu w zu-
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1.2. Fasada paiacu w Brodach po realizacji (1)
i wariant niezrealizowany (2)
3.4. Elewacja ogrodowa paiacu
po realizacji (3) i na szkicu projektowym (4)

pełnie innych Brodach, nie w znanym
mieście na terenie dzisiejszej Ukrainy,
jak przypuszczał autor inwentarza,
lecz w niewielkiej miejscowości wiel
kopolskiej położonej nieopodal
Lwówka w pow. nowotomyskim.
Pałacyk w Brodach zachował się
do dziś w całkiem dobrym stanie i był
wielokrotnie już opisywany w facho
wej literaturze, ale bez określenia au
torstwa. Na podstawie cech stylowych
budowli Jan Skuratowicz wysunął
trafną sugestię, że jej projekt musiał
powstać w atelier jednego z wybit
nych architektów berlińskich.
Majątek w Brodach należał od
1874 r. do niemieckiej rodziny Pflug,
która odkupiła go od Sczanieckich.
Istniał tam wówczas dwór, którego
zarys uwieczniony został na planie
sytuacyjnym, sporządzonym przez
Schwechtena dla ukazania lokalizacji
nowo wznoszonego pałacu. Z zarysu
tego wynika, że była to budowla na
planie wydłużonego prostokąta,
zwrócona frontem na południe,
z niewielkim gankiem od frontu
i trójbocznie zamkniętym ryzalitem
przy zachodniej elewacji bocznej.
Projekt nowej budowli powstał
w 1891 r. na zlecenie Paula Emila
Pfluga. Rzuty i rysunki elewacji da
towane są na kwiecień i maj tego ro
ku, a rysunki detali wnętrz na wrze
sień. Zapewne już w 1892, a najdalej
w 1893 r. pałacyk był gotowy. Bu
dowla ta nie daje się precyzyjnie zde
finiować stylowo, ale niewątpliwie
zaliczyć ją można do neorenesansu,
tyle że z użyciem elementów o róż
nej proweniencji; wysokie dachy na
wieżach nadają budowli nieco „zam
kowy” charakter. Pałac frontem
zwrócony jest na północ. Wzniesio
ny został na nieregularnym i niesy
metrycznym planie zbliżonym do
kwadratu, a bryłę architekt urozma
icił płytkimi ryzalitami, niskimi wie
żami w dwóch narożach i werandą
od ogrodu. Od zachodu przy połu
dniowym narożniku dostawiony zo
stał przeszklony żelazny pawilon
ogrodu zimowego.

Wnętrze rozplanowano bardzo
funkcjonalnie i dość swobodnie. Śro
dek budowli zajmował wielki hol
z klatką schodową, obejmujący obie
kondygnacje i oświetlony z góry. Przy
puszczenie, że hol ten został wbudo
wany dopiero około 1910 r. w otwar
ty dziedziniec istniejący na tym miej
scu wcześniej, nie znajduje potwier
dzenia w zachowanych rysunkach,

ukazujących czytelną od początku
koncepcję z oświetloną z góry paradną
klatką, stanowiącą centralną oś pałacu
zapewniającą dogodną komunikację.
Na parterze mieściły się pomieszczenia
reprezentacyjne, a na piętrze mieszkal
ne, skomunikowane z galerią, obiega
jącą hol. Komunikację pionową uła
twiała dodatkowo druga klatka scho
dowa, umieszczona w ryzalicie skrzySPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 1 • 2007
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5.6.7. Fragmenty wnętrza pałacu: klatka
schodowa (5), okienko-świetlik na klatce
schodowej (6), witraż w jadalni (7)
(zdjęcia: 1,3,5,6,7 - Małgorzata Omilanowska,
rys. 2,4 - Tajne Archiwum Fundacji Pruskiego
Dziedzictwa Kulturalnego, Berlin)

dła frontowego. Na planach Schwechtena poszczególne pomieszczenia opi
sane zostały bardzo precyzyjnie. Wia
domo więc, że jadalnia mieścić się mia
ła od zachodu, pokój bilardowy od
wschodu, a salon oraz pokoje dla pań
i panów od południa.
Elewacje pałacyku potraktowane
zostały dość skromnie. Pozbawione
jakichkolwiek podziałów urozmaico
ne były jedynie oprawami zróżnico
wanych okien oraz herbem z datą
w elewacji wschodniej (obecnie sku
tym). Wejście główne akcentował
skromny portal, ujęty parą kolumn,
a najciekawszym elementem była do
stępna schodami z ogrodu weranda
przy elewacji południowej, w formie
dwuosiowego portyku z tarasem na
piętrze wspartym na filarach. Środko
wy filar - to w istocie herma, ozdo
biona piękną kobiecą główką, ulubio
ny motyw Schwechtena, wielokrotnie
później powtarzany, m.in. w prze
pięknym pałacu Heinzlów w podłódzkich Łagiewnikach. Na archiwal
nym zdjęciu z początku lat dziewięć
dziesiątych XIX w., przechowywa
nym w berlińskim archiwum, można
zauważyć, że niegdyś bardziej dostęp
na była piwniczna kondygnacja pała
cu; przy elewacji wprowadzono ro
dzaj obmurowanej „fosy”, pełniącej
funkcję komunikacyjną, a jednocze
śnie pozwalającej na większy dopływ
światła do okien pomieszczeń gospo
darczych.
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Istotną ozdobą pałacu były dachy.
Ich zróżnicowane formy rekompen
sowały niemal całkowity brak deko
racji elewacji. Były dość wysokie,
dwuspadowe, oddzielne nad każdym
ryzalitem, a na wieżach czterospado
we, ozdobione żeliwnymi grzebienia
mi na kalenicach.

Schwechten był też autorem deko
racji wnętrz. Hol główny obłożony
został ciemną neorenesansową boaze
rią, z efektowną neomanierystyczną
obudową kominka. W dachu holu
umieszczono duży prostokątny, za
chowany do dziś świetlik, o bogatej
dekoracji akantowej. Ciemną boazerię
zastosowano także w pokoju dla pa
nów. W pozostałych pomieszczeniach
pojawiła się dekoracja w postaci sztu
katerii w różnych stylach, dostosowa
na do funkcji pomieszczeń zgodnie
z modą panującą w końcu XIX w.
Trudno określić, kiedy Pflugowie
zdecydowali się na rezygnację z ogrodu
zimowego i zastąpienie go salą balową.
Mogło się to stać około 1910 r., jak su
geruje Skuratowicz. Rozebrano żelazną
konstrukcję i na cokole podpiwnicze
nia wzniesiono murowany pawilon sa
li. Nie wiadomo też, który architekt
dokonał tej przebudowy. Pflugowie
wkrótce uzyskali tytuł szlachecki i pisa
li się von Pflug. Brody należały do nich
do drugiej wojny światowej.
Pałac zachował się do dziś w do
brym stanie. Jest ciągle użytkowany,
należy bowiem do Zakładu Doświad
czalnego Akademii Rolniczej w Pozna
niu. Można podziwiać nie tylko archi
tekturę budynku, ale także wiele ele
mentów wnętrz: piękny hol z komin
kiem i klatką schodową, sztukaterie
we wnętrzach, a nawet witraże.
Małgorzata Omilanowska

Z WARSZTATU KONSERWATORA

Obraz znaleziony
na kościelnym strychu
zadko zdarzają się stare obra
zy, które od czasu swego po
wstania nie uległy żadnym
przeróbkom ani konserwacjom.
tylko oczyszczano je i uzupełniano
ich ubytki, ale też równie często - od
świeżano przez przemalowanie.
Z dzisiejszego punktu widzenia takie
postępowanie jest całkowicie nie do
przyjęcia. Tymczasem w poprzednich
stuleciach nie tylko zniszczenie, lecz
także zmiana mody artystycznej, a na
wet zwykłe zabrudzenie powierzchni
dzieła mogło spowodować odnowie
nie go za pomocą farb i pędzla.
Kiedy współczesny konserwator-restaurator natrafia na tak potrakto
wane dzieło, staje przed dylematem:
zachować przemalowanie czy też usu
nąć je, traktując jako efekt źle rozu
mianej restauracji. Decyzji takiej nie
można podjąć pochopnie, gdyż nie
można a priori zakładać, że wszelkie
przemalowania są bezwartościowe.
Zdarza się, że mają one znaczną war
tość historyczną, artystyczną itp. Nie
chcąc stracić wtórnej kompozycji,
a jednocześnie pragnąc odsłonić pier
wotną, można podejmować próby ich
rozdzielenia. Jest to jednak zabieg
trudny i nie zawsze możliwy do prze
prowadzenia. O tym, czy rozwarstwie
nie dwu leżących na sobie malowideł
jest możliwe, decyduje ich budowa.
Przykładem takiego obiektu, któ
ry w swojej historii uległ radykalnej
renowacji, jest obraz „Święta Anna
Samotrzeć” z Reszla. Dowodem na
to jest umieszczony na jego odwrociu
łaciński napis o następującej treści:
,Ańo/l772IRenovareCuralvit. Andreas/Schroeter/Ci. Heils./S. R. pinxit”.
Mówi on, że w 1772 r. odnowienie
tego obrazu opłacił Andreas Schroeter, obywatel miasta Lidzbark (War
miński), a osoba o inicjałach „S.R.”
była wykonawcą renowacji, tj. prze
malowała obraz. Badania obrazu
w podczerwieni i promieniach rent
genowskich wykazały, że pod ze-

R

Nie

1. Obraz „Święta Anna Samotrzeć”, stan przed konserwacją

wnętrzną warstwą malarską znajduje
się wcześniejsza wersja malowidła.
Obraz reszelskiej św. Anny został
niedawno odkryty na strychu kościoła
św. św. Piotra i Pawła w Reszlu i ze
względu na kiepski stan zachowania
został przekazany do Zakładu Konser
wacji Malarstwa i Rzeźby Polichromo
wanej Uniwersytetu im. M. Kopernika
w Toruniu. Niewiele wiadomo na te
mat pochodzenia i losów malowidła.
Jeśli jednak uznać, iż związane było od
początku z Reszlem, to poprzez wzgląd
na znaną datę przemalowania obrazu

i wiedząc, że w 1806 r. wybuchł w tym
mieście ogromny pożar, którego łu
pem padły m.in. kościoły i ich wypo
sażenie, byłby to jeden z niewielu
obiektów sakralnych sprzed feralnej
daty. Fakt, że mecenasem odnowienia
obrazu był obywatel Lidzbarka, może
jednakże też wskazywać na tamtejsze
pochodzenie malowidła. Obraz mógł
znaleźć się w Reszlu już po 1806 r.
- może jako dar dla ogołoconego po
żarem reszelskiego kościoła?
Jeśli prześledzić historię parafialne
go kościoła św. św. Piotra i Pawła
SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 1 • 2007
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w Reszlu, natrafić można na wzmianki
o ołtarzu św. Anny. Został on ufundo
wany pod koniec XV w., a w 1593 r.
- odnowiony przez pochodzącą ze Ślą
ska rodzinę Troschke. Informacja
z 1609 r. mówi o nim jako o ołtarzu S.
Annae mettertiae. Obraz tablicowy
tam się znajdujący przedstawiał św.
Annę Samotrzeć. Ołtarz był ponownie
odnawiany (lub nawet od nowa wznie
siony) przez Georga Pipera w latach
1693-1694. W 1771 r. został rozebra
ny w celu przeprowadzenia renowacji,
a kolejna wzmianka z 1777 r. mówi
o ponownym jego ustawieniu. Zbież
ność tych dat z datą widniejącą na odwrociu obrazu św. Anny Samotrzeć na
suwa przypuszczenie, iż malowidło mo
gło stanowić część tego właśnie ołtarza.
Jednakże informacje dotyczące ołtarza
św. Anny począwszy od około połowy
XVIII w. wymieniają tylko malowidła
przedstawiające Marię z rodzicami oraz
Marię ze św. Joachimem. Ciągle brak
zatem jednoznacznych dowodów na to,
czy obraz św. Anny Samotrzeć z Reszla
mógł być elementem ołtarza z kościoła
św. św. Piotra i Pawła.
Malowidło z Reszla w swej obec
nej, wtórnej wersji stanowi kompozy
cję zamkniętą w pionowym prostoką
cie, ograniczoną przez malowaną imi
tację ramy. Przedstawia ono trzyoso
bową grupę postaci, umieszczoną na
tle skłębionych chmur, które w górze
rozstępują się, ukazując szybującego
ptaka. Dwie kobiety siedzą zwrócone
ku sobie en trois quarts. Pomiędzy ni
mi, na ich kolanach znajduje się małe,
bardzo ożywione dziecko, które wy
rywa się z rąk starszej z kobiet, a wy
ciąga rączki ku młodszej. Jest to jeden
z typowych układów przedstawiania
św. Anny Samotrzeć: dzieckiem jest
zatem mały Jezus, młodsza z kobiet to Matka Boska, starsza - św. Anna,
a unoszący się nad ich głowami ptak
- to Gołębica, symbolizująca Ducha
Świętego. Ten typ ikonograficzny
wywodzi się z końcowej fazy rozwoju
sztuki średniowiecznej (poi. XV w.)
i był również chętnie stosowany
w sztuce potrydenckiej.
Kompozycja obrazu św. Anny
z Reszla nawiązuje do bardzo szerokie
go nurtu przedstawień tej świętej.
W średniowieczu temat św. Anny Sa
motrzeć był przedstawiany zarówno
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w formie rzeźbiarskiej, jak i malarskiej.
W okresie nowożytnym został niemal
w całości przeniesiony na grunt malar
ski. Różny bywa poziom artystyczny
tych realizacji. Z całą pewnością twór
cy renesansowi i barokowi nie byli
w stanie całkowicie odciąć się od go
tyckiej spuścizny, a wypracowane
wcześniej schematy ikonograficzne
ubierali jedynie w nową formę.
Geneza typu ikonograficznego
przedstawień św. Anny siedzącej wraz
z Marią na wspólnej ławie lub na
dwóch krzesłach, z Dzieciątkiem po
między nimi, sięga połowy XV w. Jest
on wyrazem dążenia do naturalizmu
i rodzajowości, rezygnacją z hieratyczności. Najwcześniejszym europejskim
przykładem tego wariantu przedsta

