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Stanisław Wyspiański, „Józio Feldman”, 1905 r., 
pastel, papier, 38 x 38 cm, obraz w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Krakowie. Na temat wys
tawy poświęconej Wyspiańskiemu w krakowskim 
Muzeum Narodowym zob. artykuł na ss. 9-13.
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Z
bliżający się koniec roku, nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, a 
także niedawny jubileusz trzydziestolecia „Spotkań z Zabytkami" stano
wią dobrą okazję, by raz jeszcze przyjrzeć się naszemu pismu. Na jakim 
jesteśmy etapie jego rozwoju? Czy zmierzamy w dobrym, czy w złym kierun

ku? Co należałoby poprawić, a co zostawić i rozwinąć? Czy to w ogóle się 
czyta?

Z podobnymi i kilkoma innymi jeszcze pytaniami, ale ujętymi już w typową 
treść i formę ANKIET, zwracamy się do naszych czytelników. Wystarczy chwi

la czasu i zastanowienia, wypełnienie dołączo
nej do każdego świątecznego numeru 
„Spotkań z Zabytkami" ANKIETY i wysia

nie jej pod adresem redakcji, by stać się 
czytelnikiem świadomym możliwości od

działywania na przyszły kształt pisma. 
Termin nadsyłania ANKIET mija 

z końcem stycznia przyszłego 
roku. Wśród tych, którzy nie tyl

ko odpowiedzą na postawione 
w ANKIECIE pytania, ale także 

zdecydują się na podanie swoje
go adresu, imienia i nazwiska - 

wylosujemy atrakcyjne nagrody 
książkowe. Nagrodzimy też autorów

najbardziej wyczerpujących i intere
sujących odpowiedzi. Omówienie ANKIETY oraz listę nagrodzonych osób 
opublikujemy w jednym z przyszłorocznych numerów. Czekamy na listy i 
życzymy powodzenia!

A co w tym numerze?
Na początek coś pod choinkę - o zmieniających się wraz z modą i podąża

jącymi za nią stylami w sztuce wizerunkach naszego godła opowiada Krzysz
tof Mordyński, kustosz wystawy „Z Ortem Białym przez wieki. Godło i herb 
państwa polskiego w rozwoju historycznym’’ w Muzeum Niepodległości w 
Warszawie („Szaty stylowe Orla Białego", ss. 4-8). Artykułem Janusza Walka 
„Stanisława Wyspiańskiego TEATR OGROMNY” (ss. 9-13) żegnamy się już z 
„Rokiem Stanisława Wyspiańskiego", ale nie z samym artystą. Zanim jednak 
wrócimy do tego bodaj najgenialniejszego z genialnych naszych twórców, 
warto przeczytać tych kilka pozostałych artykułów w numerze, nieco krót
szych, ale jakże urozmaiconych pod względem tematyki. Majolikowy wazon 
z Castelli (ss.14-15), tragiczne losy Gertrudy Komorowskiej (ss. 16-18), pałac 
w Sypniewie (ss. 19-21), dwie kapliczki w stylu zakopiańskim (ss. 24-26, 
IV s. okl.), przemyślenia nad konserwacją wnętrza kościoła franciszkanów we 
Włocławku (ss. 27-29), znaczki z motywami z Krakowa (s. 32), dawne foto
grafie (ss. 37-40)... Gdyby Wyspiański mógł czytać „Spotkania z Zabytkami”, 
pewnie przeczytałby wszystkie te artykuły.

Wesołych Świąt! Szczęśliwego Nowego Roku!



1313 przeglądy 
” poglądy

Dwaj członkowie Towarzystwa Opie
ki nad Zabytkami - historyk sztuki 
prof. Ryszard Brykowski oraz kon
serwator dr Janusz Smaza uhonoro
wani zostali wysokimi odznaczenia
mi papieskimi. Prof. Ryszard Bry
kowski otrzymał Order św. Grzegorza 
Wielkiego (Ordo Sanctus Gregorius 
Magnus), natomiast dr Janusz Sma
za - Order Rycerski św. Sylwestra 
(Eguester Ordo Sancti Silvestri 
Papae). Order św. Grzegorza Wiel
kiego, czwarty z orderów papie
skich, ustanowiony został w 1831 r. 
przez papieża Grzegorza XVI dla 
uhonorowania zarówno obywateli 
Państwa Kościelnego, jak i cudzo
ziemców za ich wyjątkowe zasługi 
dla Kościoła katolickiego. Order Ry
cerski św. Sylwestra jest piątym or
derem w hierarchii, funkcjonuje od 
reformy Orderu Złotej Ostrogi, prze
prowadzonej w 1841 r. i ostatecznego 
oddzielenia się od niego w 1905 r. 
na mocy dekretu papieża Piusa X. 
Obydwaj odznaczeni wnieśli ogromny 
wkład w dzieło ratowania zabytków 
sztuki sakralnej na Ukrainie. Prot. Ry
szard Brykowski, jako pracownik na
ukowy Instytutu Sztuki PAN, wybitny 
działacz w TOnZ oraz w Stowarzysze
niu „Wspólnota Polska”, dokumento
wał i opisywał zabytki oraz inicjował 
i nadzorował ich remonty konserwator
skie w Polsce i na Ukrainie (m.in. dom 
rodzinny Juliusza Słowackiego w Krze
mieńcu), ale najwięcej serca i wiedzy 
angażował w ratowanie zabytków sa
kralnych, katolickich na Ukrainie i cer
kiewnych w Polsce. Dr Janusz Smaza, 
jeszcze jako student, potem wykła
dowca i dziekan Akademii Sztuk Pięk
nych w Warszawie, z pasją i oddaniem 
uprawiał konserwatorstwo. Od osiem
nastu lat ratuje m.in. zabytki w Żółkwi. 
Obydwu Panom składamy gratulacje.

W Muzeum Archeologicznym w Bi
skupinie odsłonięta została tablica Eu
ropa Nostra - biskupińskie muzeum 
otrzymało w tym roku nagrodę tej mię
dzynarodowej organizacji za działal
ność w dziedzinie ochrony dziedzictwa 
kulturowego. Odsłonięcie tablicy było 
jednocześnie jedną z atrakcji otwie
rających trzynastą edycję Festynu Ar
cheologicznego. W tym roku festyn 
pod hasłem „Battowie - północni 
sąsiedzi Słowian” trwał od 22 do 23 
września. Wyjątkowo widowiskowymi 
punktami programu była rekonstruk
cja bitwy Słowian z Bałtami oraz obro
ny osady jaćwieskiej przed Krzyżaka
mi. Była to rekonstrukcja obrony gro
du Kristmena (Szurpily), którego upa
dek w 1283 r. był jednocześnie zagła
dą Jaćwingów.

W Trzcinicy w woj. podkarpackim 
ma być utworzony skansen arche
ologiczny i kompleks turystyczny na 

obszarze ponad 8 ha. W jego skład 
wejdzie teren grodziska, zwanego 
Watami Królewskimi lub Karpackim 
Biskupinem, oraz znajdujący się u 
jego podnóża park archeologiczny. 
Na obszarze grodziska zrekonstru
owanych zostanie dziewięć odcin
ków watów obronnych, o łącznej 
długości 152 m, a także fragment 
drogi, wóz z początków epoki 
brązu, brama wczesnośrednio
wieczna, cztery chaty słowiańskie 
oraz czynne źródło z X w. Z kolei w 
parku archeologicznym zbudowany 
zostanie pawilon wystawowy o po
wierzchni około 1,8 tys. m2. Znaj
dzie się tam m.in. sala wystawowa i 
konferencyjna, pomieszczenie na 
lekcje muzealne i zajęcia oświato
we. Zrekonstruowana zostanie wio
ska kultury Otomani-Fuzesabony 
sprzed 3,5 tys. lat oraz wioska sło
wiańska z IX w. Planuje się też or
ganizację w skansenie corocznych 
festynów archeologicznych i turnie
jów rycerskich. Szczególna wartość 
historyczna tego miejsca sprawia, 
że nazywane jest także „Karpacką 
Troją”.

W ogłoszonym przez „Rzeczpospoli
tą” plebiscycie na siedem cudów 
Polski internauci wybrali następujące 
obiekty: Kopalnię Soli w Wieliczce, 
Stare Miasto i nadwiślańską panora
mę Torunia, zamek w Malborku, Za
mek Królewski i Katedrę na Wawelu 
w Krakowie, Kanał Elbląski, Zamość 
- renesansowe miasto idealne, Ry
nek Główny i zespól staromiejski w 
Krakowie. Podana kolejność jest od
zwierciedleniem liczby otrzymanych 
przez każdy obiekt głosów. Najwięk
szym faworytem okazała się Wielicz
ka - na 82 tys. osób biorących udział 
w plebiscycie, aż 29 058 uczestni
ków glosowało właśnie na nią. Nato
miast zdecydowanie przegrała War
szawa, żaden z czterech kandydu
jących obiektów (Pałac Kultury, Ła
zienki Królewskie, Stare Miasto, filtry 
Lindleya) nie znalazł się nawet w 
grupie pierwszej piętnastki. Prawie 
wszystkie siedem cudów Polski znaj
duje się na Liście Światowego Dzie
dzictwa UNESCO.

Planowane jest uporządkowanie 
otoczenia Wzgórza Wawelskiego. 
Koncepcja zakłada m.in. usunięcie 
porastających wzgórze drzew, na
sadzenie nowej roślinności, wyrów
nanie stoku ze wszystkich stron, 
obniżenie ul. św. Idziego i Podzam
cza. Na jezdniach wokół Wawelu 
pojawiłaby się kamienna kostka, a 
chodniki pokryłyby płyty z piaskow
ca. Zamek otrzymałby także nową 
iluminację. Taka wizja uporządko
wania otoczenia Wawelu skrytyko
wana jednak została przez część 
radnych dzielnicowych. Popierają 
ją natomiast gospodarze Zamku 
Królewskiego na Wawelu oraz wo
jewódzki konserwator zabytków. Do 
czasu powstania szczegółowego 
projektu być może nastąpi ujednoli
cenie opinii.

Podczas badań wczesnośrednio
wiecznego kompleksu osadniczego 
Poganowo IV archeolodzy z Mu
zeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego 
w Kętrzynie odkryli prymitywną rze
źbę kamienną, tzw. babę. Jest to 
pierwsze tego typu znalezisko na ca
łym południowo-wschodnim pobrze- 
żu Bałtyku. Odkryty posąg stanowił 
jeden z elementów kamiennego 
kręgu, wewnątrz którego usypany byt 
niewielki kopiec. Na powierzchni wy
kopu wokół kopca znaleziono ponad 
300 fragmentów kości zwierzęcych. W 
pobliżu znajdowało się prostokątne 
palenisko, złożone z dwóch warstw ka
mieni wytopionych z wierzchu gliną. 
Odkrycie to potwierdza kultowy cha
rakter badanego od 2005 r. miejsca. 
Stanowiska kultowe znane są z badań 
ziem zamieszkiwanych we wczesnym 
średniowieczu przez Słowian i ludność 
Skandynawii, jednak na terenach wo
kół południowo-wschodnich wybrzeży 
Bałtyku nie były dotychczas znane. Na 
podstawie znalezionych fragmentów 
ceramiki funkcjonowanie miejsca kultu 
można datować na X-XI w. do począt
ku XII w. Odkrycie przejawów kultu w 
Poganowie stanowi ważny argument 
zwolenników teorii „stepowego" po
chodzenia „bab pruskich".

Zabytkowa miejska rzeźnia w Cho
rzowie od lat niszczeje, tymczasem, 
jak pokazują przykłady z zagranicy, 
tego typu przemysłowe obiekty 
świetnie nadają się do adaptacji. 
Rzeźnia w Chorzowie powstała w 
1901 r. i była wówczas najnowocze
śniejszym i największym zakładem 
na Górnym Śląsku. W okresie mię
dzywojennym, gdy zakład wypo
sażono w elektryczne urządzenia, 
tutejsze wyroby eksportowano do 
Anglii i Niemiec, a rzeźnia znalazła 
się w czołówce krajowych produ
centów. W 1985 r. wiele budynków 
całego kompleksu udało się wpisać 
do rejestru zabytków. Najcenniejsze 
i najlepiej zachowane są dwa bliźnia
cze budynki administracyjne, wybu
dowane w stylu neogotyckim, ze 
strzelistymi szczytami i spadzistymi 
dachami. W połowie lat dziewięćdzie
siątych rzeźnię zamknięto i od tego 
czasu zabytkowe budynki niszczeją, 
a rozległy i niezabezpieczony teren 
stal się łatwym łupem dla zlomiarzy. 
Starania o wyegzekwowanie od 
obecnych właścicieli zabezpieczenia 
obiektu przed dalszą degradacją są 
bezskuteczne.

W Olsztynie czynione są starania o 
wpisanie do rejestru zabytków bu
dynku administracyjnego i warzelni 
browaru Juranda oraz tartaku Ra- 
phaelsohnów. Browar przy al. Woj
ska Polskiego został otwarty w mar
cu 1878 r. Z czasów założenia za
kładu do dziś przetrwała warzelnia 
oraz budynek administracyjny z 
1896 r. Obydwa obiekty mają nie
wątpliwą wartość historyczną. Z ko
lei ceglano-drewniany tartak Ra- 

phaelsohnów byl jednym z dwóch 
tartaków działających w zakolu Ły
ny. Ostatni jego właściciel, Hugo 
Raphaelsohn, zginął podczas drugiej 
wojny światowej w obozie koncentra
cyjnym Auschwitz. Tartak, który prze
trwał do naszych czasów, pochodzi z 
około 1880 r. i stanowi jeden z ostat
nich śladów istniejącej tu dzielnicy 
przemysłowej. Jego stan jest zagro
żony, ale mimo ubytków i zniszczeń, 
wynikających z wieloletnich zanie
dbań, jego architektura jest nadal czy
telna i zasługuje na ochronę.

Uczniowie technikum budowlanego z 
niemieckiej miejscowości Herzberg 
pomagali w rekonstrukcji wczesno
średniowiecznego grodu na osiedlu 
Zawodzie w Kaliszu. Od IX do XIII w. 
znajdowało się tu silnie ufortyfikowane 
centrum wczesnośredniowiecznego 
państwa. Położenie grodu na skrzy
żowaniu ważnych szlaków handlo
wych i komunikacyjnych zdecydowa
ło o szybkim rozwoju miejscowego 
rzemiosła i handlu. Projekt rekonstruk
cji grodu oparto na wynikach prac ar
cheologicznych. Na ich podstawie 
zrekonstruowano wszystkie obiekty - 
chaty, fragment dawnej palisady, 
przyziemie kolegiaty św. Pawła z oko
ło 1155 r., bramę wjazdową z falo
chronem, wieżę obronną i waty. Po 
zakończeniu całego przedsięwzięcia 
Zawodzie powinno stać się wielką 
atrakcją turystyczną, przyciągającą 
do Kalisza turystów nie tylko z Polski.

W Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielo
nej Górze w dniach od 19 września 
do 25 listopada br. czynna była wy
stawa „Skarby Paradyża” ze zbiorów 
Wyższego Seminarium Duchownego 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
w Gościkowie-Paradyżu. Pokazano 
na niej bogaty zbiór klasztoru w Para
dyżu, zabytki ilustrujące jego hi
storię. Początki pocysterskiego ze
społu klasztornego w Gościkowie- 
-Paradyżu sięgają 1234 r. W ciągu 
wielosetletniej działalności zakonnicy 
czynnie włączyli się w życie religijne, 
gospodarcze i kulturalne. Klasztor byl 
także ważnym ośrodkiem intelektual
nym. W 1834 r. nastąpiła kasata 
klasztoru. Po drugiej wojnie świato
wej, w 1947 r. obiekt przejęło zgro
madzenie księży salezjanów, a od 
1952 r. został tu utworzony Wydział 
Filozoficzny Gorzowskiego Diecezjal
nego Seminarium Duchownego.