nie został podjęty przez twórcę obra
zu z Reszla. Mimo to zwraca uwagę
olbrzymie podobieństwo układu ciała
Dzieciątka we wszystkich trzech
przedstawieniach. Być może więc
rzeźbiarskie przedstawienia były in
spiracją dla malarza?
Za bezpośrednim oddziaływaniem
rzeźby z Dobrego Miasta może prze
mawiać fakt, iż miejsce to dzięki
wzmiankowanemu przedstawieniu św.
Anny było w tamtych czasach bardzo
ważnym ośrodkiem kultowym War
mii. Zatem odwołanie się do znanego
i otaczanego czcią przedstawienia św.
Anny stanowić mogło swoisty przejaw
dewocji - zarówno malarza, jak i zama
wiającego obraz. W malowidle z Resz
la można odnaleźć pewne cechy wyni

wienia św. Anny Samotrzeć jest rzeźba
wykonana w 1463 r. przez Mikołaja
Gerhaerta z Lejdy. Z polskich, wcze
snych wizerunków tego typu znaczne
podobieństwa do malowidła z Reszla
wykazują rzeźby: z Wrocławia
(ok. 1510 r.) oraz z Dobrego Miasta
(ok. 1520 r.). Obydwa dzieła prezen
tują układ, w którym obie kobiety
zwrócone są do siebie półprofilami,
po lewej stronie kompozycji przedsta
wiona jest Maria, po prawej - Anna,
pomiędzy nimi zaś znajduje się Dzie
ciątko Jezus. Wyrywa się ono z rąk
św. Anny i wyciąga rączki ku Matce,
a właściwie ku podawanemu przez nią
jabłku (Dobre Miasto). Ten symbo
liczny aspekt, gdzie Maria jest Nową
Ewą, a Chrystus - Nowym Adamem,

kające z naśladownictwa twórczości
Hermana Hana - ciężkie, charaktery
stycznie malowane powieki dużych
oczu oraz drobne rysy twarzy postaci.
Kolorystyka wtórnej wersji obrazu
jest chłodna. Dominują błękity i ziele
nie. Czytelność kompozycji barwnej
obrazu zakłócają jednak znaczne
ubytki warstwy malarskiej, odsłania
jące duże fragmenty pierwotnego ma
lowidła. Oryginalna kompozycja jest
również obrazem przedstawiającym
św. Annę Samotrzeć. Różni się ona
jednak od przemalowania kolorysty
ką, a w mniejszym stopniu także ukła
dem i formą poszczególnych postaci
(mniejsze głowy, inny układ rąk itp.).
Modelunek jest łagodniejszy, a formy
bardziej plastyczne.

Z WARSZTATU KONSERWATORA

dzywarstwy - np. wtórnej zaprawy,
werniksu czy nawet brudu. Przepro
wadzono próby rozwarstwiania róż
nymi metodami. Wyniki pokazały, że
nie można było bez szkód rozdzielić
obu leżących na sobie malowideł.
W takim wypadku, mimo że rozdzie
lenie jest efektownym zabiegiem,
swego rodzaju popisem umiejętności
konserwatorskich, należy powścią
gnąć ambicje zawodowe i zrezygno
wać z jego wykonania. Zaniechano
więc dalszych poszukiwań w tym kie
runku. W tej sytuacji celem stała się
taka konserwacja, która nie uniemoż
liwiłaby rozdzielenia malowideł
w przyszłości, kiedy będą do dyspo

Obraz św. Anny Samotrzeć z Resz
la jest naznaczony pewnym prowincjonalizmem. Miejscami w anatomii po
staci widoczna jest malarska nieporad
ność, w modelunku światłocieniowym
- schematyczność. Jednocześnie zwra
ca uwagę duża swoboda malowania
i niewymuszone ruchy postaci. Z ma
lowidła tchnie spokojem i ciepłem,
a także pewną monumentalnością. Ba
zę dla widocznej dzisiaj kompozycji
stanowiło wcześniejsze malowidło,
które - w wyniku przemalowania stało się dziś formą podmalowania
i rysunkiem określającym kształt no
wej kompozycji. Artystyczną jakość
pierwotnego malowidła trudno obec
nie ocenić, ale lekki i pełen życia układ
kompozycyjny świadczy o tym, że jest
to dość zręcznie malowany obraz, ar
tystycznie lepszy od późniejszego.
Reszelski obraz został namalowa
ny na podobraziu o wymiarach
120x96 cm, zbudowanym z trzech,
2-centymetrowej grubości desek
z drewna lipowego. Na podłoże na
niesiono warstewkę niezwykle cien
kiej, czerwonawej zaprawy. Na tej
warstwie malowano farbami o spo
iwie temperowym, stosując pigmenty
ziemne (ugry, czerwień żelazową,
ziemię zieloną), błękit organiczny,
cynober i biel ołowiową. Wtórna
warstwa malarska o tłustszym cha
rakterze (spoiwo olejne) ma podobny
skład pigmentowy, jak pierwotna.
Występują tu ponadto minia i błękit
pruski. Obie warstwy malarskie są
niezwykle cienkie.

2. Inskrypcja na odwrociu dotycząca
osiemnastowiecznej konserwacji obrazu
3. Lico obrazu w świetle IR - stan przed
konserwacją, widoczne zmiany
kompozycyjne (twarz Marii) oraz zasięg
ubytków warstwy przemalowania (oryginał
jest jaśniejszy)
4. Twarz Marii w świetle VIS - w obrębie
ubytków przemalowania widoczna pierwotna
warstwa karnacji i szaty
5. Fragment lica obrazu w trakcie
uzupełniania ubytków wtórnej warstwy
malarskiej
(zdjęcia: 1,2,4,5-Joanna Zyzik,
3 - Waldemar Grzesik)

Zanim obraz został przekazany do
Zakładu Konserwacji Malarstwa
i Rzeźby Polichromowanej, przez
wiele lat znajdował się na strychu
w niekorzystnych warunkach klima
tycznych. Na jego licu skraplała się
woda i spływała po nim, pozostawia
jąc zacieki i zabielenia. Później obraz
został przeniesiony w suchsze i cie
plejsze warunki, w których podobra
zie skurczyło się, wtórna warstwa ma
larska zaczęła podnosić się w postaci
daszków i osypywać. Sprzyjała temu
słaba adhezja między obiema war
stwami malarskimi. Kiedy obraz trafił
do pracowni konserwatorskiej, fakt
tak słabej przyczepności warstwy
przemalowania do oryginału stanowił
zachętę do prób rozdzielenia malowi
deł, a tym samym zarówno zachowa
nia kompozycji wtórnej, jak i wyeks
ponowania pierwotnej. Obawy budził
jednak stan zachowania obu malowi
deł (silne spękania), nikła grubość
obu warstw i brak jakiejkolwiek mię

zycji doskonalsze środki, metody i na
rzędzia konserwatorskie.
Obraz, po oczyszczeniu, konsoli
dacji i uzupełnieniu ubytków drewna
i zaprawy, został odrestaurowany.
Uzupełnienia ubytków wtórnej poli
chromii założono na specjalnej izolacji
oryginału, tak aby w przyszłości były
łatwo usuwalne. Zrobiono je, aby
możliwe było odbieranie kompozycji
jako spójnej całości, ale jednocześnie
należało to tak wykonać, aby ślad ist
nienia innej, wcześniejszej wersji obra
zu był dla oglądającego możliwy do
zauważenia. Ostatecznie obraz ma
opowiadać nie tylko o św. Annie, Ma
rii i Dzieciątku, nie tylko o pobożno
ści reszelskiego ludu, ale także o swo
jej własnej historii, o skrywanej tajem
nicy wcześniejszego przedstawienia.
Joanna Zyzik, Bogumiła Rouba
Obraz „Święta Anna Samotrzeć” byl przedmiotem pracy dyplomo
wej, wykonanej przez autorkę artykułu pod kierunkiem prof, dr Bo
gumiły Rouby i dr Elżbiety Szmit-Naud.
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Lotnisko w Nowym Targu
iatach międzywojennych na
stąpił w Polsce dynamiczny
rozwój lotnictwa cywilnego.
Kosztem Ligi Obrony Przeciwlotniczej
i Przeciwgazowej zbudowano wówczas
24 lotniska i 30 szybowisk. Na kilka lat
przed wojną sportowe lotnictwo znala
zło nowe możliwości rozwoju, kiedy
szefem Aeroklubu Warszawskiego zo
stał wiceminister komunikacji Julian
Piasecki. Nowe zarządzenia ułatwiły
zakup polskich samolotów sporto
wych, nabywca wpłacał zaledwie 25%
wartości samolotu bez silnika, resztę fi
nansowała LOPP, pod warunkiem, że
przez pierwsze trzy lata samolot będzie
właściwie użytkowany (szerzej w: Ma
ja i Jan Łozińscy, Sport lotniczy
w przedwojennej Polsce, Warszawa
1994). Silniki krajowej produkcji wy
pożyczało bezpłatnie Ministerstwo Ko
munikacji. Co więcej, nowemu właści
cielowi fundowano kosztowny kurs pi
lotażu w aeroklubie, paliwo i olej na 50
godzin lotu rocznie oraz zapewniano
prawo do bezpłatnego korzystania
z klubowych hangarów. Zwracano mu
także 20% ceny zakupionego samolotu
z sumy podatków wpłaconych do skar rezerwat torfowy. Wody opadowe od
bu państwa w ciągu ostatnich 2 lat.
prowadzane są przez potok Czerwon
Przy takich ulgach i udogodnieniach ka do rzeki Dunajec. Istotną pomocą
nabycie turystycznego samolotu było w założeniu lotniska były starania Wo
równie łatwe, jak zakup popularnego jewódzkiego i Powiatowego Komitetu
samochodu.
LOPP, przy udziale władz gminy No
Właśnie w tę historię wpisuje się wy Targ, a także samorzutnie organi
lotnisko w Nowym Targu, znany ośro zowane komitety społeczne i środki
dek sportów spadochronowych i szy pochodzące z darów zebranych wśród
bowcowych w lotach falowych, jedyny miejscowej ludności (historia lotniska
w Polsce obok Jeleniej Góry. Wielo m.in. w: Informator lotniczy, Warsza
krotnie podkreślano fascynację in wa 1997 i Almanach Polskiego Lotnic
struktorów i młodych adeptów lotnic twa Sportowego, Warszawa 1987).
twa kameralnym lataniem w pięknej
Lotnisko należało do Aeroklubu Rze
scenerii Tatr, Gorców i Zalewu czypospolitej Polskiej.
Czorsztyńskiego. Lotnisko w Nowym
Przed wojną wykonywano tutaj
Targu otwarto jako jedyne Lotnisko
loty pasażerskie i turystyczne, co ty
Turystyczne dla ruchu publicznego dzień odbywał się Tydzień Lotniczy,
3 sierpnia 1930 r. Założone zostało połączony z różnymi imprezami. Pro
przy szosie prowadzącej do Białki, wadzono szkolenia szybowcowe i mo
2,8 km od centrum miasta, na tere torowe. W trakcie wielkiej powodzi
nach wojskowych, stanowiących wła w 1934 r. i odcięcia Zakopanego od
sność skarbu państwa, na miejscu daw reszty świata jedynie stąd latały samo
nej „Cesarsko-Królewskiej Strzelnicy”,
loty z pomocą dla ludności. Do 1934 r.
czyli austriackiego poligonu artyleryj lotnisko pozbawione było jakiejkol
skiego. Zajmuje taras rzeki Biały Du wiek zabudowy; hangary na samoloty
najec, w południowej części jest podło były płócienne. W okresie okupacji
że torfowe, a poza jego granicą nawet Niemcy prowadzili w Nowym Targu