W Muzeum Narodowym we Wrocła
wiu, po ponad rocznej przerwie 
spowodowanej remontem, zwie
dzający znów będą mogli oglądać 
kolekcję sztuki śląskiej XIV-XVI w. 
oraz jej najsłynniejsze dzieła, czyli 
rzeźbę tronującej Marii na Iwach ze 
Skarbimierza (XIV w.) oraz Hermę 
św. Doroty (XV w.). Obecnie Galeria 
Sztuki Śląskiej XIV-XVI w. zyskała 
nowoczesny wygląd, zmieniona zo
stała aranżacja, kolor ścian, zamon
towano specjalistyczne oświetlenie 
sal i gablot.
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Redaktor Krzysztof Nowiński
(1938-2007)

IZrzysztofa Nowińskiego poznałam przed trzydziestu paru laty. Pra- 
l\cowaliśmy razem w Ośrodku Dokumentacji Zabytków, w Dziale Wy

dawnictw. I właśnie wtedy zrodził się w naszych głowach pomysł zało
żenia czasopisma popularyzującego ideę ochrony polskich zabytków; 
na naszym rynku wydawniczym nie było wówczas żadnego popularne
go periodyku poświęconego tej problematyce. Po serii przeprowadzo
nych w ODZ na ten temat rozmów umówiliśmy się na spotkanie w war
szawskich Łazienkach, aby na spokojnie, w relaksującej scenerii pięk
nego parku omówić koncepcję takiego czasopisma i uzgodnić wstęp
ny plan działania. Krzysztof byt pełen entuzjazmu, w realizację przy
jętego planu zaangażował się całym sercem. Potrafił bardzo szybko 
przekonać do naszego pomysłu prof. Wojciecha Kalinowskiego, ów
czesnego dyrektora ODZ. I udało się! W 1977 r. ukazały się pierwsze 
„Spotkania z Zabytkami" - najpierw jako informator popularnonaukowy, 
potem kwartalnik, dwumiesięcznik, a od 1992 r. miesięcznik. Do publi
kowanych tekstów Krzysztof podchodził bardzo rygorystycznie - nie lu
bił przegadania, rozwlekłości, odbiegania od tematu. Ta Jego dążność 
do nader lapidarnych sformułowań czasem wręcz zaskakiwała w kon
frontacji z drugą stroną Jego osobowości - byt refleksyjny, respektował 
i podziwiał logiczność i piękno przyrody, kochał poezję. Uważał, że 
podstawową misją „Spotkań z Zabytkami1' powinno być ukazywanie 
materialnych i duchowych aspektów przemijania.

W 2003 r., po ćwierćwieczu redagowania „Spotkań" postanowił 
przejść na emeryturę i od tego momentu kontaktowaliśmy się dość 
rzadko. Krzysztof miał problemy ze zdrowiem. Stosunkowo jednak nie
dawno rozmawialiśmy przez telefon i postanowiliśmy wkrótce spotkać 
się. Niestety, los napisał inny scenariusz. Pozostało tylko pożegnanie.

Lidia Bruszewska
(fot. Wiesław M. Zieliński)

Kiedy w 1989 r. zaczynałam pracę w redakcji „Spotkań z Zabytkami", 
pismo było dwumiesięcznikiem, a ja stawiałam pierwsze kroki na 
drodze zawodowej. Od tego czasu zmieniło się bardzo dużo, miesię

cznik obchodził niedawno jubileusz trzydziestolecia, ale przyznam, że 
dopiero śmierć Krzysztofa skłania mnie do - chyba pierwszego - pod
sumowania lat spędzonych przy redagowaniu „Spotkań". Ta smutna 
wiadomość stała się swego rodzaju zamknięciem pewnego etapu.

To bardzo ważne, w jakim zespole i pod jakim kierownictwem 
dane jest nam zgłębiać tajniki wykonywanego zawodu, bo przecież stu
dia - to tylko opanowanie pewnej teorii. Dopiero codzienny kontakt z 
ludźmi doświadczonymi, od których można się wiele nauczyć, daje 
podstawy do rozwinięcia własnej osobowości. Przyznaję, miałam 
szczęście. Poznałam profesjonalistów, a przy tym ludzi bardzo mi 
życzliwych. Zarówno Lidia Bruszewska, z którą mam przyjemność 
pracować do dziś, jak i Krzysztof Nowiński obdarzyli mnie zaufaniem i 
dostarczyli dużej wiedzy.

Nie znając jeszcze Krzysztofa osobiście, rozmawiając z Nim tylko 
telefonicznie, kiedy umawiałam się na pierwsze spotkanie w sprawie 
wtedy jeszcze tylko ewentualnej współpracy, wyobrażałam Go sobie ja
ko osobę twardą ręką rządzącą redakcją, wydającą decyzje, z którymi 
się nie dyskutuje. Rzeczywistość mile mnie rozczarowała. Spotkałam 
rzeczowego, ale wyrozumiałego człowieka, wkrótce szefa, a przecież na 
co dzień kolegę. Można było się z Nim nie zgadzać, dyskutować, a na
wet kłócić i czasem się na Niego obrażać (ale na krótko!). Nie można 
było Go nie lubić. Miał rzadko spotykaną cechę, zwłaszcza u osób peł
niących kierownicze funkcje - dystans do samego siebie, a przy tym 
obdarzony byt poczuciem szczególnego rodzaju humoru - humoru abs
trakcyjnego. Swoimi żartami niejednokrotnie podtrzymywał dobrą at
mosferę w ciężkich dla redakcji chwilach.

Zanim zachorował, często snuł refleksje na temat przemijania 
czasu i ludzi; wtedy dochodziła do głosu romantyczna strona Jego 
natury. Zawsze powtarzał, że z każdej sytuacji jest jakieś dobre wyj
ście. Tak, byt optymistą. „Ciesz się każdą chwilą" - mówił mi często. 
Trudno jest teraz to wspominać. Ale chcialabym takim Go zapamiętać. 
Zapamiętam.

Ewa Kamińska

\ A/połowie stycznia 1996 r. - pełen podziwu dla twórców i auto- 
V V rów „Spotkań z Zabytkami" - zebrałem się na odwagę i przy
niosłem do redakcji swój pierwszy artykuł. Pismo było już miesi
ęcznikiem, choć ciągle jeszcze z siermiężnymi, czarno-białymi 
zdjęciami. W pierwszym pokoju na piętrze w niezapomnianej „willi 
Struvego" powitał mnie miły uśmiech dwóch pań przy biurkach, a 
zza uchylonych drzwi prowadzących do nieco mniejszego, przepe
łnionego papierosowym dymem pomieszczenia usłyszałem przeci
ągłe: ,,-Taaak?" i krótkie, rzeczowe: W porządku. Niech pan to zo
stawi. Później zobaczymy".

Krzysztof - zawsze taki rzeczowy, stanowczy racjonalista - w 
rzeczywistości miał głowę fantasty i duszę marzyciela. Publicznie nie 
lubił się udzielać, ale od towarzystwa nie stronił. Kiedy zaś pracował 
nad tekstem, jak nikt inny potrafił dostrzec i wyłowić z zawitego gąsz
czu słów oraz znaków jakiś drobny, ważny Jego zdaniem szczegół, 
po to, by go podkreślić i wyeksponować. Potrafił też jednym pocią
gnięciem ręki przekreślać całe akapity. Przykrawał i ścinał. Scalał i 
porządkował.

Po dwóch latach milej, zacieśniającej się z każdym miesiącem 
współpracy usłyszałem od Krzysztofa pierwszą pochwalę. Na biurku le
żał mój nieco dłuższy niż zwykle i niemal niepokreślony tekst. „-Trafiłeś 
w sedno. Może damy to w całości. A tytuł zrobimy krótszy: «Rzadko do
strzegane^'.

Przed pięciu laty, bodaj na początku października 2002 r., Na
czelny poprosił mnie na rozmowę. Zamknął za sobą drzwi, po czym, 
siadając przy zarzuconym papierami stole, zapaliwszy kolejnego pa
pierosa, ściszył glos i zapytał: Co byś zmienił w piśmie, gdybyś był 
na moim miejscu?". Wtedy zrozumiałem, że Krzysztof myśli o 
przejściu na emeryturę. Nie za wcześnie? Co będziesz robić?". 
Odpowiedź była natychmiastowa: Mam tyle pomysłów, tyle 
nieskończonych i tyle nienapisanych jeszcze książek, że starczy mi 
tego do końca życia

Niestety, plany Redaktora zostały zrealizowane tylko w niewielkim 
stopniu, bo życie okazało się dla Niego stanowczo za krótkie.

Wojciech Przybyszewski
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Znany nam dobrze obecny wizerunek godła państwowego jest tylko jedną 
z możliwych stylizacji, które przez wieki przybierał Orzeł Biały. Ręce rzemieślników 

i artystów odwzorowywały go w różnym materiale, nadając mu wyraz zgodny 
z duchem czasów, w jakich żyli twórcy: raz groźny, innym razem finezyjny, 

cechujący się dekoracyjnością, to znów naturalnymi formami.

Szaty stylowe
O* Bnatego
KRZYSZTOF MORDYNSKI

O
rzeł jako symbol ma za sobą długą historię. 
Drapieżny ptak, pełen siły, ale także godności, 
w wielu cywilizacjach budził szacunek, koja
rzył się z odwagą, majestatem i panowaniem. 

Szczególnego wyróżnienia doczekał się w cesarstwie 
rzymskim, gdzie jego wizerunki pojawiały się w miejscach 
chwały - na cesarskich insygniach, lukach triumfalnych i 
weksyliach legionów. Przyjęty został także przez średnio
wiecze, chętnie używany przez książąt, królów i cesarzy 
jako znak cnót, potęgi i należnego im szacunku. Forma, 
którą nadawali mu od XIII w. rzemieślnicy na monetach, 
pieczęciach i elementach uzbrojenia rycerskiego, nie była 
jednak zgodna ze wzorcami pozostawionymi przez antyk, 
ale podlegała ściśle regułom heraldyki. I to właśnie w he
raldyce należy upatrywać źródeł rozwiązań ikonograficz
nych, a więc tego, jak przedstawiano i dalej przedstawia 
się godła państwowe, w tym i Orła Białego.

Dla lepszego rozeznania w zamęcie bitwy rycerstwo i 
podlegli mu zbrojni używali znaków rozpoznawczych. 
Umieszczano je na widocznych częściach uzbrojenia, a więc 
przede wszystkim na tarczy oraz na hełmie rycerza - w 
klejnocie. Znaki te szybko przestały pełnić funkcję ściśle 
praktyczną, gdyż identyfikujący się z nimi użytkownik 
pragnął, aby przekazywały one szersze treści symboliczne, 
a co za tym idzie, wyobrażały nie tylko proste figury geo
metryczne, przedmioty, ale także skomplikowane postacie 
ludzkie czy zwierzęce. Oczekiwano także, że spełniać będą 
one odpowiednie do rangi wymogi dekoracyjności. Heral
dyka musiała zatem stworzyć praktyczny system, aby, nie 
rezygnując z walorów estetycznych przyjętych wizerun
ków, zapewnić ich czytelność, tak by stanowiły jasny ko
munikat - znak rozpoznawczy. Wymagało to ścisłego do
stosowania się do przyjętych reguł - podstawową zasadą 
było prezentowanie znaku w polu tarczy, mającej trójkąt
ny kształt, który z czasem był modyfikowany. Konieczna 
była także pewna schematyczność rysunku, tak aby w 
szczegółach nie zgubić jasności przekazu.

1. Oprawa książki Mikrokosmos z Ortem Biatym, wyhaftowanym 
przez królową Annę Jagiellonkę, 1582 r. (w zbiorach Biblioteki 
Jagiellońskiej w Krakowie)
2. Ptyta nagrobka księcia Henryka Prawego, koniec XIII w.
(w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

Wszystkim tym wymogom podlegał także znak orła 
przyjęty, choć w różnych odmianach, w XIII w. przez 
część książąt piastowskich. Różnice dotyczyły kolorów 
samego orła, jak i pola, w którym był prezentowany. 
Wspólna natomiast pozostawała forma, przyjęta we 
wszystkich krajach Europy: orzeł ukazany był w pozycji 
godnej, lecz nie do końca naturalnej. Rozpięte skrzydła i
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3. Herb Królestwa Polskiego z nagrobka Wtadystawa Jagiełły,
ok. 1420 r., w katedrze na Wawelu
4. Herb Królestwa Polskiego na nagrobku Kazimierza Jagiellończyka, 
ok. 1494 r., dzieło Wita Stwosza w katedrze na Wawelu

rozłożone na boki łapy z rozczapierzonymi szponami 
miały odwzorowywać drapieżnika w chwili ataku, gdy 
stara się pochwycić ofiarę. Głowa została jednak zwróco
na na bok, aby zapewnić czytelność wizerunku, co w re
zultacie nadało orłowi majestatyczny wygląd.

Pierwszym władcą, który użył Orła Białego w funkcji 
godła Królestwa Polskiego, był król Przemysł II (1295- 
-1296), starający się zjednoczyć rozbite na dzielnice pań
stwo. Wizerunek orła z koroną znamy z uszkodzonej pie
częci majestatowej władcy. W ogólnym zarysie jest on 
czytelny, jednak nie tak wyraźpy, jak wcześniejsze, lecz 
pokrewne mu przedstawienie godła herbowego księcia 

Henryka IV Prawego (Probusa) z płyty nagrobnej władcy 
z końca XIII w. Widzimy tutaj orła podporządkowanego 
kształtowi wydłużonej, trójkątnej tarczy księcia. Pole ta
kie wymusza wzniesienie skrzydeł aż na wysokość głowy, 
tak by sięgały górnych rogów tarczy. Jej krawędzie 
zwężają się ku dołowi, formując łuk ostry. Ten fragment 
pola wypełnia wydłużony ogon, wciśnięty w wąskie ramy 
i z tego względu mało rozwinięty. Wysoko wzniesione 
skrzydła ze względu na brak miejsca nie mogą zostać roz
postarte, zatem lotki ptaka musiały zostać skierowane w 
dół, biegnąc równolegle do tułowia. Sprawia to, że postać 
orła jest dosyć zwarta i masywna. W podobnym charak
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terze utrzymane są ciężki tułów, potężny dziób i szpony, 
wreszcie drapieżne, zakończone haczykowato lotki. 
Wszystkie te elementy nadają ptakowi niemalże atletycz
ny wygląd, emanujący siłą i władzą. Omawiany tu orzeł 
jest co prawda godłem książęcym, jednak podlega on tej 
samej stylizacji, co Orzeł Biały.

Podobne cechy są udziałem późniejszej o około 150 lat 
rzeźby z nagrobka Władysława Jagiełły, przedstawiającej 
herb Królestwa Polskiego. Chociaż czternastowieczna tar
cza jest mniej wydłużona, a co za tym idzie orzeł zyskuje 
więcej miejsca na rozpostarcie skrzydeł, ogólnie przyjęty sche
mat nie zmienia się. Zarys ptaka wciąż mieści się z grubsza 
w kształcie wyznaczonym przez trójkąt. Mocno opierzone, 
grube łapy, zakończone potężnymi szponami, takiż 
dziób, lekko rozchylony - wszystko to sprawia, że królew
ski majestat bijący z wizerunku ptaka wynika głównie z uka
zania siły drapieżnika. Ta cecha władcy, którego także 
uosabiał ów ptak, była zawsze jednym z najważniejszych 
wykładników skuteczności władzy, szczególnie jednak 
odnosiło się to do niespokojnych czasów średniowiecza.

Już pod koniec wieków średnich 
możemy zauważyć bardziej dekoracyjne 
potraktowanie ogona, który rozszerza 
się i zyskuje więcej rozwidleń, jak np. na 
wykutym ręką Wita Stwosza nagrobku 
Kazimierza Jagiellończyka. Cecha ta 
jednak mogła w pełni rozwinąć się 
dopiero po zasadniczej zmianie w sche
macie wizerunku orła, którą przyniósł 
renesans. O ile średniowieczny orzeł 
wciśnięty był w trójkątne ramy, o tyle 
królewski ptak doby odrodzenia wy
swobodził się z tych krępujących więzów 
i w większości przedstawień przyjął taki 
kształt, jakby wpisany był w okrąg.

Orzeł prezentowany na miniaturze 
Stanisława Samostrzelnika oraz drze
worycie Statutów Zygmunta Starego 
budzi zupełnie inne emocje i skojarze
nia. Pierś orła przyjmuje delikatny, 
sercowaty kształt, z wyraźnie zazna
czoną poniżej talią. Ogon rozwinięty 
w fantazyjne esy-floresy przestaje być 
dodatkiem, ale zajmuje jako równo
prawny element mniej więcej jedną 
czwartą wycinka koła, na schemacie 
którego zbudowany jest ten wizeru
nek. Dwie inne ćwiartki wypełnione są 
przez skrzydła. Lotki, do tej pory skie
rowane ku dołowi, mogą obecnie się 
rozwinąć, tracą też drapieżny wygląd. 
Całość, mimo wyraźnych zabiegów 
stylistycznych, daje wrażenie równo
wagi, poszczególne elementy dopeł
niają się i pozostają w zgodzie.

Widzimy tutaj także inne znamię 
epoki. Pierś orła przepasuje dekoracyj
na wstęga, tworząca literę „S”. Jest to 

inicjał króla - jego imię po łacinie to Sigismundus. Ten 
bardzo indywidualny znak, pozostawiony przez Zygmun
ta Starego, dobrze charakteryzuje zmiany przyniesione 
przez ducha nowej epoki. Artyści zaczęli uciekać od śre
dniowiecznej anonimowości, zamieszczając własne sygna
tury na tworzonych przez siebie dziełach. Czy podobne 
zjawisko miało ominąć króla? Jego średniowieczni przod
kowie prezentowali w towarzystwie orła znak dynastii, 
on postanowił pozostawić imię.

Z czasem renesansowa równowaga zostaje zaburzona 
na rzecz dekoracyjności. Zmianie tej hołduje zarówno ma- 
nieryzm w drugiej połowie XVI w., jak i rozwinięty oraz 
późny barok XVII-XVIII w. Prosta rycerska tarcza, w po
lu której spoczywa wizerunek orła, ewoluuje w kierunku 
fantazyjnie powykrawanego kartusza herbowego. Pierw
sze przykłady takiej stylizacji pojawiają się już za czasów 
ostatniego męskiego Jagiellona na tronie polskim, Zyg
munta Augusta (1548-1572) - na arrasach wawelskich czy 
też w pieczęci wielkiej koronnej władcy. Manierystycznie 
uformowany kartusz z Orłem Białym przyozdabia panegiryk
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5. Miniatura Stanisława 
Samostrzelnika 
przedstawiająca
św. Stanisława - Orzeł Biały 
na chorągwi, 1530-1535 
(w zbiorach Biblioteki 
Narodowej w Warszawie)

6. Herb Królestwa Polskiego 
z inicjałem króla Zygmunta I, 
drzeworyt w Statuta 
Serenissimi Domini 
Sigismundi Primi Polonie 
Regis..., 1524 r.
(w zbiorach Biblioteki 
Narodowej w Warszawie)

7. Poczet królów polskich, 
po 1614 r.,
ryt. Mateusz Merian St.
(w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

8. Kartusz z Orłem Białym 
i herbem Sobieskich
na piersi, ok. 1683 r. 
(ze zbiorów Muzeum 
Historycznego Miasta 
Gdańska)

Stanisława Karnkowskiego ku czci pierwszego elekcyjnego 
władcy Polski, Henryka Walezego. Wcięcia na brzegach 
oraz kręcące się woluty nadają przedstawieniu nieco dy
namiki oraz ozdobności.

W następnych dziesięcioleciach także sam orzeł ulega 
znaczącym modyfikacjom. W XVII w. sylwetka orła staje 
się krępa, traci on renesansową talię osy - zgodnie zresztą 
z gustami epoki. W ogólnym wyglądzie królewskiego dra
pieżnika zaczynają dominować te elementy, które najwdzięcz
niej poddają się skomplikowanym stylizacjom. Lotki na 
skrzydłach zaginają się ku górze, tworząc fantazyjny pióro
pusz, złożony z piór o odmiennej wielkości. Szczególnie 
eksponowany jest ogon, wyróżniający się nie tylko liczbą 
wolut, odnóg i odnóżek, ale także masywnością. W nie
których przedstawieniach nie jest on zbudowany już z pta
sich piór, ale elementów wzorowanych na liściach akantu 
- takich samych, jakie znajdują się na kapitelu korynckiej 
kolumny. Zwiększone także zostają wymiary głowy orła, 
która musi dźwigać koronę zamkniętą. Ten typ królew
skiego insygnium nie jest nowością baroku, gdyż sięga cza
sów renesansu. Korona zamknięta miała oznaczać pełną 
suwerenność władzy. W średniowieczu stosowana była 
przez cesarza, podczas gdy królom przynależała się korona 
otwarta - gotycka. Jednakże od XIV w., a zwłaszcza cza
sów reformacji, władcy poszczególnych krajów nabierają 
silnego przekonania, że nawet symbolicznie i honorowo 
nie podlegają cesarzowi, mieniąc się suwerenami we wła
snym królestwie. Stąd też od tamtych czasów stosuje się 
koronę zamkniętą, umieszczaną na ogół ponad tarczą her
bową. Barok często wprowadza ją bezpośrednio na głowę 
Orła Białego, która, dla pełnej czytelności znaku, musi 
mieć odpowiednio duże rozmiary.

Położenie nacisku na wybrane elementy, generalne 
zwiększenie masywności sylwetki orła i dbanie o dekora-
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cyjność wizerunku sprawiają, że królewski ptak traci rów
nowagę i proporcjonalność z epoki renesansu. Patrząc na 
przedstawione tu orły w barokowej stylizacji nie mamy 
wątpliwości, że nie mogłyby one wzbić się w powietrze - 
zbyt ciężkie, by latać, ale mogłyby z powodzeniem kon
kurować z pawiami, ptakami także królewskimi.

Po fantazjach renesansu i ekscesach baroku nadchodzi 
czas na uspokojenie niesione przez klasycyzm. Styl ten wpro
wadza do Polski król Stanisław August pod koniec XVIII w. 
Oświecenie odwołuje się do wzorów antycznych, zwłaszcza 
starożytnego Rzymu, cechuje je powaga i umiarkowanie w 
dekoracjach. Ustalony wówczas wizerunek Orła Białego 
trwa przez cały XIX w., ale zmienia się jego oprawa: wid
nieje on wraz z litewską Pogonią w herbie Pierwszej Rzeczy
pospolitej przed rozbiorami, herbie Księstwa Warszawskie
go wraz z herbem saskim, a także w herbie Królestwa Pol
skiego z dwugłowym czarnym orłem cesarstwa rosyjskiego. 
Wielokrotnie pojawia się na powstańczych sztandarach i pie
częciach. Większość z tych przedstawień, bezpośrednio od 
siebie niezależnych, odwołuje się do wizerunku orła ustalo
nego podczas panowania Stanisława Augusta. Tą samą dro
gą idzie także Sejm odrodzonego państwa polskiego, ustala
jąc w 1919 r. wzór godła o klasycystycznej stylizacji. Prezen
towany tu Orzeł Biały, stanowiący ozdobę futerału na doku
menty arcybiskupa warszawskiego Jana Pawła Woronicza, 
uosabia najpiękniejsze cechy stylu. Poszczególne członki ptaka 
pozostają ze sobą w zgodzie, zbudowane według prawdopo
dobnych proporcji. Niezbyt rozbudowany ogon nie obciąża

9. Orzet Biały na pudle
na dokumenty Jana Pawta 
Woronicza, arcybiskupa 
warszawskiego, 1828-1829 
(Archiwum Główne Akt 
Dawnych)

10. Herb Rzeczypospolitej 
Polskiej od 1990 r.

(zdjęcia: 2 - Edmund Witecki,
3 - Stanislaw Michta,
4 - Maciej Bronarski)

ani nie wydłuża wizerunku. Razem z łapami stanowi solidną 
podstawę dla pełnego tułowia. Elementem dominującym 
stają się zatem skrzydła oraz szyja i ukoronowana głowa pta
ka. Rezygnacja z dekoracyjności dolnej części ptaka wyna
grodzona jest całkowicie poprzez skierowanie uwagi pa
trzącego na górne części orła - najbardziej majestatyczne: 
rozpostarte skrzydła i głowę.

Niestety, przyjęty przez Sejm w 1919 r. wzór Orła Bia
łego, choć stylizowany był w podobnym duchu, to jednak 
miał nieco zmieniony układ, co niekorzystnie odbiło się na 
powadze i godności najważniejszego znaku Rzeczypospoli
tej. Stąd też w latach dwudziestych rozpisano nowy konkurs 
na wizerunek herbu. Wygrał projekt profesora Zygmunta 
Kamińskiego - przyjęty w 1927 r., z drobnymi modyfika
cjami dotrwał on do dziś. Wizerunek orła skomponowany 
jest z różnych, odmiennych stylowo elementów. Otwarta 
korona bez krzyża oraz przepaska na skrzydłach z koniczy
nowymi zakończeniami (początkowo były to nieuzasadnio
ne historycznie pięcioramienne gwiazdki, w 1990 r. zmo
dyfikowane do obecnej formy) - to elementy wywodzące 
się z gotyku. Tułów z talią osy, kształt piersi oraz wpisanie 
orła w kształt okręgu - to odwołanie do renesansu. Z ko
lei bogate w formie, zróżnicowane wielkościowe i pozagi- 
nane na końcach w delikatne luki pióra skrzydeł nasuwają 
skojarzenia z barokiem, podobnie zresztą, jak ogon.

Obecny wizerunek Orła Białego jest więc niejako 
wędrówką poprzez dzieje i smaki artystyczne. Pomimo 
tego faktu - i tu należy pochylić czoła przed mistrzowską 
ręką Zygmunta Kamińskiego - prezentuje się spójnie, jest 
zrównoważony, odpowiednio do swej funkcji godła 
państwowego majestatyczny, tym samym wpisuje się ta
kże w zestaw cech należnych klasycyzmowi.

Prezentowane w artykule wybrane formy Orla Białe
go nie stanowią jedynych typów obowiązujących w danej 
epoce. Dowolność przedstawień, nieskończona inwencja 
artystów oraz ich oryginalna osobowość nieraz sprawiały, 
że tworzone przez nich wizerunki królewskich ptaków 
nie mieszczą się w ramach przedstawionej tu charaktery
styki. Nieporównywalnie większy zbiór przedstawień go
dła Polski znajdzie Czytelnik na wystawie „Z Orłem Bia
łym przez wieki”, czynnej w Muzeum Niepodległości w 
Warszawie do końca roku.

Krzysztof Mordyński
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Co to jest Wyspiański? Właśnie co, a nie kto, ponieważ nie tyle osoba 
artysty, lecz to, co pod pojęciem „Wyspiański” się kryje, a więc jego dzieło, 
bogate i różnorodne, łączące w sobie wiele artystycznych dziedzin, dzieło 

spełnione bądź tylko zamierzone, jest przedmiotem wystawy, przygotowanej 
przez krakowskie Muzeum Narodowe dla upamiętnienia setnej rocznicy 

śmierci Stanisława Wyspiańskiego.

Stanisława Wyspiańskiego 
TEATR OGROMNY

JANUSZ WAŁEK 

en poeta-malarz nie daje się zamknąć w specjalistycz- 
- ^nych rozdziałach opatrzonych odrębnymi tytułami:
literatura lub sztuka, wymyka się też wszelkim próbom 
rodzajowych klasyfikacji według wielu uprawianych 
przez niego dyscyplin: malarz, rysownik, grafik, rzeź
biarz, scenograf, dekorator wnętrz, projektant mebli, ty- 
pograf, pisarz, poeta, dramaturg, reżyser teatralny etc. 
We wszystkim, co robił, i co zrobił, byl zawsze przede 
wszystkim Wyspiańskim, twórcą oryginalnym, mającym 
własny, autonomiczny styl. Stąd zamiar spojrzenia na 
Wyspiańskiego jako na artystyczne zjawisko, złożone ze 
słów, pisanych i mówionych ze sceny, z charakterystycz
nych płynnych linii rysunku i żywych plam barwnych wy
pełniających ten rysunek, z gestów i świateł, które ożywia 
aktor i technik teatralny, z muzyki i tanecznego ruchu, 
wreszcie także z zapożyczonych gotowych dzieł sztuki, 
posągów, budynków i obszarów miejskich, jednym sło
wem zamiar spojrzenia na tego artystę jako na wielkiego 
inscenizatora. Jego dzieło, ów słynny „Teatr Ogromny” 
- przywołany w tym znaczeniu w tytule wystawy - roz
grywa się w wielu różnych przestrzeniach fizycznych i du
chowych, w wielu strefach czasowych, zarówno histo
rycznych, jak i współczesnych, zawsze jednak pozostając 
pod bardziej lub mniej odpowiedzialnym nadzorem auto
ra, który ten osobliwy „teatr” powołuje do życia.

Wystawa w krakowskim Muzeum Narodowym nie 
operuje (poza dwoma wyjątkami) oryginalnymi pracami 
artysty, które - chodzi głównie o jego dorobek w zakre
sie plastyki - znajdują się w różnych muzeach i mogą sta
nowić niezbędne dopełnienie niniejszego pokazu. Podej
mując próbę przedstawienia dzieła Wyspiańskiego sięgnięto 
po środki, które oferują nowoczesne techniki multime
dialne, coraz częściej w muzeach stosowane. Chodziło o 
to, aby za ich pomocą uzmysłowić widzom całe bogactwo 
i różnorodność dzieła Wyspiańskiego, które tylko w nie
wielkiej części doczekało się realizacji, pozostając Często 
jedynie zamiarem, pomysłem wyrażonym niekiedy zaled
wie ulotnym szkicem rysunkowym bądź kilkoma linijka

mi zapisanego na kartce tekstu. Chodziło chociażby o 
zasygnalizowanie takich potencjalnych dzieł, jak np. wi
traże, które miały się znaleźć w oknach obejścia Katedry 
Wawelskiej lub okazałe gmachy użyteczności publicznej, 
jakie miały stanąć na Wawelu w miejscu budynków, które 
wznieśli tam byli okupujący Wawel Austriacy. Posługując 
się filmową impresją, układającą się w rodzaj sennego 
marzenia, pokazano puste wnętrze Katedry Wawelskiej, 
gdzie w Noc Zmartwychwstania rozgrywa się Akropolis, 
jeden z najbardziej niezwykłych dramatów Wyspiańskie
go, tak trafnie nazwany przez Stanisława Brzozowskiego 
polskim „snem nocy letniej”. Bohaterami tego snu, w 
którym w niezwykle sugestywny artystycznie sposób na
kładają się na siebie i mieszają ze sobą różne miejsca i 
epoki: polskie, biblijne, homeryckie, są katedralne dzieła 
sztuki, posągi i postacie z gobelinów.

Scenografia wystawy odbiega od muzealnych schema
tów, odwołując się wyraźnie do teatru, do przestrzeni te
atralnej, stąd zwiedzający stają się poniekąd aktorami, 
współuczestnikami i, w pewnym sensie, także współtwór
cami rozgrywającego się na ich oczach spektaklu. Bo 
przecież kim są, gdy znajdą się na scenie, gdzie odtwo
rzono dekorację do Wesela, jak nie postarzałymi o wiek z 
nawiązką osobami tego wciąż aktualnego, aktualnego „do 
bólu”, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, dramatu. Polaka
mi, którzy w jazgocie przelewających się bez końca pu
stych na ogół słów, pohukiwań i pokrzykiwań, na słynne 
pytanie otwierające sztukę Wyspiańskiego: „Cóz tam, pa
nie, w polityce?” mogą odpowiedzieć tylko innym pyta
niem z tej samej sztuki.- „A kaz tyz ta Polska, a kaz ta?”.

Całe niedługie życie Stanisława Wyspiańskiego upły
nęło w kraju zniewolonym przez obce mocarstwa, rozbi
tym na trzy części pozostające pod obcą władzą symbolizo
waną przez trzy wrogie orły: rosyjski, pruski i austriacki. 
Niewola ta trwała już od ponad stu lat i wydawało się, że 
trwać będzie nadal. Po klęsce powstania styczniowego na
ród pogrążał się coraz bardziej w obezwładniającej umysły 
apatii, w paraliżującym wszystko stresie, który pod koniec 
wieku (dokładnie w 1894 r.) stał się tematem wielkiego ob
razu Jacka Malczewskiego pt. „Melancholia”, a w kilka lat
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później znalazł głęboki artystycznie wyraz w finale Wesela, 
w bezwolnym tańcu współczesnych niezdolnych już do ja
kiegokolwiek działania.