W
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szkolenia, kwalifikując je jako zapaso
we lotnisko wojskowe Luftwaffe,
okresowo używano hangaru jako ma
gazynu siana z kontrybucji.
Po drugiej wojnie światowej
w Nowym Targu latało wiele ekip
szybowcowych, odbywano próbne lo
ty nad Tatrami i Gorcami. W 1960 r.
w związku z przymiarkami do założe
nia wojskowego lotniska utwardzono
pas startowy w zimie przez polewanie
wodą i mechaniczne wielodniowe
ubijanie lodu. Wylądował i wystarto
wał prawie 5-tonowy odrzutowy my
śliwiec Mig-15 i 17 oraz wojskowy
samolot transportowy Ił-14. Na tym
próby się nie skończyły, kilka razy
z okazji święta lotnictwa w sierpniu
przylatywały Migi-15 z 2. Pułku Lot
niczego w Krakowie, ale animator
prób generał lotnictwa Jan Frey-Bielecki zrezygnował z nich, w związku
z trudnościami dotyczącymi wywłasz
czenia otaczających terenów pod roz
budowę lotniska. Niestety, główna
droga startowa ma spadki podłużne,
sięgające 2,5%, podczas gdy nie po
winny przekraczać 1,5%.

- TO TEŻ SĄ ZABYTKI

się wielka malownicza kotlina z tra
wiastymi, krzyżującymi się pasami
startowymi, ujęta pasmami Gorców
i Zeleźnicy, a nieco dalej ośnieżonymi
szczytami Tatr, oraz kilka zabudowań,
usytuowanych na północny zachód od
pasów startowych. Stanowią je wznie
siony na planie prostokąta w 1934 r.,
pierwotnie drewniany, obecnie muro
wany hangar, kryty dźwigarami łuko
wymi i dachem o konstrukcji stalowej
oraz postmodernistyczny murowany
budynek portu lotniczego, z wieżą
wzniesioną w latach 1950-1953. Kur
sanci SPAD-u (kursu Centrum Wy
szkolenia Spadochronowego) mieszka1. Lotnisko w Nowym
Targu w trakcie otwarcia,
1930 r. (wg Maja i Jan
Łozińscy, Sport lotniczy
w przedwojennej Polsce,
Warszawa 1994, s. 14)
2.3. Lotnisko
w Nowym Targu - lata
sześćdziesiąte XX w.
- pilot-komendant
lotniska Tadeusz Walka
na skrzydle samolotu
CSS-13 („kukuruźnik”) (2)
i samolot AN-2 (3)

W latach 1960-1962 na lotnisku
prowadzono prace zmierzające do
udostępnienia go cięższym maszynom,
wykonano niezbędne prace ziemne,
wybudowano nowy system odwadnia
jący, poprawiono drenaż, powiększono
pole wzlotów i wybudowano darniową
drogę startową. Wywłaszczono 40 ha
ziemi, dodając je do 80-hektarowego
obszaru lotniska, Batalion Budowy
Lotnisk Wojsk Inżynieryjnych dostoso
wywał je także do wymogów zapaso
wego lotniska wojskowego. Urucho
miono regularną komunikację lotniczą
między Warszawą a Nowym Targiem,
odbyto loty kontrolne na samolotach
Ił-12, a obsługujące linię PLL LOT po
sługiwały się samolotami Li-2. Wyjąt
kowo sroga zima 1962 r. i obfite opa
dy śniegu wywołały zakłócenia ruchu,
a brak urządzeń do odśnieżania pasa
startowego uniemożliwił planowaną
eksploatację lotniska, co odbiło się na
regularności lotów. Z zaplanowanych
44 lotów wykonano zaledwie 10.
Na krajobraz kulturowy podta
trzańskiego lotniska, uformowany
w latach trzydziestych XX w., składa

li w kanadyjskich namiotach, w 1951 r.
zastąpiły je drewniane baraki (nie za
chowały się), oraz barak z muru pru
skiego dla instruktorów. Na ich miej
scu w 1994 r. rozpoczęto budowę dru
giego hangaru, ale wykonano tylko
stalową konstrukcję. Około 20 roz
montowanych szybowców „zimuje”
we wzniesionej w latach 1950-1954
dużej, murowanej spadochronowni
o interesującej regionalnej architektu
rze. Z lat osiemdziesiątych XX w. po
chodzą zabudowania: drewnianej, re
gionalnej karczmy, Centrum Wyszko
lenia Spadochronowego, stacji trafo,
toalety, stacji paliw. Zabezpieczenie
ruchu lotniczego jest prowizoryczne:
płócienne wskaźniki kierunku i siły
wiatru, brak jest stałego oświetlenia
pasów startowych, co utrudnia nocne
loty, na zabudowaniach znajdują się
czerwone światła ostrzegawcze. Główny
pas startowy, o długości 1800 m (droga
startowa - 1680 m), ma szerokość do
200 m, krótszy, o długości 750 m (dro
ga startowa - 680 m), ma szerokość
300 m. Pasy startowe są utwardzone,
trawiaste, dodatkowo darniowane.

Stan zachowania układu prze
strzennego lotniska jest dobry, jedno
rodny i czytelny w kontekście krajo
brazowym. To może stanowić pod
stawę do ochrony konserwatorskiej
terenu i następnie opracowania kom
pleksowego programu: rozpoznania
historycznego, planistycznego, archi
tektonicznego i krajobrazowego.
Wartość historyczna podkreślona jest
tradycją miejsca, stąd należy dążyć do
zachowania czytelności układu, pano
ram, widoczności wszystkich elemen
tów charakterystycznych, tworzących
cechy identyfikujące tożsamość prze
strzennego zespołu lotniska. Całość
terenu, traktowana jako rezerwa zie
leni publicznej, winna być objęta za
kazem parcelacji i zabudowy. Dla za
chowania tożsamości krajobrazu kul
turowego ważna jest „scenografia”
otaczających wzgórz, architektonicz
ne formy zabytkowych, racjonalnie
rozwiązanych budynków oraz histo
ryczny układ dróg startowych. Rów
nież teren przylotniskowy należy
chronić przed intensywną zabudową.
Lotnisko w Nowym Targu usytu
owane jest na terenach atrakcyjnych
turystycznie. Może służyć jako pasa
żerskie, pod warunkiem wykonania
kosztownej modernizacji ziemnej na
wierzchni głównego pasa startowe
go, wyrównania profilu podłużnego,
wykonania nowego systemu odwad
niającego, wprowadzenia kosztow
nych, ale warunkujących bezpieczeń
stwo lotów urządzeń nawigacyjnych,
dokończenia budowy hangaru i roz
poczętego w 2003 r. hotelu. Może
stanowić miejsce pokazów lotni
czych, działań sportowych i eduka
cyjnych skierowanych do młodzieży,
atrakcyjny park krajobrazowo-kultu
rowy. Dzięki nowoczesnym samolo
tom Cessna i ATR 42-500 obsługi
wać może jeden z największych
w Polsce regionów turystycznych.
Centralne położenie Nowego Targu
w obrębie Tatr, łatwe połączenie ko
łowe i kolejowe z Zakopanem, może
stanowić element w systemie komu
nikacji turystycznej w Polsce. W te
plany wpisuje się inicjatywa grupy
dziewięciu miast pod przewodnic
twem Poznania, pragnących reakty
wować regionalną komunikację lot
niczą przez powołanie z prywatnymi
przewoźnikami lotniczymi spółki
przewozowej.
Piotr S. Szlezynger
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Wozownia przy zamku
w Niedzicy
połowie 2006 r. Muzeum Zespół Zamkowy w Niedzi
cy udostępniło zwiedzającym
stałą ekspozycję w nowo otwartej wo
zowni - pojazdy konne z kolekcji Jana
Wzorka z Kielecczyzny. Cały zbiór te
go kolekcjonera liczy ponad 60 zabyt
ków. Jego wartość - kulturowa, arty
styczna i historyczna - jest nieoceniona
ze względu na unikatowość i oryginal
ność zgromadzonych obiektów. Jest to
zbiór o charakterze przede wszystkim
regionalnym, ale oprócz regionalizmu,
który przez właściciela został wypro
mowany, drugą część stanowią histo
ryczne pojazdy polskie - kresowe, jak
np. o zabawnych nazwach i specyficz
nej konstrukcji bałagułka, czortopchajka czy patelnia. Nie jest istotne, czy zo
stały one wyprodukowane na Woły
niu, czy według wzorów przywiezio
nych stamtąd na Kielecczyźnie, bo
ważny jest ich kształt i pierwowzory,
powstałe w warunkach życia ziemiaństwa polskiego na wschodnich tere
nach Rzeczypospolitej.
Ekspozycję w wozowni w Niedzi
cy tworzy szesnaście pojazdów kon
nych z kolekcji Jana Wzorka. Podla
sie reprezentują sanie wyjazdowe
o bardzo bogatym i barwnym wystro
ju artystycznym, a ich kształt nadsania charakterystyczny jest dla tere
nów północno-wschodnich kresów.
Regionalizm południa reprezentowa
ny jest przez bryczkę wasągową wę
gierską, wyprodukowaną na terenie
Słowacji. Z kolei ze Śląska pochodzą
sanie spacerowo-wyjazdowe, praw
dopodobnie wyprodukowane w Ra
ciborzu na Górnym Śląsku. Istnieje
przypuszczenie, że znajdowały się
w książęcej wozowni von Plessów
w Pszczynie. Z Dolnym Śląskiem,
z okolicami Wrocławia wiąże się
dwukołowy powóz dla guwernantki
z dziećmi, modny w Europie Zachod
niej i Środkowej wiatach 1910-1914,
gdy zalecano spacery na świeżym po
wietrzu i hartowanie dzieci metodami