Artysta, sam naznaczony piętnem śmiertelnej choroby, 
w pełni świadom jej rozwoju, nie poddawał się jednak by
najmniej romantycznemu czarowi śmierci, który wó
wczas, szczególnie w nieco dekadenckim Krakowie, wła
dał wieloma umysłami. Malarskie arcydzieło Wyspiań
skiego, projekt witraża do Katedry Wawelskiej, ukazujący 
króla Kazimierza Wielkiego jako wydobyte z grobu tru
chło - inspiracją do tego obrazu było otwarcie w roku 
1869, roku urodzin artysty, grobu króla, udokumento
wane obrazem Jana Matejki - dopełnione zostało literac
kim tekstem rapsodu, w którym król, niegdyś twórca po
tęgi państwa, sprzeciwia się odprawianym nad jego mogi
łą powtórnym żałobnym ceremoniom, i pochwyciwszy 
„miot olbrzymi żelazny” uderza nim w jednego z mów
ców, niwecząc tym gestem złowrogi śmiertelny czar. Był 
bowiem Wyspiański twórcą opowiadającym się wyraźnie 
po stronie życia, po stronie działania, a nie po stronie 
śmierci i bezwładu. Przewodni w jego twórczości motyw 
niepodległościowy powiązany jest ściśle z motywem życia 
i śmierci, są to jak gdyby dwie osie przebiegające przez ca
łe jego dzieło, jedna zmierzająca od niewoli ku wyzwole
niu, a druga od śmierci ku życiu. Może najwyraźniej, a za
razem najefektowniej objawiło się to w dramacie Noc Li
stopadowa, rozgrywającym się w omroczonym późnoje- 
sienną aurą Parku Łazienkowskim w Warszawie. Oto 
przeniesiony tam wprost z greckiego mitu Charon prze
wozi przez podziemny Acheront na śmiertelny brzeg du
sze poległych w powstaniu młodych żołnierzy. Jest jed
nak także scena pożegnania Demeter z córką Korą, która, 
poślubiona bogowi podziemi Hadesowi, zstępuje na 
okres zimy do jego królestwa. Ta scena, jakby wyjęta z 
eleuzyńskich misteriów, przynosi tak potrzebną wiarę w 
to, że poniesiona za ojczyznę śmierć nie pójdzie na mar
ne. „Bogate podziemia spichlerze, / z każdego owocu się 
bierze / nasienie i skrzętnie kryje, / tam przechowują się 
ziarna, / a jak je przyniosę na świat, / to każde kwiatem 
odżyje / i owoców urodzi mnogo” — te optymistyczne 
przecież słowa Kory, które na wystawie wypowiadane są 
szeptem, niczym sekretne zaklęcia, stanowią jedną z naj
bardziej elementarnych prawd człowieka, niezależnie od 
miejsca i czasu, w którym żyje, niezależnie od religii i fi
lozofii, jaką wyznaje. „Umierać musi, co ma żyć”, to też 
słowa Kory, stanowiące tytuł tej części wystawy.

Wystawa dzieli się na siedem części, których tytuły za
czerpnięte zostały z pism Wyspiańskiego. Pierwsza część - 
„TEATR NARODU, SZTUKA, POLSKA SZTUKA” - sta
nowi rodzaj introdukcji do wystawy. Sąsiadują tutaj ze so
bą dwa dzieła, dwie „Polonie”, alegoryczne obrazy Jana 
Matejki i Stanisława Wyspiańskiego. Matejko przedstawił 
Polskę zakuwaną w kajdany, Wyspiański obumierającą, 
niczym Matka Boska w ołtarzu Wita Stwosza. Obydwa te 
dzieła tworzone z myślą o Polsce, o narodowej sztuce pol
skiej, nie zostały dokończone. Obraz Matejki pozostał w 
stanie szkicowym, a obraz Wyspiańskiego, będący projek
tem witraża do katedry we Lwowie, nigdy nie objawił się 
w szkle. Tworząc swe znaczące dzieła, Matejko w 1863, a 
Wyspiański w 1894 r. byli jeszcze bardzo młodymi lu
dźmi, obydwaj mieli wtedy po dwadzieścia pięć lat.

1. Stanisław Wyspiański, „Polonia”, projekt witraża,1894 r., 
pastel, papier, wym. 320 x 193 cm
2. Stanisław Wyspiański, „Nasturcje”, motyw roślinny do polichromii, 
1895-1896, pastel, karton, wym. 113,5 x 130 cm
3. Stanisław Wyspiański, „Widok z okna pracowni artysty na Kopiec 
Kościuszki”, 1904 r., pastel, papier, wym. 22,5 x 46 cm
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wając ich dzisiaj w mowie potocznej zapominamy już, 
skąd się wywodzą.

Przechodząc do kolejnej części, nazwanej „WŁASNE 
TRWOGI, ZBRODNIE, SNY...”, przenosimy się jakby do 
garderoby, a zarazem rekwizytorni teatralnej, gdzie w półmro
ku wiodą swoje utajone życie kostiumy do Wesela: kra
kowskie sukmany i kierezje, czepki, wianki i pasy z kółkami, 
krakuski z pawimi piórami, a także modne ubiory miejskie, 
suknie i wspaniałe kapelusze dam, księżowska sutanna i strój 
żydowski, wiejskie instrumenty muzyczne i chłopskie kosy. 
W tej części wystawy czeka na widza niespodzianka. Oto z 
ekranów zainstalowanych tutaj w różnych miejscach obja
wiają się i mówią do nas „osoby dramatu”, słynne widma z II 
aktu Wesela, zapożyczone z wielkiego filmu Andrzeja Wajdy, 
zrealizowanego w 1973 r. Przywołane przez słomianego 
Chochoła, któremu użyczył swego głosu Czesław Niemen, 
pojawiają się kolejno: Widmo, czyli zmarły przedwcześnie 
młodopolski malarz Ludwik Delaveaux (Olgierd Łukasze
wicz), spotykający się ze swoją narzeczoną Marysią (Emilia

Garść rysunków wykonanych według figur ołtarza 
Wita Stwosza, ze szkicowników Wyspiańskiego oraz jego 
ilustracje do Iliady Homera, pokazane tutaj w powiększe
niach, uświadamiają nam, jakie były główne źródła arty
stycznych inspiracji przyszłego autora projektów wawel
skich witraży i Akropolis, pełna ekspresji sztuka późnego 
gotyku, z której też wiele czerpał Matejko, mistrz Wy
spiańskiego, oraz grecki antyk przede wszystkim.

Druga część wystawy - „ACH, TA CHATA ROZŚPIE
WANA” - przenosi nas na prawdziwą scenę, gdzie od
tworzono, wiernie według didaskaliów, „Dekorację” do 
Wesela, wnętrze bronowickiej chaty, w której pod koniec 
listopada 1900 r. odbyło się huczne weselisko Lucjana Ry
dla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną, stanowiące kan
wę arcydramatu Wyspiańskiego. Stojąc na tej scenie, mo
żemy wysłuchać różnych powiedzeń z tej sztuki, w rodza
ju „trza być w butach na weselu” lub „a to Polska właśnie”, 
z których wiele weszło w powszechny obieg, tak że uży- 

Krakowska), błazen jagiellońskiego dworu Stańczyk, wio
dący ostry dyskurs z Dziennikarzem, czyli Rudolfem Sta- 
rzewskim z krakowskiego „Czasu” (obydwu gra Wojciech 
Pszoniak), Hetman - Franciszek Ksawery Branicki, warchoł 
i sprzedawczyk, pozostający na służbie petersburskiego dwo
ru (Czesław Wołłejko), Rycerz Czarny, czyli Zawisza z Gar- 
bowa, zjawiający się przed Poetą - Kazimierzem Przerwą- 
-Tetmajerem (Andrzej Łapicki), Upiór, czyli Jakub Szela, 
zmanipulowany przez Austriaków uczestnik tzw. rzezi gali
cyjskiej w 1846 r. (Wirgiliusz Gryń), zjawiający się przed 
Dziadem (Henryk Borowski) oraz Wernyhora (Artur Młod
nicki), stający przed Gospodarzem, Włodzimierzem Tetma
jerem (Marek Walczewski).

Znalazłszy się w czwartej części wystawy, zatytułowanej 
„W KATEDRZE NA WAWELU”, możemy zastanawiać się 
nad tym, jak mogłoby wyglądać to wnętrze, gdyby zrealizo
wano w nim witrażowe projekty Wyspiańskiego (pokazane 
w wersji imitujących witraże, prawie naturalnej wielkości
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reprodukcji), gdyby w tym tak ważnym miejscu, gdzie koro
nowano i grzebano królów Polski, zaistniała zamierzona 
przez artystę galeria kilkunastu wizerunków wybitnych oso
bistości, dopełniona w dolnej części okien scenami z nimi 
związanymi. To jeden z tych niezrealizowanych nigdy te
atrów ogromnych Wyspiańskiego, konceptualnie bardzo 
śmiało łączący ze sobą historię i współczesność, sztukę daw
ną i nową, tworzący potencjalnie zaskakujące relacje np. po
między ekspresjonistycznym wręcz wyobrażeniem króla Ka
zimierza Wielkiego, stającego jako kościotrup w witrażowym 
oknie, a jego spokojną, owianą majestatem śmierci figurą 
spoczywającą na średniowiecznym nagrobku. Wawelskie wi
traże i odpowiadające im poetyckie rapsody, stanowiące z 
nimi integralną całość, mogłyby prowokować w tym miejscu 
do istotnego dialogu na temat historii i współczesności, 
zmęczonej już bardzo przeciągającą się niewolą. Może szko
da, że do takiego dialogu w Katedrze Wawelskiej nie doszło.

W jej wnętrzu, opustoszałym po zakończonym dopiero 
co nabożeństwie, zasnutym kadzidlanym dymem, budzą się 
do życia posągi, bohaterowie dramatu Akropolis. Nocą, w 
blasku księżycowej pełni, toczy się pomiędzy nimi fascynu
jąca gra miłosnych namiętności. Pobudzone napływającą w 
metalowe i marmurowe ciała krwią dzieła sztuki prowadzą 
ze sobą spór o historię, rozważają problemy śmierci i jej 
przezwyciężenia, i jak zawsze u Wyspiańskiego, dramat 
ludzki sprzęga się z dramatem narodowym, z myślą o po
konaniu śmiertelnego letargu, o wyzwoleniu. O świcie 
Zmartwychwstały Chrystus, przybierający rysy Apollina, 
poraża światłem wszystkie stare struktury, burzy katedrę i 
niweczy srebrną trumnę biskupa Stanisława. Wspomniany 
już film, impresja na temat katedry, pokazywany symulta
nicznie na pięciu dużych ekranach, stanowi zaledwie aluzję 
do dramatu Wyspiańskiego, do jego na pól sennej atmos
fery, którą można także spróbować wytworzyć na własny 
sposób, np. wybierając się do katedry wcześnie rano lub 
przed wieczorem, gdy nie ma tam nadmiaru turystów. 
Znając katedrę i wypełniające ją dzieła sztuki, a także oczy
wiście znając dramat Wyspiańskiego, możemy dopiero 
tam, na miejscu, poddać się w pełni jej niezwykłej urodzie, 
przeżyć ją niczym sen, którym jest w istocie, niekoniecznie 
się siląc na pełne jej zrozumienie.

4. Makieta zabudowy Wzgórza Wawelskiego wediug pomysłu 
Stanisława Wyspiańskiego i Władysława Ekielskiego 
(Pracownia Makiet i Modeli, Gfogoczów, Spółdzielnia Wielobranżowa 
w Myślenicach, Mirosław Luba i Ireneusz Pudełko)

(wszystkie obiekty w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie)

Następna część wystawy, zatytułowana „UMIERAĆ 
MUSI, CO MA ZYC”, odwołuje się do dwóch dramatów 
Wyspiańskiego na temat powstania listopadowego, War
szawianki i Nocy Listopadowej, której niektóre sceny roz
grywają się w Łazienkach, stąd scenografia tej części wy
stawy odwołuje się do znajdującego się tam „Teatrum Sta
nisława Augusta”, gdzie „O północy, o dwunastej godzinie 
przyszli ci, co w wojennym czynie polegli”. Zaczerpnięta z 
telewizyjnego spektaklu Andrzeja Wajdy, zrealizowanego 
w 1978 r., scena z Charonem, pięknem i siłą wyrazu chy
ba niemająca sobie równej w całej tradycji teatralnej No
cy Listopadowej, sąsiaduje tutaj z cytatem z przedwojen
nego filmu Geniusz sceny (1938), przypominającym le
gendarną kreację Ludwika Solskiego jako Starego Wiaru
sa w Warszawiance, zwiastuna śmierci młodego żołnierza 
na polu bitwy.

Wspomniana wcześniej krótka rozmowa Demeter i 
Kory, którą możemy tutaj „podsłuchać”, wprowadza nas 
w strefę życia, w świat barw, w wielką przestrzeń Natury, 
stanowiącą na wystawie rodzaj radosnego intermezzo - 
„KWIAT MYŚL MĄ CIĄGNIE PRZEDZIWNYM URO
KIEM”. Inspirowany instalacją współczesnej artystki ja
pońskiej Yaoi Kusama, pokaz zwielokrotnionych poprzez 
lustrzane odbicia dwu kwiatowych projektów polichro
mii krakowskiego kościoła franciszkanów, „Nasturcji” i 
„Róż”, uświadamia nam, że jednym z najważniejszych 
źródeł inspiracji twórczej była dla Wyspiańskiego natura. 
Wnikliwe studia roślin i kwiatów, których efektem jest 
słynny zielnik artysty (pokazywany na odrębnej wystawie 
w Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, zob. „Spotkania z 
Zabytkami”, nr 7, 2007, ss. 34-35) przekształcały się 
później w projekty polichromii, witraży, makat, świeczni
ków, balustrad, winiet książkowych etc. Barwna, o bo
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gatych i zróżnicowanych kształtach przyroda, u Wyspiań
skiego prawie zawsze rodzima, polska, objawiła się naj
pełniej we wspomnianej już dekoracji kościoła francisz
kanów. Stylizowane liście i kwiaty mnożą się na ścianach 
tej budowli w jakby niekończące się ciągi ornamentów, 
tworzące w mrocznej świątyni rodzaj żywego ogrodu, 
ogrodu - teatru, w którym z umieszczonych w oknach wi
traży objawiają się, niczym aktorzy, święci i Bóg Ojciec, 
który zdaje się ten piękny świat wciąż stwarzać na nowo.

W 1905 r. wojsko austriackie opuściło Wawel. Wydarze
nie to stanowiło zapowiedź przyszłego wyzwolenia, w każdym 
razie budziło takie nadzieje. Wyspiański uczcił to wierszem, w 
którym Wawel, obdarzony przez poetę ludzkim głosem, woła 
w uniesieniu: „Otom jest wolny, wolny, wolny, wolny.”

„OTOM JEST WOLNY, WOLNY, WOLNY, WOL
NY” - to tytuł siódmej i ostatniej części wystawy, w której 
przypomniano mało znany fakt spotkania Wyspiańskiego 
z Józefem Piłsudskim, zabiegającym u artysty o poparcie 
dla podejmowanego właśnie czynu zbrojnego. Skąpe rela
cje na temat tego spotkania, m.in. Stefana Żeromskiego, 
mówią o zamiarze artysty przeznaczenia swoich impresjo
nistycznych widoków z okna pracowni na Kopiec Ko
ściuszki na ewentualny zakup broni i wykorzystania Hym
nu Vent Creator, który artysta zamierzał wydać pod posta
cią odrębnego druku, jako odezwy do narodu.

W ostatnich latach życia Wyspiański planował także, o 
czym już była mowa, zastąpić opuszczone przez Austria
ków budynki na Wzgórzu Wawelskim okazałymi gmacha

mi, które w wolnej Polsce miałyby być siedzibami Sejmu, 
Senatu, Akademii Umiejętności i Muzeum Narodowego. 
Opracowywany wraz z architektem Władysławem Ekiel- 
skim projekt wawelskiej Akropolis, która miała „zognisko
wać [...] życie narodu, naj idealniejszy wykwit jego pań
stwowej i umysłowej kultury” nie został, jak tyle innych 
projektów Wyspiańskiego, zrealizowany, ale dzięki kom
puterowej symulacji możemy zobaczyć, na zamykającym 
wystawę filmie, jak wyglądałaby sylweta Wawelu, gdyby 
pomiędzy jego starożytne wieże i baszty wpisały się na 
trwałe planowane przez Wyspiańskiego nowe budowle.

Wystawę otwierają i zamykają, zestawione ze sobą, ży
wa róża i słomiany chochoł, dwa podstawowe znaki sym
boliki Wyspiańskiego, znaki życia i śmierci, obumierania 
i przetrwania, odrodzenia poprzez śmierć, odnoszące się 
do życia ludzkiego i śmierci w ogóle, a do niewoli i od
rodzenia narodu w szczególności.

Janusz Wałek

„STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO TEATR OGROMNY” - to 
tytut wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie (Główny 
Gmach, Aleje 3 Maja 3, Sale Wystaw Zmiennych), którą 
można zwiedzać od 27 listopada 2007 do 2 marca 2008 r. 
W Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Kamienicy Szotay- 
skich (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie) od 
8 grudnia 2007 do 9 marca 2008 r. pokazywana będzie wy
stawa - „POGRZEB STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEO. «SAMI 
ZŁOŻYCIE STOS»”.
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Spotkanie z książką Wokół jednego zabytku

OPOWIEŚĆ O WYSPIAŃSKIM

Wśród wielu wydarzeń uświetniających przypadające w 
br. stulecie śmierci jednego z największych polskich 

twórców warto odnotować opublikowaną przez krakowskie 
Wydawnictwo Kluszczyński książkę autorstwa Łukasza Ga
wła - Stanislaw Wyspiański. Życie i twórczość. To popular
nonaukowe dzieło nie tylko przybliża czytelnikom działal
ność artysty, ale opisuje też jego historię. Na 136 stro
nach, w 38 krótkich rozdziałach poznajemy Kraków z cza
sów Wyspiańskiego, jego dzieciństwo, lata szkolne, stu
dia, zagraniczne wyjazdy i prace. W trakcie lektury książki 
możemy ułożyć biogram autora Wesela. Pisarz, poeta, 

malarz, reformator teatru, 
najwybitniejszy obok ro
mantyków twórca polskie
go dramatu, projektant wi
traży i polichromii do kra
kowskich kościołów, autor 
portretów, pejzaży, projek
tów dekoracji teatralnej, a 
więc artysta niebywale 
uzdolniony. Z drugiej stro
ny człowiek wychowujący 
się bez wcześnie zmarłej 
matki, łatwo wpadający w 
stany napięcia, objawia
jącego się intensywnie 
przeżywanymi wizjami, 

stroniący od ludzi samotnik, szukający swobody w upra
wianiu twórczości neurotyk, a jednocześnie chętnie udzie
lający się towarzysko świetny tancerz, uwikłany w roman
se, próbujący ułożyć życie rodzinne, zaprzyjaźniony z wie
loma stawnymi kolegami i często te znajomości zrywający. 
Charakteryzował się dużą wrażliwością, głęboko przeży
wał niepowodzenia, pewien własnej wartości nie przyjmo
wał do wiadomości uwag krytycznych, borykał się z pro
blemami finansowymi, świadomy swych obywatelskich 
obowiązków sprawował mandat miejskiego rajcy. Ciągle 
przepracowany i schorowany, Wyspiański przedstawiony 
w książce Łukasza Gawta staje się bardzo bliski 
współczesnemu czytelnikowi. Publikacja nie należy przy 
tym do gatunku dzieł „odbrązawiających” stawną postać. 
To po prostu rzetelnie opracowane studium życia i pracy 
wybitnego człowieka.

W książce przedstawione też zostało artystyczne śro
dowisko, w jakim Wyspiański dojrzewał, ciągle doskona
lenie warsztatu twórczego mistrza (na uwagę zasługuje 
fragment o opracowaniu nowatorskiego zabiegu symulta
nicznego ukazania dwóch odrębnych światów w kartonie 
do witraża „Królowa Korony Polskiej") oraz opisana kra
kowska Szkota Sztuk Pięknych. Tłem do rozważań jest 
ukochany i znienawidzony zarazem przez Wyspiańskiego 
ówczesny Kraków, przesycony twórczą atmosferą, mia
sto, w którym królowała bohema artystyczna. Książka jest 
bogato ilustrowana reprodukcjami dziel Wyspiańskiego; 
dzięki starannemu opracowaniu graficznemu zdjęcia 
umieszczone zostały przy fragmentach tekstów, których 
dotyczą. Umożliwia to konfrontacje opisów z przedsta
wionymi pracami artysty.

Publikację można kupić (cena: 49 zł) w większych księ
garniach na terenie kraju i w Wydawnictwie Kluszczyński 
(30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36, tel. 0-12 421-22-28, 
e-mail: biuro@kluszczynski.com.pl, księgarnia internetowa: 
www.kluszczynski.com.pl).

W
śród wielu nabytków, które w ostatnich latach 
wzbogaciły zbiory Muzeum Narodowego w 
Warszawie, na szczególną uwagę zasługuje 
majolikowy wazon dekoracyjny, wykonany w pierwszej 

ćwierci XVIII w. we włoskiej wytwórni Castelli d’Abruzzo, 
niedawno pozyskany do kolekcji ceramiki dzięki dotacji 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z fundu
szy operacyjnych przeznaczonych na zakup dziel o ran
dze galeryjnej). Wazon z wytwórni Castelli jest unikatem, 
dziełem o cechach arcydzieła, niemającym bliższych 
analogii w znanych kolekcjach muzealnych i prywatnych, 
gdzie wazony tego typu są ogromną rzadkością. Świato
we muzea najczęściej prezentują półmiski i plakiety z Ca
stelli, a tylko nieliczne, w tym Neapol, Mediolan, Turyn, 
Drezno mogą poszczycić się naczyniami korpusowymi. 
Jednak większość publikowanych wazonów ma kratero
wy lub kielichowy kształt i skromniejszą dekorację. Tym 
większą przyjemność sprawia prezentacja przedmiotu, 
który w znaczący sposób uzupełnia bogaty i reprezenta
tywny zbiór majolik w MNW, stanowiąc interesujący ma
teriał do głębszych badań nad ceramiką przełomu XVII i 
XVIII w.

Wazon w typie amfory o pękatym, bulwiastym brzu- 
ścu, wsparty na niskiej, szpulowej stopie został wzbo
gacony wydatnymi wolutowymi uchwytami z plastycz
nym akantem i maszkaronami u nasady, podkreślający
mi barokowy kształt naczynia. Powierzchnia amfory jest 
pokryta dekoracją malarsko-rzeźbiarską ze scenami i 
motywami antycznymi, podzielonymi na strefy przepa
skami z ornamentem roślinnym. Całość stanowi prze
myślany program ikonograficzny, nawiązujący m.in. do 
fresków Lodovico Carracciego w Palazzo Farnese w 
Rzymie. Główną oś kompozycyjną, wokół której skupia 
się dekoracja naczynia, wyznaczają dwie sceny mitolo
giczne: Wenus z Adonisem i Satyr z nimfą i Dionizosem 
w otoczeniu amorków, delfinów, bóstw ziemskich (De
meter ze snopem zboża) i morskich (Neptun z Amfitry- 
tą), umieszczone po obu stronach górnej części korpu
su, podtrzymywane przez hermy młodzieńców o gło
wach i ramionach owiniętych w marszczone szaty. Dol
ną część wazonu zdobią stylizowane motywy groteski z 
półpostaciowymi sylwetkami uskrzydlonych, nagich ko- 
biet-chimer. Pierwotnie wazon zamykała kopułowa po
krywa (dziś niezachowana). Strefowy układ kompozycji 
ze scenami mitologicznymi i pejzażowymi (w girlando- 
wych arkadach między hermami) wskazuje na autor
stwo Carlo Antonio Grue - ceramika wywodzącego się 
ze słynnej wielopokoleniowej rodziny garncarzy, 
wzmiankowanej w dokumentach już w XVI w. Za ręką 
Grue przemawiają także niektóre cechy stylistyczne, np.
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Majolikowy wazon z Castelli

Ewa Katarzyna Świetlicka

barokowy rozmach i dynamizm kompozycji, typ fizjono
mii, masywna budowa ciała, ekspresyjny, drobiazgowy 
rysunek, wyszukany detal oraz charakterystyczna dla 
mistrza ciepła, pastelowa paleta barwna.

Carlo Antonio Grue (1655-1723) - syn słynnego ce
ramika Francesco Grue, pochodził z Castelli, gdzie w 
końcu XVII w. przejął warsztat po ojcu, dzięki czemu rozwi
nął technikę i dekorację majolik 
narracyjnych, specjalizu
jąc się w wyrobie pić 
i naczyń (główr 
półmisków i wazo
nów) o tematyce 
antycznej. W swych 
realizacjach odwoły- 1 
wat się, podobnie jak 
dekoratorzy majolik re
nesansowych, do dzieł 
wielkich mistrzów. Głów
nym źródłem inspiracji 
były dla niego monu
mentalne freski braci 
Carraccich, zdobiące 
rzymskie pałace i ko
ścioły. Grue odnalazł w 
nich niezliczone bogactwo 
tematów i motywów narracyj
nych, odzwierciedlających wło
ską teorię akademicką. Zgodnie z 
jej zaleceniami sztuka miała uczyć, 
bawić i wzruszać, a ideał ten starano 
się osiągnąć poprzez ukazanie wiel
kich tematów historycznych, w tym rów
nież mitologii. „Pierwszym wymaganiem, 
podstawowym dla wszystkich innych, jest, b\ 
przedmiot i temat byty wielkie..." pisał Nico 
Poussin w swoich uwagach o malarstwie (Ni 
colas Poussin, Uwagi o malarstwie, cyt. za.: 
Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 
1600-1700, oprać. J. Białostocki, Warsza
wa 1994, s. 187). Zgodnie z tym przesła
niem, ponadczasowym uosobieniem cnót 
malarza i doskonałości sztuki klasycznej stał 
się Rafael (już za życia otoczony legendą), zaś 
współczesnym wzorem godnym naśladowania - Anni
bale Carracci, który zdaniem większości krytyków umiał 
połączyć rysunek Rafaela z kolorytem lombardzkim. 
Choć nie wiadomo, w jakim stopniu idee te wpłynęły na 
twórczość Grue - przekazy historyczne milczą - to za
chowane dzieła jednoznacznie świadczą o jego fascyna

cji sztuką Rzymu i Carracciego. Strzępy dokumentów 
potwierdzają pobyt Carla Antonia w Wiecznym Mieście, 
gdzie najprawdopodobniej poznał tajniki rysunku Szko
ły Rzymskiej. Miał przy tym utrudnione zadanie, ponie
waż w przeciwieństwie do wielu malarzy majolik nie ko
rzystał z grafiki reprodukcyjnej, lecz sporządzał projekty 
z autopsji, kopiując sceny z fresków w pałacowym lub 

kościelnym otoczeniu. Na
stępnie szkice te opra

cowywał i przekszta
łcał we własną narra
cję, tworząc se
kwencje scen od
powiadających idei 

i wymowie dzieła. 
Miniaturyzacja wiel

kich dekoracji ścien
nych przyniosła nad

zwyczajne efekty - 
dzieła Grue reprezentu
ją wysoki poziom arty
styczny i technolo
giczny. Artysta z wła
ściwą sobie swobodą 

wprowadza widza w 
świat mitycznych bóstw 

i bohaterów, przystosowu
jąc sceny „do miejsca i inwencji, 

którym miały towarzyszyć”. Pełne 
wigoru postacie z naczyń: Bachus 
Ariadną, Wenus z Adonisem, Dio

nizos z Nimfą, zefiry i amorki strzela
jące z łuku, satyrowie z wieńcami kwia

tów i owoców tworzą iluzję świata antycz
nego, w którym króluje zmysłowa miłość 

związana z płodnością i cyklicznością natury. 
Sita ta podporządkowuje sobie serce i rozum, 

co zdaniem niektórych prowadzi do rodze
nia się złych myśli i nieczystych pragnień. 
Przestrzegał przed tym Giovanni Pietro 
Bellori, który, analizując dekorację Palazzo 
Farnese Carracciego w Żywotach malarzy, 

(fot. Zbigniew Doliński) rzeźbiarzy i architektów nowożytnych, pisał: 
„...wszystkie nierozumne przyjemności ko

ńczą się boleścią - gdy ktoś gardząc cnotą, staje się ich 
ofiarą...” (G. P. Bellori, Żywoty malarzy, rzeźbiarzy i ar
chitektów nowożytnych, cyt. za.: Teoretycy, historiografo
wie..., s. 348).
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Tragedia 
Gertrudy Komorowskiej

W
 sierpniu 1825 r. ukazał się w 
Warszawie poemat Antonie
go Malczewskiego Maria. 
Czytelników miał tak niewielu, że je

go autor wkrótce umarł w biedzie, 
nie doczekawszy uznania utworu za 
jedno z najważniejszych dzieł ro
dzącego się romantyzmu. Ci jednak, 
którzy poświęcili czas na lekturę, z 
pewnością docenili dramatyzm akcji i 
emocjonalną siłę kreślonych przez 
poetę obrazów, a przynajmniej jedne
go z nich:
„Na nierozslanym łożu, w żałobnej odzieży, 
Rozciągnięta niewiasta uśpiona tam leży; 
Ale jej snu twardego wygoda nie pieści;
1 jakby nagłą przerwą gwałtownych boleści 
Jeszcze w jej sinej twarzy cierpienie zostało, 
Choc spokojne, bez ruchu, wyprężone ciało; 
I długie jej warkocze spadały w nieładzie, 
Nie w takim, w jakim Miłość śpiące wdzięki kładzie”.

Mimo że Malczewski zmienił za
równo realia, jak i charaktery posta
ci, dobrze wtedy wiedziano, że inspi
racją dla opowieści o ponurej zbrod
ni było zdarzenie rzeczywiste: tra
giczna historia Gertrudy Komorow
skiej i Szczęsnego Potockiego. Histo
ria na tyle głośna, że pozostała w pa
mięci i legendzie. Bardziej nawet w 
legendzie, bo opowieści i pogłoski o 
losach Gertrudy były wzajemnie 
sprzeczne, a nieraz zupełnie fanta
styczne. Brak jednoznacznych prze
kazów, zaangażowanie po stronie 
ofiary, niechęć do możnych, wreszcie 
pamięć o roli, jaką Szczęsny - targo- 
wiczanin odegrał w rozbiorach Pol
ski, wszystko to nie sprzyjało wywa
żonym ocenom ani wówczas, ani 
później.

Komorowscy herbu Korczak już 
w XVI w. mieli w woj. bełskim ma
jątki Suszno i Niestanice. Około 
1766 r. odziedziczył je po ojcu Jakub 
Komorowski, hrabia na Liptowie, 
ożeniony z Antoniną Brygittą z Pa
włowskich. Posag umożliwił mu za
kup dóbr w Wielkopolsce, pozyskał 
także królewszczyzny, w tym Nowe

1. Gertruda Komorowska, rysunek
Tytusa Maleszewskiego wedtug 
zaginionego portretu

Sioło koło Kulikowa (15 km od Lwo
wa). Starosta nowosielski rezydował 
w Susznie, we dworze przebudowa
nym z szesnastowiecznego zameczku, 
bronionego niegdyś przez fosę, wały 
i narożne baszty. Tu właśnie w 1754 r. 
przyszła na świat jego córka Gertru
da. Majątek Komorowskiego był po
kaźny, ale wobec fortuny bliskiego 
sąsiada, wojewody kijowskiego Fran
ciszka Salezego Potockiego, jednego 
z najbogatszych magnatów Rzeczy
pospolitej, niewiele to znaczyło. Sta
rosta bywał jednak w pałacu w Kry- 
stynopolu, a w 1770 r. zabrał ze sobą 
szesnastoletnią Gertrudę, pannę 
wielkiej urody. W ten sposób zapew
ne doszło do jej spotkania z osiemna
stoletnim Szczęsnym Potockim, jedy
nym synem wojewody. Wersja bar
dziej literacka mówi o ulewie, która 
zaskoczyła Szczęsnego podczas po
lowania akurat u bram dworu w 
Susznie.