W
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doktora Kneippa. Od okrągławego
kształtu i wysoko zabudowanej skrzy
ni nazwano lekki dwukołowy i jedno
konny powóz TONNEAU, co w jęz.
francuskim oznacza beczkę; Niemcy
i Anglicy nazwali go pojazdem guwernerskim (GOVERNESS CART).
Na ekspozycji znajdują się też
dwa bardzo interesujące pojazdy
o różnej jakości, klasie i przeznacze
niu. Jest to kareta z początku XX w.
wyprodukowana w St. Petersburgu
oraz lekka i zgrabna bryczka, sygno
wana „Ludwig NOBEL - S. Peters
burg”. Kareta reprezentuje typ pojaz
du dziewiętnastowiecznego, eleganc
kiego, miejskiego, na jesienno-zimo
wą porę roku do komunikacji indy
widualnej bogatych ludzi. Chociaż
została ona wyprodukowana w St.
Petersburgu, o czym świadczy sygna

tura na osiach, historycznie wiąże się
z kresami, przyjechała nią bowiem
arystokratka rosyjska - hrabina
o nieznanym nam nazwisku, na po
grzeb gubernatora Kielc w 1907 r.;
gubernatorem tym był jej krewny.
Historia lub legenda milczy, dlaczego
kareta pozostała w Polsce, nie zabie
rając swej właścicielki z powrotem
do Rosji. Możemy tylko przypusz
czać, że bardziej przydatne do podró
ży w grudniu okazały się polskie sa
nie. Kareta ta była przechowywana
w gospodarskiej stodole w Opatowie
przez okres ostatniego ćwierćwiecza.
Drugi zabytek rosyjskiej produkcji
- to bryczka wyjazdowa, miejska,
o zmniejszonych gabarytach, sygno
wana małą, mosiężną tabliczką na szy
nie koła: „LUDWIG NOBEL - S. PE
TERSBURG". Związki fabryki osi
1. Czortopchajka, lata
trzydzieste XX w.
2. Fragment ekspozycji
w wozowni (od lewej:
patelnia, wózek
węgierski, wasążek
żydowski, sanie śląskie,
sanie podlaskie)
3. Rosyjska kareta
coupe, przed 1907 r.
4. Bryczka rosyjska,
1912-1914 r.
(zdjęcia: Krzysztof Mazur)
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wzdłuż, z wejściem od tyłu, przeznaczo
ny dla myśliwych do polowań lub dla
towarzyskich spacerów na wsi.
Do unikatów, oprócz czortopchajki, bałagułki, bryczki petersburskiej,
należy wózek z „Szydłowieckiej Fa
bryki Bryczek Braci Węgrzeckich”
z około 1925 r., którym jeździł kupiec
żydowski na obwoźny handel. Ma on
wyjątkową konstrukcję, mniejsze ga
baryty, krzyżową konstrukcję szkiele
tu wasążka. Perłą reprezentującą typ
powozu miejskiego jest MILORD ze

i części metalowych L. Nobla, rodzo
nego brata Alfreda - fundatora świa
towej nagrody Nobla, są udokumen
towane w historii „Fabryki Powozów,
Bryczek i Sań Braci F. i K. Burak”
w Kielcach. Prowadzili oni przedsta
wicielstwo handlowe tej słynnej firmy
na obszarze guberni kieleckiej i ko
operowali w produkcji własnych bry
czek, sprowadzając części metalowe
podwozia od Nobla, zwłaszcza tzw.
przodki (przednie podwozia), resory
i osie. Bryczuszka petersburska jest
unikatem w Polsce i ma już bez mała
100 lat. Osobną grupę stanowią po
jazdy dworskie, tzn. używane w więk
szych majątkach ziemskich na obsza
rze Polski pod trzema zaborami: ro
syjskim (gubernia kielecka, Wołyń,
Podlasie), pruskim (Śląsk, ziemie za
chodnie, Wielkopolska), austriackim
(Małopolska - Galicja, obejmują także
teren obecnych Węgier i Słowacji).
Zycie ziemian w XIX w. i do cza
sów drugiej wojny światowej wymagało

pewnych, konkretnych typów pojaz
dów konnych w zależności od potrzeb.
A były to: wyjazdy do miasta po spra
wunki, na pocztę, do banku, do urzę
dów, do kolei, na jarmark itp. Do ta
kich celów konieczna była bryczka wy
jazdowa lub powóz z budą typu milord
czy wolant na porę letnią, a sanie wyjaz
dowe w zimie. Przedstawicielami tej
grupy są: czterokołowa, czteroosobowa
bryczka jesionowa, być może wyprodu
kowana w Tarnowie przed drugą woj
ną światową. Dla uboższego dworu
bracia Burakowie wyprodukowali wó
zek kielecki o wasągowym nadwoziu,
z wygodnymi dwoma siedziskami.
A z terenami południowymi dawnej
monarchii austro-węgierskiej związana
jest bryczka dworska produkcji węgier
skiej z Debreczyna. Dużym dworskim
pojazdem, o solidnej konstrukcji jest
WAGONETTE - z lat dwudziestych
XX w., pochodzący z Kielecczyzny
i tamże wyprodukowany. Jest to wielo
osobowy, odkryty powóz z ławkami

znakomitej „fabryki” Rentla w War
szawie, lakierowany na czarno z czer
wonymi paseczkami, z czarną skórza
ną budą rozpiętą na podwójnych
szprynglach i napinaczach. Przezna
czony był do jazdy w mieście - ma ko
ła na gumach-bandażach, amortyzują
cych wstrząsy i hałas. Ten typ powozu
na trzy pory roku używany był w mia
stach i miasteczkach jako powóz do
wynajęcia: dorożka albo fiakier, w za
leżności od regionu.
Na ekspozycji oprócz pojazdów
z kolekcji Jana Wzorka znajdują się sa
neczki spacerowe ze zbiorów Muzeum-Zespolu Zamkowego w Niedzi
cy. Lakierowane na zielony kolor ze
złotym paseczkowaniem cieszą oko
prostą, ale wytworną formą. Sanki te
mają około 100 lat. Pochodzą z kasz
telu (nieistniejącego) w Łapszach Niż
nych; zostały zakupione przez mu
zeum w 1979 r.
Teresa Fabijańska-Żurawska
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Nie bójmy się komiksów
iłośnicy komiksów Polsce
nie mają powodów do zmar
twień. Czy to w czasach
PRL-u, czy obecnie przedmiot
interesowań i marzeń zawsze był w za
sięgu ręki. Prawda, że czasem w niszo
wych nakładach, drukowany na kiep
skim papierze i bez pełnego koloru,
ale był. Kto nie wierzy, niech sięgnie
i przeczyta (a także obejrzy!) wydaną
przed rokiem książkę Wojciecha Obremskiego Krótka historia sztuki ko
miksu w Polsce (1945-2003) (Wydaw
nictwo Adam Marszałek, Toruń
2005). Znajdzie tam nie tylko wiele
interesujących informacji na temat
polskich komiksów i ich historii okraszonych garścią dodatkowej wie
dzy o dorobku artystycznym „złotej
siódemki” w tej dziedzinie: Grzegorza
Rosińskiego, Jerzego Wróblewskiego,
Janusza Christa, Henryka Chmielew
skiego, Tadeusza Baranowskiego,
Pawła Szarlota i Bogusława Polcha ale także omówienie drukowanych
w Polsce bestsellerów stworzonych
przez najwybitniejszych zagranicz
nych mistrzów gatunku. Zresztą, ro
zejrzyjmy się wokół, a dostrzeżemy, że
zainteresowanie komiksem w Polsce
ma ostatnio wyraźną tendencję 7.'~nn:lkową. Rosną nakłady komiksów, or
ganizowane są konkursy na komiks,
powoli nabiera znaczenia małe i słabo
u nas dotąd zorganizowane środowi
sko komiksowo-internetowe. Tylko
jakie to ma znaczenie dla popularyza
cji wiedzy o zabytkach?
Zasadnicze. A może nawet w czasach nieuchronnego zalewu
środków masowego przekazu pro
duktami pop-kultury - więcej niż
zasadnicze. O ile bowiem komiks
nie należy do kategorii fantasy i ma
na przykład odnosić się do czasów
historycznych, musi też spełniać, jak
każda rzetelnie przygotowana publi
kacja z tej dziedziny (można się za
wahać, czy nie nazwać jej „sztuką
popularnonaukową”), podstawowe
kryteria stawiane tego rodzaju opra
cowaniom. Przede wszystkim zaś
musi opierać się na rzetelnej wiedzy

M
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1.2. Budynek PAST-y
przy ul. Zielnej 37/39 w Warszawie
na krótko przed szturmem żołnierzy
Powstania Warszawskiego, sierpień
1944 r. - na archiwalnej fotografii (1)
i na planszy komiksu Kurt Heller
Łukasza Friedricha oraz Marcina
i Grzegorza Sępotowiczów (2)
3. Scena rozgrywająca się
w zburzonym pałacu Blanka
przy pl. Teatralnym w Warszawie
- rysunek z komiksu
Krzysztof Tomasza Bereźnickiego

historycznej, w tym na wiarygodnej
i łatwej do zidentyfikowania ikono
grafii. A to z kolei wiąże się z ko
niecznością posługiwania się przez
autorów komiksowych rysunków
właściwą bazą danych (wzorów) ta
kich, jak: fotografia dokumentalna,
malarstwo realistyczne, grafika, itp.
Dobrym przykładem takiego rze
telnego podejścia do wykonywanej
pracy jest historyjka opowiedziana
przez Krzysztofa Gawronkiewicza,
autora i współautora wielu komik
sów, m.in. Krzesła w piekle i Esencji,
nagrodzonych w kolejnych edycjach
Międzynarodowego Festiwalu Ko

miksu w Łodzi, oraz zamówionego
przez redakcję „Fantastyki” w 1990 r.
(1), znakomicie zapowiadającego się,
lecz znanego tylko we fragmentach
utworu Burza do scenariusza Macie
ja Parowskiego. Na pytanie o dalsze
losy tego komiksu Gawronkiewicz
odpowiedział: „[...] «Burzę» rysowa
łem w sumie trzy lata z przerwami
zanim zakończyłem. Czasami dory
suję jeszcze rysunek, czy szczegół
[...]. Do tej pory chodząc po księgar
niach, na przykład do Pelty często
zaglądam [warszawska księgarnia
znana z książek dla modelarzy i ko
lekcjonerów, oferująca przede wszyst-
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4. Patac Radziwiłłów
w Białej Podlaskiej
przed rozbiórką rysunek z komiksu
Biafa Podlaska.
Historia miasta
w komiksie
Mieczysława
Skalimowskiego
(ilustracje: 1 - wg
Stanislaw Kopf,
„Dni Powstania. Kronika
fotograficzna walczącej
Warszawy", Warszawa
1984; 2, 3-zbiory
Muzeum Powstania
Warszawskiego;
4 - egzemplarz autorski
Mieczysława
Skalimowskiego)
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kim wydawnictwa o tematyce mili
tarnej - WP], to jak widzę typ samo
lotu, który wiem, że będzie mi po
trzebny do dokumentacji, to daną
publikację kupuję. Nawet niedawno
wybuliłem 50 złotych na małą bro
szurkę, w której jest jedno ujęcie po
trzebne mi do «Burzy» - tankowanie
japońskiego bombowca z 39 roku”
(Artur Długosz, O dwóch takich co
komiks zrobili, Magazyn Kultury
Popularnej „Esensja”, nr 2, 2001).
Nie inaczej pracują autorzy ko
miksów nagradzanych w konkursach
o tematyce historycznej. Weźmy dla
przykładu pracę Kurt Heller Łukasza
Friedricha oraz Marcina i Grzegorza
Sępolowiczów, która zdobyła III na
grodę w zorganizowanym w ubie
głym roku przez Muzeum Powstania
Warszawskiego i wydawnictwo Print
Partner konkursie na komiks o Po
wstaniu Warszawskim - „Epizody
Powstania Warszawskiego”. Spowity
kłębami dymu okładkowy gmach
PAST-y przy ul. Zielnej 37/39
w Warszawie (z charakterystyczną
wyższą częścią, przypominającą śre
dniowieczną wieżę zamkową; zob.
„Spotkania z Zabytkami”, nr 8,
2005, s. 23-24) - to przetworzone
dla potrzeb komiksu zdjęcie budyn
ku, wykonane w sierpniu 1944 r. na

krótko przed ostatecznym szturmem
żołnierzy batalionu AK „Kiliński”
oraz współdziałających z nimi służb
technicznych dowództwa I Obwodu
i Okręgu Warszawskiego, którzy 20
sierpnia 1944 r. zdobyli ten niezwy
kle ważny i silnie broniony przez
Niemców obiekt. Zdjęcie od dawna
funkcjonuje wśród dokumentów ilu
strujących dzieje Powstania War
szawskiego, ale jego graficzna postać
ma przecież także znaczenie dla po
pularyzacji wiedzy o tym niezwy
kłym zabytkowym budynku.
Podobnie rzetelnie przygotował
się do narysowania komiksu Tomasz
Bereźnicki, laureat I nagrody w kon
kursie „Epizody Powstania War
szawskiego”. Kiedy patrzymy na po
chodzący z nagrodzonej pracy
i przedstawiony tu rysunek, nie ma
my wątpliwości, że stworzony przez
autora bohater spogląda zza okna
pałacu Blanka przy pl. Teatralnym
w Warszawie, zburzonego w wyniku
działań wojennych i, że jest to frag
ment budynku oraz jego otoczenia
w odmiennej, niż dzisiejsza, postaci.
Świadczą zaś o tym szczegóły detalu
architektonicznego pałacowej bra
my, zgodnego z jego wyglądem po
restauracji przeprowadzonej pod
kierunkiem Stanisława Gądzikiewi-