Romans trwał kilka miesięcy, 
skrywany przed wojewodą, ale ak
ceptowany przez Komorowskich, 
zwłaszcza że Szczęsny rychło się 

oświadczył. Starosta Jakub nie mógł 
nie wiedzieć, że młodzian przyjeżdża 
do Suszna potajemnie, podjął więc, z 
nadzieją na zaszczytne i zyskowne 
małżeństwo, grę ryzykowną. W listo
padzie, gdy okazało się podobno, że 
Gertruda jest w ciąży, Szczęsny po
stanowił się ożenić, ale w tajemnicy 
przed rodzicami. Komorowski wyra
ził zgodę, w konsystorzu chełmskim 
uzyskano indult zwalniający od zapo
wiedzi, 18 listopada odbyły się w 
Susznie zaręczyny i podpisanie inter- 
cyzy. 26 grudnia 1770 r. skrycie, bo 
w unickiej cerkwi w Niestanicach, 
wobec niewielu świadków, ślubu 
udzielił ksiądz Dłużniewski, pro
boszcz z pobliskiego miasteczka Do- 
brotwór, sprowadzony ponoć pod 
przymusem.

Gdy po paru dniach Franciszek 
Salezy i jego żona Anna dowiedzieli 
się o wszystkim, ich gniew nie miał 
granic. Ślub uznali za „zbrodnię i nie- 
godziwość”, uknutą przez Komorow
skich, którzy „uwiedli” i „przymusili” 
niedoświadczonego młodziana. Bez
wolny wobec ojca Szczęsny w lutym 
uznał swe małżeństwo za nieważne - 
ale wojewodzie to nie wystarczyło. 
Chcąc mieć pewność, że Komorow
scy szybko ulegną, nakazał porwanie 
Gertrudy, by na czas sprawy rozwo
dowej zamknąć ją w klasztorze. Trze
ba podkreślić, że nic nie wskazuje na 
to, by Potocki planował zabójstwo, o 
co go później oskarżano. Do Suszna 
dotarło ostrzeżenie przed grożącym 
napadem, toteż starosta wyprawił żo
nę i córkę do Lwowa przez Nowe 
Sioło. W środę popielcową 13 lutego 
1771 r., nocą, podczas śnieżnej za
wiei, banda kozaków nadwornych i 
sług pod dowództwem Aleksandra 
Dąbrowskiego, udająca zresztą Ro
sjan (trwała konfederacja barska), na- 
padła na nowosielski dwór i uprowa
dziła Gertrudę. Podczas podróży sa
niami przez Kulików do Krystynopo- 
la doszło do tragedii. Bojąc się, by
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woźnice przejeżdżających fur ze zbo
żem nie usłyszeli krzyków dziewczy
ny, porywacze nakryli ją futrami tak 
szczelnie, że udusili. Przerażeni, 
wrzucili zwłoki do rzeki, a może do 

stawu - rozmaite źródła wskazują kil
ka różnych miejsc.

Wojewoda ukrył sprawców, 
Szczęsnego wyprawił za granicę - i 
milczał, dla niepoznaki wciąż domaga

jąc się rozwodu. Komorowski szukał 
córki, nie podejrzewając, że nie żyje. 
W braku dowodów nie mógł nawet 
wytoczyć sprawy o porwanie. Wieść o 
zbrodniczym napadzie rozeszła się jed
nak po kraju, budząc powszechne obu
rzenie. Według jednej z relacji na wio
snę ciało Gertrudy zostało znalezione 
nad Bugiem w Konotopach koło Soka
la i pochowane potajemnie, bez po
wiadomienia rodziny. W styczniu 
1772 r. zmarła Anna Potocka, w paź
dzierniku Franciszek Salezy. Oboje 
spoczęli w podziemiach kościoła ber
nardynów w Krystynopolu. Teraz do
piero Jakub Komorowski oskarżył Po
tockich o zabójstwo dziecka, a w 1774 r.

2. Patac Potockich w Krystynopolu
3.4. Suszno - przebudowany fragment 
zamku Komorowskich (3)
i figura Matki Bożej (4)
5. Cerkiew w Niestanicach

zawarł ugodę ze Szczęsnym, ofiarą, ale 
i spadkobiercą zbrodni. Jako odszko
dowanie otrzymał kilkaset tysięcy zło
tych i kilka wsi, a w 1777 r. jeszcze 
sąsiadujące z Susznem miasteczko Wit
ków Nowy. Cztery lata później tam 
właśnie, w krypcie kościoła Świętej 
Trójcy, został pochowany.

Spośród przywołanych „miejsc ak
cji” tylko Krystynopol (w 1951 r. 
przemianowany na Czerwonograd) 
jest szerzej znany i opisywany. Wspa
niały pałac, wzniesiony przez Francisz
ka Salezego w latach 1756-1762, zde
wastowany podczas pierwszej wojny 
światowej, za czasów sowieckich mie
ścił muzeum ateizmu. Obecnie, mimo 
trwającego od lat remontu, w jednej z
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6. Nowe Sioto - św. Jan Nepomucen
7.8. Kaplica Komorowskich w Witkowie 
Nowym: wygląd obecny (7)
i wnętrze okoto 1935 r. (8)

(zdjęcia: 2-7 - Jarosław Komorowski)

sal czynna jest ekspozycja historyczna. 
Obok kilku portretów Potockich 
umieszczony jest też wizerunek Ger
trudy - dziewiętnastowieczna litogra
fia. Kościół Ducha Świętego (bernar
dynów), fundowany w 1692 r., był 
przez czterdzieści lat zamknięty i po- 
padł w ruinę. Krypty zostały splądro
wane, trumny Potockich zniszczone. 
Odbudowana po 1990 r. świątynia jest 
dziś cerkwią prawosławną.

Dwór w Susznie na przełomie 
XVIII i XIX w. przeszedł od Komo
rowskich w ręce Łączyńskich, a potem 
parokrotnie zmieniał właścicieli. Ostat
nim był do 1939 r. Jan Rostworowski. 
Później dwór został doszczętnie zruj
nowany, a po wojnie rozebrany na ce
głę. Na jego miejscu zbudowano wiej
ski dom kultury. Ocalał natomiast sto
jący w pobliżu budynek o solidnych 
murach, będący fragmentem dawnego 
zamku Komorowskich - basztą naro
żną, przebudowaną na spichlerz. Koło 
dworu stała figura Matki Bożej, dep
czącej węża. Mieszkańcy ocalili ją 
przed zniszczeniem i przenieśli na 
cmentarz, znajdujący się na północnym 
skraju wsi. Nie brak tam starych gro
bów - na płycie, leżącej przy ścieżce, 
niedaleko drewnianej kaplicy, widnieje 
napis: „DNIA 15 LISTOPADA ROKU 
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1816 LUDWIKA Z MORAWSKICH 
WOLSKA ŻYCIE SKOŃCZYŁA”. W 
Susznie, pomijanym przez przewodni
ki, a wartym odwiedzenia, są też inne 
zabytki: ruiny neogotyckiej kaplicy, za
pewne z końca XIX w., zatem wznie
sionej przez ówczesnego właściciela 
Władysława Baworowskiego, drewnia
na cerkiew Szymona Słupnika z cegla
ną parawanową dzwonnicą, a obok, 
przy drodze, misterny żeliwny krzyż - 
krucyfiks.

Niestanice, leżące 12 km na po
łudnie od Suszna, koło Pawłowa, zna
nego jako własność Kornela Ujejskie
go, to dziś zupełnie nowa wieś. W 
centrum stoi jednak drewniana cer
kiew Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny, wzmiankowana już w 1761 r., 
ta sama, w której Gertruda i Szczęsny 
wzięli ślub. I świątynia, i dzwonnica 

jej wiek. Pierwotnie stała może na ka- 
nelowanej kolumnie, której fragment 
służy teraz za postument.

W lipcu 1906 r. w podziemiach 
kościoła w Witkowie Nowym odna
leziono zmumifikowane zwłoki, 
które uznano za szczątki starosty Ja
kuba, jego żony Antoniny oraz - 
Gertrudy. Ta ostatnia identyfikacja 
budziła zasadnicze wątpliwości, nic 
bowiem nie wiadomo, by Komorow
scy kiedykolwiek odzyskali i pocho
wali ciało córki. Oględziny mumii 
opisał po latach hrabia Stanisław Ba- 
deni: „Ujrzałem główkę foremną, 
twarz o rysach drobnych, niewątpli
wie ongiś ładną. Gertruda była wąska 
w pasie a bardzo szeroka w biodrach, 
ręce i stopy były wąskie i podłużne” 
(S. Badeni, Wczoraj i przedwczoraj, 
Londyn 1963, s. 72). W 1913 r., już 

na planie kwadratu wyglądają jak na 
dawnych fotografiach - tylko kopuły 
i połacie dachu niedawno obito bla
chą. W Nowym Siole na pierwszy 
rzut oka nie ma czego szukać. Po ist
niejącym do 1939 r. malowniczym 
dworze nic nie pozostało, w miejscu 
majątku widnieją ruiny kołchozu. 
Drewniana cerkiew Pokrowska wy
gląda, jakby stanęła wczoraj, tak do
kładnie obłożono ją panelami i blachą. 
A jednak - na rozstaju dróg w 
stronę Kulikowa, którędy musieli 
przejeżdżać porywacze, stoi w nowej 
kapliczce stara kamienna figura św. 
Jana Nepomucena. Wobec pokrycia 
grubą warstwą farby trudno określić 

jako właściciel miasteczka, Badeni 
wybudował obok kościoła kaplicę i 
umieścił w niej trzy metalowe, prze
szklone trumny ze zwłokami. Widać 
to na archiwalnym zdjęciu - trumna 
Gertrudy stoi pierwsza od prawej. 
W 1920 r. bolszewicy obrabowali 
zmarłych z kosztowności. Po 1939 r. 
szczątki i trumny przepadły bez śla
du. Dziś pusta kaplica stoi obok za
rośniętych ruin kościoła, przebudo
wanego na stajnię. Nie ma więc ma
terialnych śladów po bohaterach tra
gedii, ale pamięć o nich przetrwała 
niemal dwa i pół wieku.

Jarosław Komorowski



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Pałac w Sypniewie

S
ypniewo, położone w woj. kujaw
sko-pomorskim, 12 km na zachód 
od Więcborka, po raz pierwszy wy
mienione jest w dokumencie z 1380 r. 

Mowa w nim m.in., że właścicielem wsi 
jest rycerz Janko, piszący się z Sypniewa. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że po
czątki osady należy datować na znacz
nie wcześniejszy okres, gdyż odkrycia 
archeologiczne, dokonywane w okoli
cach Sypniewa od końca XIX w., 
świadczą niezbicie, że osadnictwo na 
tym terenie istniało przynajmniej już 
od początku epoki żelaza.

Około 1391 r. drogą małżeństwa 
wieś stała się własnością Dobiesława 
Rungi herbu Odrowąż. Rycerz ten, po
mimo że piastował różne ważne urzędy 
(w tym również sędziowskie), nie stro
nił od uprawiania zwyczajnego rozbój- 
nictwa. Najeżdżał zbrojnie dobra sąsia
dów, a także kościelne, stając się po
strachem okolicy. Z drugiej strony, we
dług tradycji, był też fundatorem 
pierwszego sypniewskiego kościoła.

W XV-XVII w. Sypniewo, stano
wiące ośrodek pokaźnych dóbr ziem
skich, obejmujących kilka wsi i folwar
ków, często zmienia właścicieli. Są to 
kolejno: Runge-Sypniewscy, Biało- 
śliwscy, Witosławscy, Działyńscy, a od 
1711 r. Goetzendorf-Grabowscy. W 
1824 r. Józef Goetzendorf-Grabow- 
ski, ratując pozostałe majątki, sprzeda- 
je zadłużone dobra sypniewskie Ban
kowi Królewskiemu w Berlinie, który 
ustanawia na nich swojego dzierżaw
cę. W 1830 r. Bank sprzedaje majątek 
Albertowi Wilckensowi i Franzowi 
Nagłowi. Ten ostatni jest właścicielem 
Sypniewa przez kolejnych 19 lat, gdyż 
Wilckens wyjeżdża wkrótce do swego 
rodzinnego majątku w Eichstadt koło 
Kremnen. Dopiero wdowa po nim w 
1849 r. odkupuje Sypniewo i odtąd, aż 
do stycznia 1945 r. majątek pozostaje 
w rękach rodziny Wilckensów.

Kto i kiedy wybudował w Sypnie
wie pierwszy dwór - nie wiadomo. 
Może był to Dobiesław Runga, może 
któryś z Sypniewskich w XV w. Wia
domo natomiast, że w końcu XVIII w. 
tu, gdzie znajduje się obecny pałac

1. Pałac w Sypniewie na grafice z przełomu 
XIX i XX w.

istniał drewniany dwór, wybudowa
ny prawdopodobnie przez Grabow
skich na miejscu jeszcze wcześniejszej 
budowli. U progu nowego stulecia 
dwór ten został rozebrany i zastąpio
ny murowanym. Niestety, nie wiado
mo, jak ów budynek wyglądał, gdyż 
nie dysponujemy żadnym przekazem 
ikonograficznym, ani opisem z tego 
okresu.

Około 1850 r. dwór został roze
brany i na jego miejscu nowy właści
ciel majątku, Leberecht Wilckens, 
zbudował pałac według projektu jed
nego z najsłynniejszych architektów 
XIX w. - Karola Fryderyka Schinkla. 
Projekt pochodził z 1835 r. i został 
wykonany jeszcze na zamówienie Al
berta Wilckensa, który jednak nie 
zdążył go zrealizować. Dlatego 
często w opracowaniach występują 
dwie różne daty powstania pałacu: 
1835 i około 1850 r. Bardziej wiary
godna jest jednak data późniejsza, 
choćby z uwagi na ustabilizowanie 
się problemów własnościowych ma
jątku, a tym samym powstanie wa
runków do budowy nowoczesnej, 
luksusowej rezydencji rodowej.

Z poprzedniej budowli zachowano 
tylko jedną z piwnic - o masywnym, 
kolebkowym sklepieniu (nad którą 
umieszczono później wymalowany na 
czarno pokój masoński). Nowy pałac 
na zewnątrz łączył w sobie formy kla- 

sycystyczne i w mniejszym zakresie 
neorenesansowe. Zbudowany został 
na planie prostokąta. Do narożnika 
południowo-wschodniego dostawio
no ośmioboczną 5-kondygnacyjną 
wieżę widokową. Wnętrza otrzymały 
wystrój neobarokowy. Wokół pałacu 
założony został 9-hektarowy park 
krajobrazowy w modnym stylu angiel
skim, ze stawem i kanałami oraz gro
bowcem rodziny Wilckensów.

Najbardziej ciekawą, a zarazem 
bardzo zasłużoną - szczególnie dla 
rozwoju archeologii na Krajnie - po
stacią dla Sypniewa i okolic okazał się 
Fritz Wilckens, syn Leberechta. To on 
bowiem dokonał jednego z najbar
dziej spektakularnych odkryć końca 
XIX w. - kręgu kamiennego i bogato 
wyposażonego kurhanu w odległym o 
kilka kilometrów Dorotowie. Co więcej, 
zadokumentował odkrycie szkicem 
sytuacyjnym i rysunkami, dzięki czemu 
stal się pierwszym z prawdziwego 
zdarzenia badaczem najdawniejszych 
dziejów tej części ziemi krajeńskiej. 
Fritz zresztą przejawiał i inne zainte
resowania. Wiadomo, że był związany 
z masonerią. Świadczą o tym symbole 
masońskie wykute w płycinach na 
wieży pałacu oraz tajemnicza „czarna 
komnata”. Powtarzane z pokolenia na
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pokolenie opowieści, jak to odbywały 
się w niej różne tajne spotkania i 
mroczne rytuały, celebrowane przez 
dziwnie ubrane osoby, przybywające 
do pałacu nocną porą, do dziś są jeszcze 
żywe wśród bardziej wiekowych 
mieszkańców wsi.

W 1913 r. Fritz Wilckens uzyskał 
dziedziczny tytuł szlachecki i prawo do 
używania „von” przed nazwiskiem, 
zmarł jednak na kilka dni przedtem, 
zanim wiadomość o tym do niego do
tarła. Właścicielem majątku został jego 
syn Hans Jurgens. W latach dwudzie
stych XX w. przeprowadzono moder
nizację wnętrz pałacu. Polegała ona 
m.in. na zmianie wystroju holu i klatki 
schodowej oraz kilku innych salonów i 
pokoi. Wtedy też pojawiły się w holu 
(zachowane do dziś) szafy i drzwi z de
koracjami opartymi na motywach 
gdańskiego baroku.

Hans Jurgens von Wilckens zapi
sał ponurą kartę w dziejach Krajny. W 
okresie międzywojennym, udając lojal
nego obywatela Polski, zorganizował 
w sypniewskim majątku jeden z najak
tywniejszych ośrodków szpiegostwa i 
dywersji niemieckiej na Pomorzu. By
ło to tym łatwiejsze, że dysponował 
stałą przepustką graniczną, gdyż część 
jego włości leżała po niemieckiej stro
nie granicy. Poza tym brat Hansa, Fritz 
Joachim, był tam właścicielem przy
granicznego majątku Dobrin (obecnie 
Debrzno-Wieś). To właśnie u niego 
gen. Heinz Guderian założył swą kwa

terę tuż przed uderzeniem na Polskę, o 
czym z wyraźnym sentymentem napi
sał w pamiętnikach.

Krótko przed 1 września 1939 r. 
Wilckens w tajemnicy wyjeżdża z Syp
niewa, unikając w ten sposób areszto
wania przez polską policję. Pierwszego 
dnia wojny, w czarnym mundurze SS, 
wkracza do wsi na czele niemieckich 
oddziałów i rozpoczyna na szeroką 
skalę prześladowania. „Każdy Polak 
musi przejść przez obóz” - tej wymy
ślonej przez siebie maksymie jest wier
ny z okrutną konsekwencją przez 
pierwsze miesiące okupacji. Wielu 
więźniów (w tym mieszkańców Sypnie
wa) ginie na jego bezpośredni rozkaz 
w pierwszych na ziemiach polskich 
obozach zagłady w Radzimiu i Karole
wie. Los taki spotyka m.in. proboszcza 
parafii Sypniewo ks. pułkownika Syl
westra Grabowskiego. W styczniu 
1945 r. Wilckens z rodziną ucieka. 
Unika odpowiedzialności za popełnio
ne na Krajnie zbrodnie i po wojnie 
prowadzi ożywioną działalność publi
cystyczną w stowarzyszeniach ziom- 
kowskich w Republice Federalnej Nie
miec. Umiera w 1974 r.

Majątek w Sypniewie przejął po 
wojnie skarb państwa. Część została 
rozparcelowana, część pozostawiono 
do dyspozycji gospodarstwa przy po
wstającej szkole rolniczej. Pałac został 
zdewastowany, ale z wojny wyszedł 
obronną ręką. Część wyposażenia 
zdążyli wywieźć właściciele, część wy- 

rabowano po wojnie. Pozostały tylko 
pojedyncze meble i dzieła sztuki.

W 1947 r. powstało w pałacu 
Technikum Rolnicze oraz urządzono 
mieszkania dla nauczycieli. Na 
mieszkania przeznaczono także daw
ny budynek palmiarni. W latach 
1963-1968 przeprowadzono kapital
ny remont. Nadbudowano taras, 
przylegający do elewacji wschodniej, 
czyniąc to z wyjątkową na te czasy 
dbałością o zachowanie harmonii 
stylowej. Patrząc z zewnątrz, dziś 
trudno nawet podejrzewać, że bryła 
pałacu została wtedy powiększona. 
Jest to wielką zasługą ówczesnych 
dyrektorów szkoły, którzy potrafili 
docenić piękno zabytkowej architek
tury i jej nie zepsuć. Wiele innych 
obiektów dworskich i pałacowych w 
całym kraju takiego szczęścia do re
montów nie miało.

Na początku lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku szkołę i internat 
przeniesiono do nowych budynków, 
a pałac przeznaczony został na miesz
kania i zaplecze socjalne. Założono 
nową instalację elektryczną oraz no
we wewnętrzne tynki. W 1989 r. od
nowiono elewacje i boczną klatkę 
schodową. Nie zaniedbywano też 
parku, dzięki czemu nie miał on wó
wczas sobie równych na całej Krajnie. 
Doceniło to Ministerstwo Kultury, 
przyznając szkole w 1991 r. Brązowy 
Medal za zasługi w ochronie i pie
lęgnacji zabytkowych założeń ogro-
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2. Elewacja frontowa paiacu, stan w 2006 r.

3. Reprezentacyjna klatka schodowa z obrazem Franza Wihngraffa - z oryginalnego
Niestety, w 2001 r. w wyniku hura

ganu bardzo ucierpiał park. Zniszcze- 
wyposażenia pałacu, stan w 2006 r.

4. Fragment salonu kominkowego, stan w 2006 r.
niu uległo wiele pomnikowych drzew, 
ale całe założenie nie straciło swego

5. Baldachim grobowca Wilckensów w pałacowym parku, stan w 2006 r.
(zdjęcia: Leszek Skaza)

dowych. Również Wojewódzki Kon
serwator Zabytków w 1995 r. przy
znał parkowi w Sypniewie trzecie 
miejsce w województwie w konkursie 
na najlepiej urządzony i pielęgnowa
ny ogród roku.

W 1999 r. wraz z reaktywowaniem 
powiatów pałac, będący częścią mająt
ku Technikum Rolniczego, stał się 
wraz ze szkołą własnością powiatu 
sępoleńskiego. Trzy lata później w 
związku z brakiem koncepcji wykorzy
stania dużej, kosztownej w utrzymaniu 
budowli i koniecznością obniżenia 
ogólnych kosztów utrzymania szkoły, 
pałac postanowiono wydzierżawić na 
10 lat.

Zwycięzcami w ogłoszonym prze
targu zostali pochodzący z Poznań
skiego Aleksandra i Romuald Adam
scy. Okazali się dobrymi gospodarza
mi cennego zabytku. Pałacowe 
wnętrza zaczęły powoli odzyskiwać 
dawny blask i charakter. Rozpoczęła 
się wymiana stolarki, bardzo już 
zniszczonej, pozbyto się nie zawsze 
szczęśliwych efektów remontów i 
przemalowań we wnętrzach. Otwarto 
też restaurację i umożliwiono wyna
jem pokoi. Obiekt nie tylko stał się 
mieszkaniem dzierżawców, ale zaczął 
znów żyć. Organizowane są w nim 
bale, imprezy okolicznościowe, do
żynki wiejskie, wesela, a także wie
czorki poetyckie, wystawy malarstwa 
i inne imprezy kulturalne.

uroku. Wśród drzewostanu dominują: 
lipy, klony, kasztanowce i dęby szypuł- 
kowe, a wśród drzew iglastych: świer
ki pospolite, cisy, jodły oraz modrze
wie. Wokół stawu rosną głównie wierz
by i jesiony. Najstarsze z drzew liczą 
prawie 200 lat. Z parkowych budowli 
oprócz palmiarni, w której nadal miesz
czą się mieszkania lokatorskie oraz po- 
mnika-baldachimu na dawnym cmenta
rzu Wilckensów, zachowały się jeszcze: 
kamienny zegar słoneczny z 1820 r., 
stół kamienny z ławkami oraz tzw. lo
dziarnia w kształcie kurhanu.

Pałac w Sypniewie jest jednym z 
cenniejszych zabytków architektury 
świeckiej na terenie pow. sępoleńskie
go i na całym obszarze Krajny. Dzięki 
temu, że po wojnie miał szczęście 
otrzymać odpowiedzialnego użytkow
nika, nie podzielił losu dziesiątków 
podobnych obiektów, dla których 
okres powojenny okazał się znacznie 
mniej łaskawy. Pieczołowicie restau
rowane komnaty, wypełnione stylo
wymi meblami, pozwalają z satysfak
cją stwierdzić, że ta dobra passa pała
cu w Sypniewie nie tylko trwa, ale na
biera nowego tempa i obecni gospo
darze dokładają maksymalnych sta
rań, by przywrócić mu blask z począt
ku ubiegłego wieku.

Leszek Skaza

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 12 • 2007 21



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Cerkiew
w Szczytach Dzięciołowie

M
niej więcej w połowie drogi 
między Bielskiem Podlaskim a 
Hajnówką leży niewielka, li
cząca zaledwie kilkanaście gospo

darstw wieś: Szczyty Dzięciołowo. Jej 
początki sięgają XV w. - nazywała się 
wówczas Dzięciołowo, ale kiedy stała 
się w pierwszych latach XVI w. wła
snością litewsko-ruskich bojarów 
Szczytów herbu Jastrzębiec, dodano do 
jej pierwotnej nazwy nazwisko właści
cieli. Jeszcze w XVI w. wieś przeszła w 
ręce rodu Irzykowiczów herbu Leliwa, 
a potem Lewickich. Lewiccy z kolei 
sprzedali ją w 1737 r. hetmanowi wiel
kiemu koronnemu, Janowi Klemenso
wi Branickiemu, który zrobił z niej 
prezent swojemu dworzaninowi, 
pułkownikowi przedniej straży wojsk 
koronnych, Andrzejowi Węgierskie
mu herbu Wieniawa.

W 1785 r. syn Andrzeja i jego 
spadkobierca, Jan Walenty Węgier
ski, podkomorzy i szambelan na 
dworze Stanisława Augusta Ponia
towskiego, mimo że był katolikiem, 
postawił w Szczytach Dzięciołowie 
cerkiew. Zrobił to dla swoich podda
nych - unitów, zgodnie z istniejącym 
wówczas prawem, nakładającym na 
właściciela majątku obowiązek po
stawienia na terenie swoich włości 
świątyni takiego obrządku, który 
przeważał wśród miejscowych wło
ścian. Była to budowla niewielka, 
drewniana, modrzewiowa, konstruk
cji zrębowej, wzniesiona na planie 
wydłużonego ośmioboku. Dach po
kryto czerwoną dachówką i zwieńczo
no drewnianą, obitą blachą kopułką, 
z blaszanym krzyżem na szczycie. 
Takie właśnie cerkwie budowano 
powszechnie na Podlasiu w drugiej 
połowie XVIII w. Jednocześnie 
wzniesiono na planie kwadratu 
wolno stojącą, dwukondygnacyjną 
dzwonnicę o konstrukcji zrębowej. 
Świątynię konsekrowano w paździer
niku 1785 r. pod wezwaniem św. Ja
na Chrzciciela. Dopiero po wielu la
tach zmieniono wezwanie na Ścięcie 
Głowy św. Jana Chrzciciela, które 
obowiązuje do dzisiaj. Trzy lata po 
konsekracji do jej zachodniej ściany

dobudowano murowaną kruchtę 
(prytwor), z dwuspadowym dachem 
pokrytym gontem.

W myśl postanowień Synodu Za
mojskiego z 1720 r., zakładających 
latynizację Cerkwi Unickiej, we 
wnętrzu szczytowskiej świątyni nie 
zbudowano ikonostasu. Prezbiterium, 
w którym ustawiono ołtarz główny z 
obrazem „Zdjęcie z Krzyża”, oddzie
lała od nawy tylko balustrada. Obok 
ołtarza głównego znajdowały się dwa 
boczne. W jeden z nich wprawiono 
obraz „Chrzest Chrystusa w Jordanie 
przez św. Jana Chrzciciela”, w drugi - 
„Niepokalane Poczęcie Najświętszej 
Marii Panny”. Treść tego drugiego 
obrazu oraz obecność konfesjonału, 
wiszącej ambony z baldachimem i 
monstrancji upodobniały świątynię 
do kościoła katolickiego, a nie do cer
kwi prawosławnej.

Autorem tych obrazów był naj
prawdopodobniej Augustyn Mirys 
(1700-1790), nadworny malarz Jana 
Klemensa Branickiego, zamieszkały 
od 1750 r. w Białymstoku, a 20 lat 
wcześniej sprowadzony do Polski z 
Francji przez Jana Stanisława Jabło
nowskiego. Dla hetmana wielkiego 
koronnego malował Mirys sceny mi
tologiczne i historyczne, dekoracje 
ścienne i teatralne, głównie ku ozdo
bie „Podlaskiego Wersalu”, tworzył 
również portrety i sceny religijne na 
zamówienie osób związanych ze swo
im pryncypałem, a zapewne i spoza je
go dworu. Mógł zatem malować rów

nież dla Węgierskich. Świadczy o tym 
przechowywany w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie portret To
masza Kajetana Węgierskiego, stry
jecznego brata fundatora cerkwi w 
Szczytach, bez wątpienia pędzla Augu
styna Mirysa. Nic zatem dziwnego, że 
w świątyni budowanej przez syna 
dworzanina Branickiego znalazły się 
dzieła francuskiego twórcy. Spod jego 
pędzla wyszły nie tylko te obrazy, 
które zdobiły ołtarze. W prezbiterium 
znajdował się jeszcze wizerunek św. 
Onufrego; w innych miejscach świąty
ni umieszczono „Madonnę z Dzieciąt
kiem i aniołami”, „Chrystusa Cier
piącego z aniołem”, „Świętą Rodzinę 
z małym św. Janem Chrzcicielem”, a 
także „Ostatnią Wieczerzę”. Ten 
ostatni obraz Jan Walenty Węgierski 
zamówił dla siebie i umieścił w swoim 
dworze w Szczytach Dzięciołowie. Do 
cerkwi trafił on dopiero po 1839 r., 
kiedy to nastąpiła likwidacja kościoła 
unickiego i wprowadzono obrządek 
prawosławny.

Wtedy też zmienił się wystrój 
wnętrza szczytowskiej cerkwi. Roze
brano ołtarze, zbudowano złocony 
ikonostas z carskimi wrotami, po bo
kach których umieszczono wizerunki 
świętych. Usunięto wówczas wiele 
osiemnastowiecznych obrazów i po 
pewnym czasie zaginęły one bez wie
ści. Na szczęście, zachowały się dzie
ła Mirysa, z wyjątkiem „Niepokala
nego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny”. Znajdują się one dzisiaj w
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1. Cerkiew Ścięcia Głowy św.
Jana Chrzciciela, 1785 r.

2. Wnętrze cerkwi - w głębi ikonostas 
z około 1840 r.

3. Obraz olejny Augustyna Mirysa 
„Święta Rodzina z małym św. Janem 
Chrzcicielem” z około 1785 r.

4. Rzeźba Jana Chryzostoma Redlera 
„Św. Jan Niepomucen”, 1758 r.

(zdjęcia: Jerzy Samusik)

całkiem dobrym stanie dzięki temu, 
że podczas wojennych zawieruch tro
skliwi parafianie rolowali płótna, za
wijali je w prześcieradła i po pokry
ciu z wierzchu łojem zakopywali w 
ziemi, a w latach 1996-1999 pracow
nicy białostockiego oddziału służby 
ochrony zabytków dokonali ich 
gruntownej konserwacji.

Począwszy od 1848 r. przez lat trzy
dzieści na wzgórzu cerkiewnym trwał 
remont. Całe założenie wraz z częścią 
przyległego cmentarza otoczono ka
miennym murem. Na miejscu zmursza
łej dzwonnicy postawiono nową, też 
drewnianą, w tej samej, co poprzednio, 
formie i zawieszono w niej nowe dzwo
ny; jeden z nich, ufundowany przez Ka- 
pitona Magruka ze wsi Hołody, wisi po 
dzień dzisiejszy. Pod budynek cerkwi 
położono nowe podwaliny, wzmocnio
no ściany lisicami, dobudowano muro
waną kruchtę od strony zachodniej i 
drewnianą zakrystię w części południo
wo-wschodniej, wykonano nowy strop 
i wymieniono dach, pokrywając go ho
lenderską dachówką (istniejący dzisiaj 
dach gontowy położono w czasach 
nam współczesnych), na kalenicy posta
wiono nową wieżyczkę. Wewnątrz cer
kwi wykonano kryte schody prowa
dzące na chór, spod którego usunięto 
ścianki działowe i zastąpiono je dwoma 
słupami; położono też nową, marmu
rową posadzkę.