cza niemal w przededniu wybuchu
drugiej wojny światowej.
Z kolei Mieczysław Skalimowski
- artysta plastyk, animator kultury
i regionalista z Białej Podlaskiej szukając wzorów do komiksu
o swoim mieście (M. Skalimowski,
Biała Podlaska. Historia miasta
w komiksie, b. m. i r. w.), znalazł je
zarówno na zdjęciach, jak i w grafi
ce. Tam, gdzie opowiadał o historii
rozebranego w drugiej połowie
XIX w. pałacu Radziwiłłów, z ko
nieczności musiał posłużyć się do
niedawna jedynym dobrym wzorem
ikonograficznym - opublikowanym
w „Tygodniku Ilustrowanym” drzeworytem Aleksandra Regul
skiego, wykonanym według rysun
ku Podbielskiego na podstawie fo
tografii Eliasza Stumanna sprzed
1864 r. (por. „Spotkania z Zabytka
mi”, nr 1, 2006, s. 13-16). Ale przy
wielu innych rysunkach zamiesz
czonych w tym komiksie znajduje
my (co nie jest praktyką częstą) in
formacje o autorach fotografii, na
których się wzorował.
Nie bójmy się więc komiksów!
One także mogą być nośnikiem wie
dzy o zabytkach.
Wojciech Przybyszewski
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Cyprian Godebski we Lwowie i w Warszawie
rtystę rzeźbiarza Cypriana
Godebskiego, podobnie
jak jego przodków, emigra
cyjny los związał z Francją.
Choć tworzył dla większości
ówczesnych centrów arty
stycznych Europy, to praco
wał i pozostawił swoje dzieła
również w kraju - we Lwowie
i w Warszawie.
Przyszedł na świat 30 paź
dziernika 1835 r. w Mery-sur-Cher koto Bourges. Byt wnu
kiem Cypriana Godebskiego,
poety i pułkownika Legionów
Polskich, poległego pod Ra
szynem w 1809 r., i synem
Franciszka Ksawerego, pisa
rza, publicysty, uczestnika po
wstania listopadowego. Uczyt
się w Paryżu w Szkole Polskiej
Narodowej na Batignolles, wy
kształcenie rzeźbiarskie zdobył
w pracowni Franęois Jouffroya.
W 1858 r. wraz z ojcem,
któremu powierzono stanowi
sko kustosza w Zakładzie Na
rodowym im. Ossolińskich,
przyjechał do Lwowa, gdzie
wówczas
trwała budowa
Gmachu Inwalidów Wojsko
wych. Młody artysta, który
wcześniej dat się już poznać
nad Sekwaną, otrzymał zamó
wienie na wyposażenie rzeź
biarskie obiektu. I tak budow
la, wznoszona w latach 1855-1863 według projektu wie
deńskiego architekta Teofila
Hansena w stylu neoromańskim, stylizowana na średnio
wieczny zamek z narożnymi
wieżyczkami, została ozdobio
na pracami Godebskiego. Na
fasadzie znalazły się monu
mentalne posągi alegoryczne,
symbolizujące Austrię i Galicję
oraz wojnę i pokój, wewnątrz
budynku - statuy feldmarszał
ków austriackich, a w kaplicy figury dwunastu apostołów.
Gmach przy ul. Kleparowskiej
stoi do dziś i mieści Szkołę
Pożarniczo-Techniczną.
Cyprian Godebski we
Lwowie zadebiutował jako
twórca pomników nagrob
nych. Gdy tam przybył, zmar
ła właśnie Honorata Borzęc
ka, córka wielkiego podstolego koronnego Aleksandra
Borzęckiego, znana w całej
Galicji z działalności filantro
pijnej. Godebski podjął się re
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kującą zgon swego pieśniarza"

alizacji rzeźby na jej grób na
Cmentarzu Łyczakowskim.
Stworzył pomnik przedsta
wiający kobietę w długiej, po
włóczystej sukni, półleżącą
na wysokim sarkofagu, ozdo
bionym, podobnie jak otacza
jąca go kamienna balustrada,
neogotyckimi detalami. Praw
dopodobnie w okresie lwow
skim powstały jeszcze trzy

We Lwowie Cyprian Go
debski wyrzeźbił także popier
sia namiestnika Galicji Agenora Goluchowskiego, Jerzego
Dzieduszyckiego,
Jerzego
Maksymiliana Ossolińskiego
oraz - z zamierzonego duże
go cyklu rzeźbiarskich portre
tów pisarzy - Wincentego Po
la i Józefa Ignacego Kraszew
skiego. Nie wszystkie projekty
udało mu się zrealizować,
w 1861 r. opuścił Lwów i roz
począł swoją europejską, a po
części i światową, karierę.
Rzeźbił i wystawiał w Wied
niu, Brukseli, Paryżu, Rzymie,
Antwerpii, byt ceniony i nagra
dzany na Salonach Paryskich.
Jako zdobywca pierwszej na
grody w międzynarodowym
konkursie wykonał pomnik
Niepodległości Krajów Amery
ki Południowej w Limie, stolicy
Peru. W1869 r. został profeso
rem rzeźby w Akademii Sztuk

usytuowano w, portyku kościo
ła Wszystkich Świętych przy pl.
Grzybowskim; niestety, został
zniszczony w czasie Powsta
nia Warszawskiego. Ocalał je
dynie fragment zdruzgotanego
cokołu, który umieszczono
w lapidarium, w dolnym ko
ściele. W roku 1873, na zamó
wienie Marii Kalergis-Muchanow, Godebski wyrzeźbił mo
numentalne popiersie nagrob
kowe jej ojca, hr. Fryderyka K.
Nesselrode. Do dziś wieńczy
grób generała, stojący przy
Alei Katakumbowej na Cmen
tarzu Powązkowskim.
Coraz częstsze pobyty ar
tysty w Warszawie związane
byty nie tylko z jego pracami,
ale i życiem osobistym.
W końcu 1874 r. pojął za żo
nę rzeźbiarkę Matyldę z do
mu Rosen Natansonową, zre
zygnował z profesury w Pe

rzeźby nagrobne, z których
znane są tylko dwie: bankiera
Ottona Hausnera w niedale
kich Brodach oraz Walerego
Łozińskiego na Łyczakowie.
Pomnik przedwcześnie zmar
łego pisarza jest wspólnym
dziełem Godebskiego i jego
francuskiego przyjaciela Abla Marii Periera, również
rzeźbiarza, późniejszego za
łożyciela słynnej lwowskiej
pracowni kamieniarskiej.

Pięknych w Petersburgu. Dzię
ki temu, podróżując z Paryża
na północ, zaczął częściej by
wać w Warszawie, z którą w la
tach siedemdziesiątych na
czas dłuższy związał swój los.
W lipcu 1872 r. przyjechał
do Warszawy, aby uczcić pa
mięć zmarłego przed miesią
cem Stanisława Moniuszki.
Zaprojektowany przez niego
pomnik w formie sarkofagu ze
stojącą postacią muzy „opla-

tersburgu i osiadł w Warsza
wie. Zamierzał pozostać nad
Wisłą na stałe i założyć wła
sną szkołę rzeźbiarską. War
szawski dom państwa Go
debskich stał się otwartym
salonem artystycznym, chęt
nie odwiedzanym przez elitę
kulturalną. Intelektualne oży
wienie w życie miasta wniosły
nie tylko prowadzone tam
dysputy, ale i cykl publikowa
nych przez Godebskiego na
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1. Cyprian Godebski
2. Pomnik nagrobny Honoraty
Borzęckiej na Cmentarzu
Łyczakowskim we Lwowie
3. Pomnik w Warszawie,
upamiętniający Stanisława Moniuszkę
4. Pomnik Adama Mickiewicza
w Warszawie
5. Popiersie gen. Fryderyka K.
Nesselrode na Cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie

(zdjęcia: 2,4,5- Ewa Ziółkowska)

tamach „Gazety Polskiej” fe
lietonów - Listy o sztuce,
w których „ostro atakowat pa

nujące u nas konwencje, aka
demizm, rutyniarstwo i wszel
kie przejawy konserwatyzmu,
torował drogę sztuce nowej,
głosząc idee, w których byt
prekursorem Witkiewicza".
W maju 1875 r. w war
szawskim ratuszu odbyta się
wystawa 16 prac Godebskie
go. Ztożyty się na nią m.in.:
model z brązu „Matki Boskiej
Rozbitków”, która stanęła póź
niej w Bretanii, popiersie „Nie
nawiść”, przeznaczone dla
ozdoby gmachu w Filadelfii,
trzy popiersia cara Aleksandra
II i kilka płaskorzeźb. W War
szawie spod dtuta artysty wy
szły także popiersia Stanisła
wa Staszica i Marii Kalergis.
Jednak rzeźbiarz, nie widząc
możliwości pełnego twórcze
go rozwoju, po roku wrócił do
Paryża, gdzie mieszkał do
końca życia. Nie oznaczało to
zerwania więzi z krajem. Wy
stawiał swoje prace w Zachę

cie. Wielokrotnie też odwie
dzał Polskę, w latach 1896-1901 bywał w Warszawie,
Krakowie i Lwowie w związku
z projektowanymi pomnikami
jego autorstwa.
To właśnie Cyprianowi
Godebskiemu
powierzono
wykonanie pomnika Adama
Mickiewicza w Warszawie,
w setną rocznicę urodzin
wieszcza. Choć miał poważ
nego konkurenta w osobie
bardziej znanego i cenionego
w kraju rzeźbiarza Piusa Wa
lońskiego, komitet budowy
monumentu, którego działa
niami kierował jego wicepre
zes Henryk Sienkiewicz, wy
brał Godebskiego, mającego
większy dorobek w dziedzinie
rzeźby pomnikowej. Ten przy
stąpił do pracy z wielkim za
angażowaniem i zapewnił, że

„choć by miał skonać, po
mnik Mickiewicza na czas sta
nąć musi". Czekało go jednak
zadanie niełatwe. Wkrótce
przedstawił dwa projekty po
mnika i oba zostały odrzuco
ne. Monumentalna kompozy
cja „Lud polski dźwiga wiesz
cza” nie spodobała się, War
szawa chciala mieć pomnik
„prosty w pomyśle", reali
styczny, bez wyobrażeń ale
gorycznych. Kolejny projekt z bólem serca okrojony do
samej postaci wieszcza - zo
stał przywieziony osobiście
do Warszawy przez rzeźbia
rza i także nie zyskał pełnej
akceptacji. Specjalnie powo
łana komisja artystyczna

przyjęta dopiero czwartą kon
cepcję i to jedynie w ogól
nych zarysach, Godebski zo
stał zobowiązany do wprowa
dzenia wielu modyfikacji.
W ciągu niespełna miesiąca
przedstawił następne dwie
wersje figury wieszcza. Jedną
z nich, po kolejnych zmia
nach i poprawkach, wreszcie
przyjęto. Postać poety stoją
cego na wysokim cokole
przedstawiona została reali
stycznie, w płaszczu, w jakim
zwykle chodził. Prawa ręka
w romantycznym geście spo
czywa na sercu.
Po uzyskaniu zgody cara
na projekt i lokalizację przed
stawiono fotografię pomnika
szerokiej publiczności na ta
mach prasy, która opatrzyła je
na ogół przychylnymi komen
tarzami. „Czas” z 2 września
1897 r., zachwycając się sta
tuą Mickiewicza, pisał „[...]

Jest w niej spokój olbrzyma,
jest skupienie duchowe i polot
ów podobłoczny, który cecho
wać musi w kamiennym zaklę
ciu poetę". Godebski podjął
się nadzoru nad wykonaniem
wszystkich elementów pomni
ka. Wywiązał się z tego per
fekcyjnie i w terminie. Pomnik
został odsłonięty - tak jak pla
nowano - 24 grudnia 1898 r.,
choć ze względu na szykany
władz carskich, w całkowitym
milczeniu. Wznoszący się
obecnie na skwerze na Kra
kowskim Przedmieściu monu
ment jest powojenną rekon
strukcją.

Rzeźbiarz zmart 25 listo
pada 1909 r. w Paryżu.
Spod dtuta Cypriana Go
debskiego wyszły niezliczo
ne portrety, pomniki, nagrob
ki, kompozycje alegoryczne,
dekoracje rzeźbiarskie. Byt
artystą niezwykle pracowitym
i ruchliwym. To, co robit we
Lwowie i w Warszawie, sta
nowi niewielki wycinek jego
bogatego dorobku. Swoje
prace pozostawił na Zacho
dzie i Wschodzie, w Paryżu
i Petersburgu. Wychowany
w patriotycznej atmosferze,
przez całe życie odczuwał
głęboką,
duchową więź
z krajem. Twórczość artysty
nie jest oceniana zbyt wyso
ko przez historyków sztuki.
Twierdzą, że byt zatwardzia
łym akademikiem, artystą
salonowym, nie proponował
niczego nowego, choć doce
niają perfekcję warsztatu
i umiejętność pogłębionej in
dywidualizacji przedstawień
portretowych. Artystyczna
spuścizna po nim, jak do
tychczas, nie doczekała się
opracowania monograficz
nego ani wystawy. Ptyty na
grobie rzeźbiarza na cmen
tarzu polskim w podparyskim Montmorency od daw
na nie tknęła ręka konserwa
tora. Godebski jest artystą
dziś właściwie zapomnia
nym, a przecież w dziejach
polskiej rzeźby niewątpliwie
zajmuje znaczące miejsce.
Ewa Ziółkowska
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ROZMAITOŚCI

Z kryminalnej kroniki

Mauzoleum Tyszkiewiczów
koto 150 m od kościoła pa
rafialnego św. Bartłomieja
(z ok. 1726 r.) w Czarnożyłach
w woj. łódzkim znajduje się
cmentarz grzebalny. Po lewej
stronie alei głównej, w głębi ne
kropolii, jest monumentalne
mauzoleum - kaplica grobowa
w stylu neobarokowym. Rozło
żystą i przysadzistą budowlę
wieńczy wyniosły dach, pokryty
grubą, czerwoną dachówką. Na
lewej zewnętrznej ścianie bu
dowli umieszczono ogromną
płytę z marmuru. Napis wykona
ny byt techniką nabijania metalo
wych liter - wszystkie skradzio
no. Spoczął tu:

O

„Stanisław Szczęsny hrabia Tyszkiewicz
Ur. 4 października 1869 roku w Paryżu
Zm. 16 sierpnia 1903rokuwDombrowie"

[chodzi zapewne o Dąbrowę
koto Wielunia].
Na prawej zewnętrznej ścia
nie kaplicy grobowej umieszczo
no epitafium podobnych rozmia
rów. Z inskrypcji wynika, że spo
częła tutaj:
„Z Rożnowskich Antonina Pruska
Ur. 19 października 1817 roku /

w Arcugowie w Księstwie Poznańskiem
Zm. 11 lipca 1901 roku w Czarnożyłach".

Z tej płyty również skradzio
no nabite metalowe litery. Mau
zoleum jest w złym stanie tech
nicznym, a warto je ocalić ze
względów architektonicznych.
Jest swoistym kuriozum budow
lanym i ewenementem wśród te
go typu zabytków na terenie Pol
ski Środkowej. Zaskakuje formą,

(fot. Mirosław Pisarkiewicz)

będącą swoistym anachroni
zmem w architekturze epoki,
w której powstało (przełom XIX
i XX w.). Ponadto na cmentarzu
w Czarnożyłach znajdują się
zbiorowe mogiły żołnierzy Pił
sudskiego, poległych w latach
1918-1919, i polskich żołnierzy
poległych w 1939 r.
Mirosław Pisarkiewicz

Spotkanie z książką

CZŁOWIEK KSIĄŻKI, POLITYK I SPOŁECZNIK
zupełnieniem ubiegłorocznej wystawy w Bibliotece
Najbardziej obszerną część katalogu stanowią
wspomnienia Chwalewika „o zbieractwie", napisane
Narodowej w Warszawie, która uświetniła 50. roczni
cę śmierci Edwarda Chwalewika (zob. Przeglądy, pogląw 1943 r. „Do książek żywiłem gorącą miłość od wcze
dy, „Spotkania z Zabytkami", nr 11, 2006, s. 2) jest wy
snej młodości [...]- pisał w swojej autobiografii. I pa
dany przez Bibliotekę katalog. Opracowany przez Han
sję tę widać też we wspomnieniach. Dotyczą one okre
nę Łaskarzewską i Martynę Figiel, przy współpracy z To
su od wieku szkolnego, kiedy pod wpływem biblioteki
maszem Balcerzakiem, Elżbietą Olszewską i Małgorzatą
domowej rodziców zainteresował się książkami, do za
Kozłowską, zawiera zdjęcia i materiały ze
łożenia w 1924 r. (wspólnie z Kazimierzem
spuścizny Chwalewika, udostępnione do
Reychmanem i Zuzanną Rabską) Towarzypublikacji m.in. przez jego wnuczkę Hannę
stawa Miłośników Ekslibrisu w Warszawie.
Imponujący jest podkreślany ciągle przez
Hlebowicz.
Chwalewika głód wiedzy, bezustanne do
We wstępie do katalogu Martyna Figiel
i Hanna Łaskarzewska opisały życie Edwar
kształcanie się i udział w pracach społecz
da Chwalewika - „człowieka książki, polityka
nych. Znany jako dokumentalista, autor
i społecznika", inicjatora powstania Towarzyopracowania Zbiory polskie. Archiwa, bi
stwa Bibliofilów Polskich. Z pracą bibliote
blioteki, gabinety, galerie, muzea i inne
karską zetknął się on w niezwykłych okolicz
zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie
nościach. Za działalność w Socjaldemokra
i na obczyźnie w porządku alfabetycznym
według miejscowości ułożone, antykwacji Królestwa Polskiego i Litwy został w la
tach 1902-1905 zesłany na Syberię. Spotkał
riusz, kolekcjoner ekslibrisów, uczestniczą
się tam z Aleksym Babinem, kierownikiem działu słowiań
cy w ruchu zawodowym bibliotekarzy, zajmował się
skiego Biblioteki Kongresowej w Waszyngtonie, który fina
także dziennikarstwem.
lizował zakup przez Stany Zjednoczone największej biblio
Końcową część katalogu stanowi prawdziwy rary
teki prywatnej na Syberii. Jak oceniał sam Chwalewik, spo
tas: krótkie notki biograficzne o osobach (przeszło 130!)
wodowało to całkowitą zmianę jego ideowych aspiracji
wymienionych w publikowanym tekście wspomnień
i rozbudziło na nowo wyniesione z domu rodzinnego zami
Chwalewika. Daje to pojęcie o jego rozległych kontak
łowanie do wiedzy o książce. Kolejnym ważnym wydarze
tach (znal m.in. Feliksa Dzierżyńskiego i Juliana Mar
niem w życiu zawodowym Chwalewika była - już po po
chlewskiego), a dla czytelnika stanowi kompendium
wrocie z zesłania - praca w Antykwariacie Polskim w War
wiedzy niemal encyklopedycznej.
szawie, gdzie poznał wybitnych kolekcjonerów i pogłębił
Katalog można kupić w specjalistycznych księgar
swoje zainteresowanie ekslibrisami.
niach na terenie całego kraju oraz w Zakładzie Promocji
Wstęp do katalogu uzupełniony został licznymi przypi
i Rozpowszechniania Wydawnictw Biblioteki Narodowej
sami, a szczególnie wart uwagi jest wykaz publikacji, w któ
w Warszawie: 02-086 Warszawa, al. Niepodległości
rych Chwalewik został opisany lub tylko wspomniany.
213, tel. (022) 608-29-98.
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ieczorem 9 marca 1566 r.
Maria Stuart, młoda królo
wa Szkotów, jadła kolację
w małym pokoiku położonym
obok jej sypialni, w zamku Ho
lyrood, nieopodal Edynburga.
Towarzyszyło jej nieliczne gro
no bliskich osób: hrabia Argyll,
lord Robert Stuart (brat natural
ny królowej), naczelnik straży
pałacowej, intendent, francuski
lekarz nadworny i Dawid Rizzio
- sekretarz Marii. Morderstwo
tegoż ostatniego, nikczemne
w zamyśle i wyjątkowo ohydne
w wykonaniu, miało fatalnie za
ważyć na dalszych, dramatycz
nych losach władczyni Szkocji
i stać się bezpośrednim powo
dem zbrodni następnej, doko
nanej 10 lutego 1567 r. w Kirk
o’Field.
Kim byt Dawid Rizzio, ów
Piemontczyk niskiego pocho
dzenia, mały i brzydki (ale nie
garbaty, jak utrzymywali niektó
rzy)? Pojawił się w Szkocji w or
szaku posła sabaudzkiego
w 1561 r. jako skromny pokojowiec, ale wykształcony i obyty
towarzysko, muzykalny i obda
rzony wyjątkowo miłym gło
sem, a w dodatku inteligentny
i znający języki. Niebawem
zwrócił na siebie uwagę Marii,
która powierzyła mu funkcję se
kretarza, jako że kiedyś Rizzio
sekretarzował biskupowi Tury
nu. Obcy przybysz stal się
szybko prawą ręką królowej
(która ufała mu bezgranicznie),
wzbudzając zdecydowaną nie
chęć szkockich lordów, nie
chęć o tyle uzasadnioną, że
próżny Rizzio pysznił się wspa
niałymi szatami i klejnotami
oraz przybierał nieznośny ton
protekcjonalny. Krążyły plotki,
iż Włoch jest agentem papieża,
przysłanym z Rzymu do Edyn
burga, aby unicestwić prote
stantyzm, że on to właśnie sfał
szował papieską dyspensę, ze
zwalającą na ślub Marii z dość
bliskim kuzynem - Henrykiem
Darnleyem (29 lipca 1565 r.),
notabene
zaprzyjaźnionym
z Rizziem. Ta zażyłość zmieniła
się wkrótce w nienawiść po ślu
bie Henryka, zwłaszcza gdy
pomiędzy królewskimi małżon
kami coraz częściej dochodziło
do kłótni.
Młodszy o trzy lata od kró
lowej Henryk szybko odkrył, że
nadany mu przez małżonkę ty
tuł króla niewiele znaczył i że do
faktycznej władzy, którą chciat-

W

Morderstwo na zamku w Holyrood
by sprawować, nie dopuszcza
ją go szkoccy możnowfadcy.
Szybko znudzony rolą subtel
nego kochanka, zaczął trakto
wać Marię - będącą wówczas
w pierwszych miesiącach ciąży
- po grubiańsku, zgodnie ze
swym prawdziwie prostackim
charakterem. W dodatku słabe
mu młokosowi nietrudno było
wmówić rzekomo podejrzane
stosunki, łączące Marię z jej se
kretarzem. Konflikt między mał
żonkami narastał, podobnie jak
zadrażnienia z różnymi barona
mi szkockimi. Wkrótce uformo
wała się nowa i wcale niemała
grupa panów niezadowolonych
z istniejącego stanu rzeczy,
która
nawiązała
kontakty
z dawnymi rebeliantami. Celem
sprzysiężenia - do którego
wciągnięto Henryka Darnleya było usunięcie Rizzia, ubezwła
snowolnienie Marii i przechwy
cenie rządów w swoje ręce
(między królem-matżonkiem
a odseparowanymi baronami
zawarto nawet „uczciwe” i „pra
womocne" umowy, określające
zobowiązania obu stron). Za
dziwiające, iż o spisku dosko
nale wiedział ambasador an
gielski Randolph.
Tragiczne wydarzenia poto
czyły się wartko. O zmroku
9 marca 1566 r. stu kilkudzie
sięciu uzbrojonych po zęby lu
dzi otoczyło zamek, zaś o godz.
7 wieczorem kilkudziesięciu
z nich wtargnęło do środka, za
mykając wszystkie drzwi i przej
ścia. Henryk poprowadził spi
skowców tajnym korytarzem do
sypialni królowej, sam jednak
pierwszy wszedł do tzw. izby
basztowej, gdzie spożywano
wieczerzę, jak gdyby chciat po
rozmawiać z żoną. Zaraz po
nim w drzwiach pojawił się lord
Patrick Ruthven, cały zakuty
w zbroję, z rapierem w ręku, na
czele groźnych i milczących,
uzbrojonych lordów, ledwo ma
jaczących w półmroku.
Zła i rozgniewana tym naj
ściem Maria ostro zgromiła Ru
thvena, lecz ten, nie usiłując się
nawet tłumaczyć, zwrócił się do
Rizzia, każąc mu natychmiast
opuścić komnatę. Włoch, prze
czuwając najgorsze, rozpaczli
wie czepiał się nóg i szat królo
wej, błagając o sprawiedli

wość. Darnley siłą oderwał go
od Marii, a tę - wyrywającą się
- trzymał mocno za obie ręce.
Usiłującej ratować Rizzia królo
wej (będącej wówczas w szó
stym miesiącu ciąży) jeden
z zamachowców przyłożył do
piersi pistolet, grożąc, że „zała
twi ją wraz z faworytem". Teraz
rozpoczęta się rzeź bezbronne
go Rizzia. Po pierwszym ciosie,

Wyeksponowane są na niej
główne osoby dramatu: leżący
na posadzce bezbronny Rizzio
oraz wściekła i przerażona Ma
ria, zrywająca się z fotela, po
wstrzymywana żelaznymi uści
skami rąk Ruthvena i Darnleya.
Gwałtowne gesty, stłoczenie
postaci - oddanych z piety
zmem w strojach z epoki,
wreszcie znaczące rekwizyty

brata Eugene’a (1808-1865),
znanego malarza historyczne
go, w którego dorobku znajdu
jemy dwie akwarele, pokrewne
tematycznie: „Maria Stuart
opuszczająca Francję” oraz
„Maria Stuart”, obie wystawio
ne na paryskich aukcjach
w 1933 i 1937 r., wycenione
odpowiednio na kwotę 660
i 310 ówczesnych franków.

„Zabójstwo Dawida Rizzio”, 1837 r., litografia Emiliena Desmaisonsa według obrazu Achillesa Deverii
(ilustracja w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie)

na oczach bezsilnej i zdruzgo
tanej Marii, wywleczono go do
sąsiedniej komnaty i dobito 56
pchnięciami sztyletów. Jego
straszliwie zmasakrowane ciało
siepacze wyrzucili przez okno
na dziedziniec.
Tę ponurą zbrodnię, służą
cą potem za kanwę wielu dra
matów i,oper, uwiecznił w lito
grafii Emilien Desmaisons
(1812-1880), zawodowy pary
ski grafik, według obrazu,
a może raczej akwareli, także
paryżanina, Achillesa Deverii
(1800-1857), rysownika, rytow
nika i litografa. Scenę zabój
stwa świetnie ilustruje okazała
wymiarami kompozycja (430
x 600 mm), odbita u Josepha
Lemerciera w Paryżu w 1837 r.

na pierwszym planie (przewró
cone krzesło, porzucona lutnia
i nuty) powodują, iż kompozy
cja silnie działa na emocje
i jest łatwo zrozumiała dla po
tencjalnego odbiorcy. Opubli
kowano ją - jak informują adre
sy wydawnicze - równocześnie
w Paryżu przez Desmaisonsa
Cabasson oraz w Nowym Jor
ku przez Bailly Ward & C°. War
to w tym miejscu dodać, że
Deveria, w latach 1848-1857
konserwator Gabinetu Rycin
w Bibliotece Richelieu, byt
głównie utalentowanym litogra
fem, jego rysunkowy dorobek
nie należy do najważniejszych.
Możliwe, iż tworząc „Marię Stu
art w Holyrood", pozostawał
pod silnym wpływem swego

Z poloników zasługuje na
uwagę obraz olejny „Śmierć
Rizzia”, autorstwa niemieckiego
artysty Emila Lówenthala (1835-1896), zamówiony w Berlinie
w 1867 r. przez Atanazego Ra
czyńskiego i zakupiony przezeń
do galerii w 1868 r. za sumę
3500 franków. Artysta malował
obraz w Rzymie, odbył też spe
cjalnie podróż do Londynu
w celu przestudiowania szcze
gółów aranżacji, ograniczonej
tu tylko do trzech osób: Marii,
podtrzymującej
konającego
Rizzia, oraz Darnleya wycho
dzącego z komnaty (obraz
znajduje się obecnie w Mu
zeum Narodowym w Poznaniu).

Hanna Widacka
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Zabytki i prawo

Nowelizacje ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami
stawa z dnia 23 lipca 2003 r.
środków finansowych i organiza
o ochronie zabytków i opiece
cyjnych dla działalności państwo
nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., wej służby ochrony zabytków czy
Nr 162, poz. 1568 ze zm.) zastąpi
też nadmiernego scentralizowania
ła wcześniej obowiązującą ustawę
jej struktury i kompetencji. To z ko
z dnia 15 lutego 1962 r. o ochro
lei skutkuje brakiem wydolności,
nie dóbr kultury (tekst jednolity:
który objawia się w długości po
Dz. U. z 1999 r., Nr 98, poz. 1150
stępowania przed wojewódzkimi
ze zm.). Już na etapie prac nad
konserwatorami zabytków oraz
nową ustawą prowadzona była
brakiem z ich strony wykonywania
dyskusja na temat kształtu prawa
niektórych obowiązków wynikają
ochrony zabytków w Polsce.
cych z ustawy, jak też praktyczną
W dyskusję tę zaangażowane by
niemożnością egzekwowania re
ły różne środowiska osób związa
alizacji jej norm.
nych z problematyką ochrony
Niezależnie od wyżej zaryso
dziedzictwa kultury. Wypowiadali
wanych problemów, podkreślić
się konserwatorzy, historycy sztu
należy, iż ustawodawca podjął już
ki, muzealnicy, ale również polity
działania służące lataniu ustawy
cy i prawnicy. Ostatecznie uchwa
o ochronie zabytków i opiece nad
lona ustawa stała się przedmio
zabytkami. Co prawda nie są to
tem szeroko zakrojonej krytyki,
jeszcze zmiany o charakterze sys
a obecnie obowiązujący system
temowym, niemniej jednak doce
prawnej ochrony zabytków nie do
nić należy zarówno fakt wszczęcia
końca działa tak, jak można było
prac nad ustawą, jak i wprowa
by tego oczekiwać.
dzenia określonych korekt oraz
Największym problemem wynowych narzędzi ochrony zabyt
daje się problem martwych przepi
ków w prawie krajowym. Tak też
sów, gdyż czym innym jest obo
uchwalone zostały dwie ustawy
wiązywanie prawa, a czym innym
nowelizujące: ustawa z dnia 24 lu
jego stosowanie. Tak też często
tego 2006 r. o zmianie ustawy
dochodzi do sytuacji, w której
o ochronie zabytków i opiece nad
określony przepis zostaje uchwa
zabytkami (Dz. U. z 2006 r., Nr 50,
lony i nabywa moc obowiązującą,
poz. 362) oraz ustawa z dnia 12
a pomimo tego nie jest stosowa
maja 2006 r. o zmianie ustawy
ny. I w ten sposób staje się on
o ochronie zabytków i opiece nad
martwym przepisem. Niestety
zabytkami oraz o zmianie ustawy
stwierdzić trzeba, że wielka liczba
o samorządzie województwa (Dz.
przepisów ustawy z 2003 r. pozoU. z 2006 r„ Nr 126, poz. 875).
staje przepisami martwymi. A to
Najważniejszą zmianą ustawy
dodatkowo nakłada się na prak
o ochronie zabytków i opiece nad
tyczny problem braku właściwych
zabytkami było wprowadzenie do

U

Spotkanie z książką

niej dwóch nowych kategorii prze
stępstw. Zgodnie z treścią art.
109a, kto podrabia lub przerabia
zabytek w celu użycia go w obro
cie zabytkami podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności, do lat
dwóch. Natomiast zgodnie z art.
109b, kto rzecz ruchomą zbywa
jako zabytek ruchomy albo zbywa
zabytek jako inny zabytek, wie
dząc, że są one przerobione lub
podrobione, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat
dwóch.
Jak łatwo się domyślić, ukon
stytuowanie tych dwóch nowych
kategorii przestępstw, jest reakcją
ustawodawcy na praktyczne pro
blemy występujące masowo na
krajowym rynku sztuki, a dotyczą
ce ogromnej liczby falsyfikatów
oferowanych do sprzedaży. Nie
oznacza to bynajmniej, że wcze
śniej nie było narzędzi do ścigania
tego rodzaju czynów. Zazwyczaj
działanie takie wypełniało znamio
na przestępstwa oszustwa, zawar
tego w kodeksie karnym.
Istotne jest także przyznanie
wojewódzkiemu konserwatorowi
zabytków możliwości wsparcia
swoich działań działaniami policji,
poprzez wystąpienie z wnioskiem
do właściwego miejscowo ko
mendanta policji o jej pomoc, je
żeli jest to niezbędne dla przepro
wadzenia czynności kontrolnych.
A ów komendant policji zobowią
zany jest pomocy takiej udzielić.

Kolejna zmiana dotyczyła
obowiązku pokrycia kosztów ba
dań archeologicznych oraz ich
dokumentacji, jeżeli przeprowa
dzenie tych badań jest niezbędne
dla ochrony określonych zabyt
ków. Obowiązek ten obciąża oso
bę fizyczną lub jednostkę organi
zacyjną, która zamierza realizo
wać roboty budowlane przy zabyt
ku nieruchomym wpisanym do re
jestru lub objętym ochroną kon
serwatorską na podstawie ustaleń
miejscowego planu zagospoda
rowania przestrzennego oraz, co
jest nowością, nowe zalesienia
lub zmianę charakteru dotychcza
sowej działalności leśnej na tere
nie, na którym znajdują się zabyt
ki archeologiczne.
Nie wdając się tu w szerszą
dyskusję, zaznaczyć należy, iż
przepis ten stanowi przedmiot kry
tyki ze względu na fakt, iż zdaniem
niektórych nadmiernie ingeruje
w prawo własności i składające
się na nie prawa i obowiązki.
Następna zmiana dotyczy
przepisów statuujących zakaz wy
wozu zabytków z Polski. Pewne
udogodnienia wprowadzone zo
stały w związku z przemieszcza
niem zabytków w ramach państw
członkowskich Unii Europejskiej.
Choć i tu zaznaczyć należy, że
obowiązująca obecnie regulacja
również spotyka się z zarzutem
nadmiernej ingerencji w konstytu
cyjnie gwarantowane prawo wła
sności, jak też zdaniem niektó
rych, narusza zasadę swobody

PUBLIKACJA PO LATACH

to lat czekał na opublikowanie opracowany przez historyka sztuki Stanisława
opisują własne przygotowania do publikacji dzieła. Rękopis potraktowany został
Tomkowicza (1850-1933) Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego. Powstały
przez nich nie tylko jako praca naukowa, ale i archiwalium, wydali go więc - jak
w formie rękopisu na przełomie XIX i XX w. w efekcie trwającej wiele lat pracy te piszą-in extenso, łącznie z marginaliami autora.
renowej Inwentarz stanowi pierwsze utrwalone na piśmie kompendium wiedzy
O okolicznościach poprzedzających przejęcie Inwentarza przez Muzeum
o substancji zabytkowej regionu jasielskiego. W 2001 r. dzieło to wydane zosta
Narodowe w Krakowie i sposobach jego przechowywania pisze Janusz Nowak.
ło przez Muzeum Narodowe w Krakowie, zredagowane i opatrzone komenta
Kolejną, najbardziej obszerną częścią książki jest sam Inwentarz. Stanisław
rzem przez Piotra i Tadeusza Lopatkiewiczów, których pomocą wsparta dyrektor
Tomkowicz przedstawił w nim zabytki 51 miejscowości powiatu jasielskiego. Wier
krakowskiego Muzeum - Zofia Gotubiew.
nie odtworzony rękopis zawiera też rysunki i plany wykonane przez Tomkowicza,
Publikację otwiera wstęp autorstwa Jerzego Gadomskiego, który przedsta
odpisane przez niego sentencje i sygnatury z zachowaniem oryginalnego kształtu
wił zarys działalności Tomkowicza, zwracając jednocześnie uwagę na pracę je
liter. Mimo że z zapisków na marginesach wiemy, iż Tomkowicz robił w trakcie
go poprzedników, w tym głównie Kazimierza Stronczyńskiego i Józefa tepkowkwerend zdjęcia, wydawcom udało się odnaleźć tylko jedną fotografię przez nie
skiego. Godne podkreślenia jest odnotowane tu samozaparcie, z jakim poko
go wykonaną. Pozostały materiał ilustracyjny zamieszczony w publikacji pochodzi
nywał Tomkowicz duże odległości (furmanką) w poszukiwaniu danych inwenta
z czasów, w których Inwentarz powstawał, i zebrany został przez Piotra i Tadeusza
ryzacyjnych, przeglądał zawartości kościelnych strychów, wyszukiwał i weryfi
Lopatkiewiczów. Do oryginalnego tekstu Tomkowicza wydawcy dodali własne ko
kował informacje historyczne. Jak pisze Jerzy Gadomski, choć w tekstach in
mentarze i informacje o dalszych losach przedstawionych zabytków, zawarte
wentaryzacji Tomkowicza można znaleźć pewne niedociągnięcia: ogólniko
w przypisach i kwadratowych nawiasach. Uzupełnieniem Inwentarza jest kalenda
wość niektórych opisów czy brak precyzji w określeniach, nie wpływa to na wiel
rium objazdów terenowych Tomkowicza po zabytkach powiatu jasielskiego, wykaz
ką wartość wykonanej w pionierskich warunkach pracy, a nawet nadaje jej rys
źródeł i cytowanych przez niego prac oraz indeksy: nazw i nazwisk, geograficzny,
oryginalności.
zabytków, a nawet wezwań i tematów ikonograficznych.
Słowo od wydawców, następujące po wstępie do publikacji, Piotr i Tadeusz
Niezwykła to pozycja na rynku wydawniczym. Cenna dla miłośników za
Lopatkiewiczowie zamienili w miniesej o Stanisławie Tomkowiczu. Próbują tu od
bytków, ale i kolekcjonerów rzadkich wydań bibliofilskich. Warto ją włączyć do
powiedzieć na pytania o przyczynę podjęcia się przez niego tak pracochłonnego
prywatnych zbiorów, warto przeczytać, by docenić trud „pioniera nowoczesnej
działania. „Pochylamy się nad dziełem niecodziennym.tak zaczynają rozwa
inwentaryzacji". Książkę nabyć można w sklepikach Muzeum Narodowego
żania o żmudnych, ale i fascynujących pracach terenowych historyka, po czym
w Krakowie.

S

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 1 • 2007

przepływu towarów, będącą podsta
wą dla istnienia jednolitego rynku
w Unii Europejskiej. Oczywiście okre
ślone akty normatywne pozwalają na
wprowadzanie odstępstw od jej bez
względnej realizacji. Niemniej jednak
podnosi się, że występujący w pra
wie polskim zakaz wywozu jest nad
miernie rygorystyczny w stosunku do
jego dopuszczalności przewidzianej
w prawie europejskim.
Dalej zmianie poddany został
również katalog przedmiotów, które
mogą podlegać restytucji, czyli pro
cedurze zwrotu zabytków wywiezio
nych niezgodnie z prawem z teryto
rium któregoś z państw członkow
skich Unii Europejskiej. Gdyż o ile
prawo wspólnotowe dostarcza na
rzędzi dla dochodzenia takiego
zwrotu, o tyle szczegółowe zdefinio
wanie przedmiotów podlegających
tej szczególnej ochronie pozosta
wione zostało państwom członkow
skim, jednakże w takim zakresie,
w jakim nie wyklucza tego dyrektywa
Rady nr 93/7/EEC z dnia 15 marca
1993 r. w sprawie zwrotu obiektów
kulturalnych bezprawnie wywiezio
nych z terytorium państwa człon
kowskiego.
Druga ze wskazanych wyżej
ustaw nowelizujących pozwoliła, aby
oprócz organu stanowiącego gminy
i powiatu, dotacji na prace konserwa
torskie, restauratorskie lub roboty bu
dowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru mógł również udzielić organ
stanowiący samorządu województwa.
Oczywiście nie zmieniła się zasa
da wyrażona w art. 82 ust. 1 ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad za
bytkami, zgodnie z którą łączna kwo
ta dotacji na te prace, udzielonej
przez ministra kultury i dziedzictwa
narodowego, wojewódzkiego kon
serwatora zabytków bądź organ sta
nowiący gminy, powiatu lub samo
rządu województwa, nie może prze
kraczać wysokości stu procent na
kładów koniecznych na wykonanie
tych prac lub robót.
Oprócz wyżej przedstawionych,
dwie wcześniej wskazane ustawy
wprowadziły jeszcze kilka pomniej
szych zmian i korekt, dla zapoznania
się z którymi sięgnąć już należy bez
pośrednio do tych ustaw albo do ujed
noliconego tekstu ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
Oczywiście zmiany na tym się nie za
kończą i ustawodawca będzie podej
mował dalsze działania w tym zakre
sie, ale nie wiadomo czy sprosta wy
zwaniu polegającemu na dokonaniu
przebudowania systemu prawnej
ochrony zabytków w Polsce, tak aby
współgrał on z regulacjami zawartymi
w prawie międzynarodowym i prawie
europejskim oraz czy uwzględni takie
postulaty, jak decentralizacja i dekon
centracja, które są zgodne z zasadą
subsydiarności, będącą jedną z pod
stawowych zasad Unii Europejskiej.

Kamil Zeidler
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Zabytki utracone

Wczoraj i dziś
rudno się oprzeć wrażeniu, że
czas nabiera coraz większego
tempa. Nigdy bodaj w naszej
pokojowej historii zmiany w krajobra
zie nie następowały tak szybko. Ob
serwując te zjawiska, nierzadko od
czuwamy żal, że coś nieodwracalnie
zmieniło się na niekorzyść, że straci
liśmy jakąś cząstkę tego, co odróż
niało nas jako mieszkańców, sąsia
dów, a nawet - naród. Dziś mieszka
my podobnie jak inni ludzie, ubiera
my się podobnie, mamy podobne
sprzęty, samochody. Nasza odręb
ność, wyrażająca się najlepiej w sztu
ce ludowej: ciesielstwie, kowalstwie,
tkactwie czy garncarstwie, jakże ła
two poddaje się wszechwładnej unifi
kacji, jakby była czymś kłopotliwym,
a nawet wstydliwym. Najdobitniej to
zjawisko obrazują chyba cmentarze.
Stare kute krzyże, niejednokrotnie
prawdziwe dzieła sztuki, zastępowa
ne są przygnębiającymi rzędami
identycznych lastrykowych nagrob
ków, „ukwieconych” sztucznymi bu
kietami we wszystkich możliwych ko
lorach. Ta moda, podyktowana
względami praktycznymi, sprawia, że
i my sami, w swoich jednakowych
mieszkaniach, z telewizorem w tym
samym pokoju i przy tej samej ścia
nie, co u sąsiada, z perspektywą za
istnienia na takim cmentarzu - czujemy się jakoś umniejszeni w swoim
człowieczeństwie. Podobny los spo
tyka krzyże przydrożne. Dziewiętna
stowieczne i dwudziestowieczne dę
bowe krzyże, niejednokrotnie rzeź
Nie można nikogo winić, że w tro
bione, zdobione toczonymi z drewna
sce o los podniszczonej kapliczki lub
kulami lub innymi elementami sny
w intencji postawienia nowej wybiera
cerskiego rzemiosła, dożywają swo
rozwiązanie praktyczne i modne.
ich dni, zastępowane najczęściej
Dziś przecież częściej wznosi się no
prostą konstrukcją z metalowych rur,
wy obiekt niż pieczołowicie naprawia
w której nie ma miejsca na twórczą
stary. Nie przywrócimy już oryginal
inicjatywę. Jeśli można mówić o mo
nych chat i stodół krytych strzechą,
dzie w kontekście przydrożnych ka
choć same strzechy i gonty powraca
pliczek, nie sposób nie zauważyć, że
ją czasem w nowym kontekście i za
oto właśnie zapanowała moda na
stosowaniu - jako pokrycie eksklu
„Matkę Boską Gablotkową”, jak to
zywnego letniego domu. Musimy po
trafnie określił prof. Wiktor Zin. A na
godzić się z powolnym umieraniem
wet jeśli kapliczki w danej okolicy są
starych drewnianych płotów czy
różne, stare i nowe, ładne i brzydkie,
studni. Oracz z koniem też staje się
to i tak każda z nich kryje się pod
pomału reliktem przeszłości, chociaż
identycznymi, rozpostartymi na po
i za traktorem podlatują jak dawniej
dobieństwo tęczy, pasami barwnych
nie tylko gawrony, ale i bardziej pło
wstążek lub chorągiewek.
chliwe bociany, które bez trudu zaak
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ceptowały nową rzeczywistość. Na
miejscu malowniczych kopek siana
pojawiły się na łąkach i wiejskich po
dwórkach szeregi białych zafoliowanych „pakietów". Wkrótce znikną też
z wiejskiego krajobrazu snopy żyta,
pszenicy czy owsa, przepasane sło
mianymi powrósłami - wypierane
przez słomiane walce czy kubiki wy
pluwane przez kombajn.
Smutne, że z krajobrazu naszego
dzieciństwa, z naszej przeszłości zni
kają również piękne i szlachetne syl
wetki drzew, które bezbłędnie rozpo
znawaliśmy po ich pokroju. Coraz
częściej pojawiają się zamiast nich
wynaturzone kaleki - efekty działal
ności człowieka uzbrojonego w szyb
ko i skutecznie działającą pilę elek-

tryczną lub spalinową. I chociaż
w wielu wypadkach jest to zarówno
przysłowiowe, jak i dosłowne pod
cinanie gałęzi, na której siedzimy
(pozbawiamy się naturalnej osłony
przed spalinami i zanieczyszcze
niami, hałasem, wiatrem czy palą
cym słońcem), proces ten nabiera
cech niedającego się już opano
wać żywiołu.
Choćbyśmy darzyli minione la
ta najlepszymi uczuciami, nie cof
niemy się do tej rzeczywistości,
w której wzrastaliśmy. Zachowaj
my jednak to, co mimo upływu lat
i zniszczeń nie przestało być pięk
ne - w naszej wdzięcznej pamięci.
Ale rozbierając drewniany płot, by
zrobić miejsce dla betonowych
przęseł, zastanówmy się przez
chwilę, czy ten nowy będzie na
pewno ozdobą naszego domu...

Maria Kaniewska

4. Skruda, pow. rycki (woj. lubelskie)
- dziewiętnastowieczny młyn wodny
(remontowany w 1944 r.), stan w 2001 r.
5. Wola Rafatowska, pow. miński (woj. mazowieckie)
- dziewiętnastowieczna chata, stan w 1990 r.
6.7. Lublin - kamienica przy ul. Jezuickiej z drewnianą
galerią w 2003 r. (6) i po rozebraniu galerii w 2004 r. (7)
8. Łęg, gm. Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie),
dziewiętnastowieczny wiatrak, stan w 2003 r.
9. Toporowa Cyrhla koto Zakopanego
(woj. małopolskie), buda dla psa, stan w 1995 r.
(zdjęcia: Maria Kaniewska)

1.2. Kapliczki przydrożne w Jankowie
(gm. Świątki) - barokowa, XVIII w. (1)

oraz kubaturowa, domkowa, XVIII w. (2)
3. Neogotycka kapliczka przykościelna
w Gryźlinach (gm. Stawiguda), XIX w.
4. Przydomowa kapliczka neogotycka
w Wilczkowie (gm. Rogiedle), koniec
XIX w.
5. Przydrożna kapliczka neogotycka
w Różynce (gm. Świątki), koniec XIX w.

(zdjęcia: Stanislaw Kuprjaniuk)