We wrześniu 1878 r. uroczyście 
poświęcono odnowioną cerkiew, ale 
jeszcze przez kilka dalszych lat trwała 
budowa nowego, dwukondygnacyjne
go ikonostasu, który pomieścił 12 
ikon. Były wśród nich wizerunki Zba
wiciela, Bogarodzicy, św. św. Borysa i 
Gleba, Piotra i Pawła, św. Paraskiewy, 
św. Antoniego Pieczerskiego - więk
szość „napisana” przez znanego wten
czas ludowego ikonografa, Michała

— ZABYTKI W KRAJOBRAZIE 

Michnowa z Brańska. Wstawiono też 
ikonę patronalną, przedstawiającą ścięcie 
głowy św. Jana Chrzciciela. Ikona ta 
powstała co najmniej 100 lat wcześniej 
i być może znajdowała się w pierwszej 
szczytowskiej cerkwi, istniejącej przed 
tą, wzniesioną w 1785 r.

Za tym, że w Szczytach Dzięcio- 
łowie istniała jakaś wcześniejsza 
unicka świątynia, przemawia pomnik 
św. Jana Nepomucena, stojący dzisiaj 
po południowej stronie cerkwi, na 
zewnątrz otaczającego ją muru. Pod
różni z dalszych stron, którzy jadąc 
do Białowieży zboczą na chwilę do 
Dzięciołowa, zastanawiają się zwy
kle, jak to się mogło stać, że figura 
świętego, czczonego wyłącznie w ko
ściele katolickim, znalazła się tuż 
przy prawosławnej świątyni?

A było to tak. Hetman wielki ko
ronny, Jan Klemens Branicki, zamówił 
u swojego nadwornego rzeźbiarza, Ja
na Chryzostoma Redlera, figurę św. 
Jana Nepomucena, aby postawić ją 
przy moście nad rzeką Białą, nieopo
dal swojego pałacu w Białymstoku. Z 
jakichś względów nie spodobał się jed
nak hetmanowi wyrzeźbiony z pia
skowca, dwumetrowy posąg świętego 
i kazał go w 1758 r. zawieźć do Szczy
tów Dzięciołowa. Zapewne umiesz
czono go przy istniejącej już wówczas 
cerkwi unickiej, zbudowanej być może 
wcześniej na polecenie hetmana.

Patron dobrej spowiedzi i obrońca 
przed klęską powodzi nie raził 
swoją obecnością przy świątyni unic
kiej. Wkrótce jednak nastał czas roz
biorów, a po pokoju tylżyckim w 
1807 r. Szczyty Dzięciołowo znalazły 
się w zaborze rosyjskim. Władze car
skie nie omieszkały przystąpić do li
kwidacji kościoła unickiego i już w 
1839 r. cerkiew Ścięcia Głowy św. 
Jana Chrzciciela stała się świątynią 
prawosławną. Wówczas o rzeźbę 
upomniał się kościół katolicki w Biel
sku Podlaskim i pewnego dnia wysłał 
po nią grupę parafian. Wysłańcy zdo
łali już zdjąć posąg z cokołu, ale 
mieszkańcy Dzięciołowa stanęli w 
obronie „swojego” świętego. Wy
wiązała się bójka. Jedni i drudzy 
ciągnęli posąg w swoją stronę. Dzięcio- 
łowianie okazali się silniejsi. Bielsz- 
czanie zdobyli tylko aureolę świętego 
z gwiazdami i ułamane podczas wal
ki ramię. Jednoręki św. Jan Nepomu
cen stanął znowu na postumencie i 
stoi tam do dzisiaj, strzegąc prawo
sławnej świątyni zamiast przeprawy 
przez rzekę.

Jerzy Samusik
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE—

®®a w stylu zakopiańskim

P
ropagatorzy i miłośnicy stylu 
zakopiańskiego - pierwszego 
polskiego stylu narodowego, 
widząc, jakie efekty przynosi on w 

architekturze świeckiej i sakralnej, 
kierowali liczne prośby do 
Stanisława Witkiewicza o projekty 
willi, kaplic, kapliczek itp. Najwięcej 
stylowych realizacji powstało oczy
wiście w Zakopanem i na Podhalu. 
Wprawdzie nie wszystkie pomysły 
Witkiewicza zostały zrealizowane, to 
jednak jego dorobek jest znaczący i 
świadczy o tym, jaką wagę przywią
zywał artysta do wykorzystania stylu 
zakopiańskiego w sztuce sakralnej. 
Potwierdzają to takie obiekty, jak ka
plica Matki Bożej Różańcowej i ka
plica św. Jana Chrzciciela w nowym 
kościele parafialnym Świętej Rodzi
ny, albertyńska kaplica św. Krzyża na 
Kalatówkach, kaplica Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Jaszczurówce i 
przydrożna kapliczka na Bystrem. Te 
dwa ostatnie obiekty obchodzą 
właśnie w bieżącym roku jubileusz 
100-lecia.

Fundacja kaplicy w Jaszczurówce 
wiąże się z testamentem Adama Uznań- 
skiego - dziedzica posiadłości Poro
nin i Szaflary, zmarłego 30 listopada 
1903 r. Jego życzeniem było wybudo
wanie na terenie dóbr szaflarskich ro
dzinnej kaplicy do użytku publiczne
go. Do realizacji testamentu ojca 
został upoważniony jeden z pięciu sy
nów - Witold Uznański, który w mar
cu 1904 r. zlecił Stanisławowi Wit
kiewiczowi wykonanie projektu. Pro
jekt gotowy był już po dwóch miesią
cach, bowiem 18 maja 1904 r. Uznań
ski zwrócił się z prośbą do konsysto- 
rza biskupiego w Krakowie o pozwo
lenie na budowę kaplicy.

Kaplica usytuowana została na le
sistym stoku, nad dawnymi źródłami 
cieplicowymi w Jaszczurówce, po le
wej stronie drogi Zakopane-Morskie 
Oko. Stanowi ona sztandarowe dzie
ło architektury sakralnej, reprezentu
jące styl zakopiański. Wykorzystano 
w niej pewne elementy, typowe dla 
chałupy podhalańskiej, a niewy-

1. Kaplica Najświętszego 
Serca Pana Jezusa
w Jaszczurówce

2. Fragment podcieni 
o konstrukcji słupowej

3. Fragment wnętrza 
kaplicy
w Jaszczurówce

4. Motyw gwiazdy 
widniejący na tawce 
w kaplicy
w Jaszczurówce

5. Witraż w prezbiterium 
- herb Litwy Pogoń oraz 
wizerunek Matki Bożej 
Ostrobramskiej
na tle stylizowanych 
motywów roślinnych 
i geometrycznych
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stępujące w drewnianych obiektach 
sakralnych tego regionu. Jest to 
obiekt orientowany, o planie złożo
nym z trzech prostokątów odpowia
dających nawie, nieco węższemu pre
zbiterium i przylegającej do niego od 
strony południowej zakrystii. Od 
strony południowej i zachodniej 
(frontowej) do nawy przylega pod
cień, stanowiący rodzaj zadaszonego 
obejścia kaplicy.

Obiekt posadowiono na wysokiej 
granitowej podmurówce, wymurowa
nej „na szkarp”, co dało wrażenie 
mocniejszej podstawy. Górną część 
podmurówki osłania przed deszczem 
gontowy „fartuszek”, obiegający ka
plicę dookoła. Ściany konstrukcji 
zrębowej, zbudowane z szerokich pła
zów połączonych na węgłach „zam
kiem podhalańskim”, wykończone są 
od wewnątrz na gładko. Łuki ozdo
bione są bogato drewnianym kołko
waniem. Podniesienie okapu i oparcie 
go na przedłużonych słupach podkre
śliło lekkość ażurowej konstrukcji. W 
podcieniu od frontu mocno zostało 
zaakcentowane główne wejście kapli
cy, nakryte dwuspadowym daszkiem z 
ażurowym szczytem, ozdobionym 
drewnianym lukiem, który w latach 
pięćdziesiątych posłużył jako rodzaj 
ramy dla umieszczonej w nim rzeźby 
Chrystusa Frasobliwego. Kaplica 
przykryta jest stromym półszczyto

wym dachem gontowym z silnie wy
suniętym okapem, wspartym na boga
to profilowanych rysiach. Dach wień
czy strzelista, czworoboczna wieżycz
ka z ażurową galeryjką, nakryta cha
rakterystycznym daszkiem brogo- 
wym, zakończonym prostym, metalo
wym krzyżem. Szczyty ozdobione są 
motywem „wschodzącego słonecz
ka” oraz „pazdurami” wykonanymi z 
blachy, stanowiącymi podstawę dla 
prostych, metalowych krzyży.

Fundatorem kapliczki na Bystrem 
był dr Edward Korniłowicz. Jego 
„Korniłowiczówka” stanowiła - 
obok „Adasiówki” hr. Krasińskiej, 
„Chaty” Dembowskich, „Koliby” 
Gnatowskiego - kolejne ognisko, 
skupiające wybitnych przedstawicieli 
ówczesnej inteligencji polskiej, przy-
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

ks. Zbigniew Pytel

Drewniana kapliczka Korniłowi- 
czów ustawiona jest po lewej stro
nie drogi prowadzącej z Bystrego 
do Kuźnic, na zboczu wysokiej 
skarpy, pośród potężnych drzew. 
Przypomina nieco studnię Pawli
kowskich kolo domu „Pod Jedla- 
mi”. Jest budowlą posadowioną na 
kamiennej podmurówce. Elewacje, 
oszalowane pionowym deskowa
niem, ozdobione są motywem „za
chodzącego słoneczka”. Od dołu do 
wysokości frontowej balustrady 
podmurówkę osłania daszek okapo
wy, tworzący charakterystyczną 
„spódnicę” z gontów, chroniącą 
dolną część budowy od ciągłego za
siekania deszczu i zamakania w cza
sie odwilży w nasypie topniejącego 
śniegu. Kapliczka przykryta jest 
stromym gontowym dachem, które
go najwyższy rząd gontów wystaje 
nieco ponad kalenicę, a ich za
ostrzone końce tworzą charaktery
styczną koronkę. Dach wieńczy nie
wielka czworoboczna wieżyczka, 
nakryta iglicowym hełmem, zakoń
czonym metalowym krzyżem. Od 
frontu znajduje się zadaszony ga
nek, na który prowadzą strome, ka
mienne schody. Wysunięty do przo
du daszek, rodzaj podcienia, pod
trzymywany jest przez rysie, pod
parte dwoma drewnianymi słupami, 
na których wyrzeźbiono krzyżyki. 
Podest ganku chroni po bokach ba
lustrada, wykonana z desek, wycię
tych w charakterystyczny, ażurowy 
wzór.

jeżdżającej do Zakopanego. Okolicz
ności ufundowania kapliczki nie są 
do końca znane. Brak również bliższych 
szczegółów na temat czasu wyko
nania projektu kapliczki przez Sta
nisława Witkiewicza, a także wyko
nawców, którzy ją budowali. Wiado
mo, że została wzniesiona w 1907 r. 
oraz, że umieszczono w niej rzeźbę 
Matki Bożej z Dzieciątkiem, wykona
ną przez Wojciecha Brzegę. Stała się 
tym samym kolejnym obiektem sa
kralnym, w którym zostały wykorzy
stane elementy stylu zakopiańskiego. 
Po wybuchu drugiej wojny światowej 
drewnianą rzeźbę Brzegi przeniesio
no do „Księżówki”, a po wojnie 
umieszczono ją w ołtarzu tamtejszej 
kaplicy, gdzie stoi do dzisiaj. W niszę 
kapliczki Korniłowiczów wstawiono 
natomiast gipsową figurkę Matki Bo
żej Niepokalanej. W 2003 r. kaplicz
ka spłonęła doszczętnie i w krótkim 
czasie została odbudowana z inicjaty
wy wielu miłośników drewnianej ar
chitektury sakralnej.

6. Kapliczka 
Kornitowiczów 
na Bystrem

7. Daszek okapowy 
osłaniający 
podmurówkę

8. Rzeźba Matki 
Bożej
z Dzieciątkiem, 
wykonana przez 
Wojciecha Brzegę 
(obecnie
w „Księżówce”)

(zdjęcia: 
ks. Zbigniew Pytel)
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Refleksje nad pracami konserwatorskimi 
w kościele reformatów we Włocławku

K
ościół reformatów we Wło
cławku należy do najstarszych 
w Polsce kościołów tego odła
mu franciszkanów, osiadłego tu w 

1621 r. Podobnie jak większość 
pierwszych kościołów reformackich, 
włocławska świątynia, wzniesiona w 
latach 1639-1644, otrzymała prostą 
formę architektoniczną: jednonawo- 
wy korpus z niższym prezbiterium; 
jeszcze w XVII w. do nawy dobudo
wano od strony północnej kaplicę o 
wezwaniu maryjnym, która rozbudo
wana w połowie XIX w. ku wscho
dowi, a na początku XX w. ku za
chodowi, przekształciła się w drugą 
nawę. Reformaci byli wówczas, 
wśród ugrupowań franciszkańskich, 
awangardą w praktykowaniu 
ubóstwa. Jego radykalne rozumienie 
traktowali jako szczególny składnik 
swojej tożsamości. Wyrażali ją m.in. 
w zagospodarowaniu wnętrza ko
ściołów. Sprzęty wykonane w drugiej 
połowie XVIII w., zgodnie z ustawa
mi zakonnymi - z drewna dębowego, 
bez złoceń i marmoryzacji, organizo
wały prostą przestrzeń świątyni, sto
sownie do potrzeb konwentu oraz do 
zaleceń liturgicznych. Ołtarz główny 
znajdował się w połowie prezbite
rium ze względu na usytuowany za 
nim chór zakonny, ołtarze przy łuku 
tęczowym ustawione były kulisowo, 
a całą tę tradycyjną trójcę ołtarzową 
wyodrębniono balustradą (ściślej 
mówiąc: lawą komunijną). Takie 
rozwiązanie kompozycyjne, akcen
tujące główny ołtarz i służące wy
odrębnieniu przestrzeni sacrum, 
stosowano powszechnie w czasach 
potrydenckich, do dziś zachowało się 
ono w kościołach reformatów w 
Płocku, Brodnicy, Toruniu. Te, jak i 
inne elementy wyposażenia kościoła 
we Włocławku: krucyfiks zawieszony 
u wejścia do prezbiterium jako dwu
nasta stacja drogi krzyżowej, drzwi 
intarsjowane z przedstawieniem tro
nującego Chrystusa, prowadzące z 
krużganka klasztornego przed ołtarz 
główny, wyobrażenie świętych ado
rujących Trójcę Świętą w centrum re
tabulum tego ołtarza - nadawały ja
sną wymowę całemu wnętrzu.

1.2. Kościół reformatów we Wtoctawku (1) 
i fragment jego wnętrza (2)

Zmiany wprowadzone we 
wnętrzu włocławskiego kościoła re
formatów w XX w. w znacznej mie
rze zniszczyły spójną koncepcję ide
ową i estetyczną. Przeobrażenia z 
około 1915 r. całkowicie przeorgani
zowały przestrzeń kościoła przez 
przebicie otworów arkadowych na 
całej długości ściany północnej w ce
lu połączenia nawy i prezbiterium z 
dobudowaną kaplicą, przez cofnięcie 
ołtarza głównego w głąb prezbite
rium, przekształcenie balustrady, wy
konanie dodatkowego wejścia w 

ścianie południowej. Prace wykona
no pod naciskiem potrzeb chwili: dla 
pomieszczenia rosnących w liczbę 
mieszkańców Włocławka. Jak można 
sądzić z zachowanych przekazów - 
zwięzłych informacji bądź wyrazów 
uznania - zmiany te zostały raczej 
dobrze przyjęte. Dziś trzeba jednak 
zauważyć, że koszty były wysokie: 
przebudowa ołtarza głównego, usu-
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Z WARSZTATU KONSERWATORA - 

nięcie dwóch ołtarzy bocznych, 
zniszczenie fragmentów boazerii.

Działania podejmowane w na
stępnych dziesięcioleciach nastrajają 
melancholijnie, gdy dotyczą odejścia 
od reformackiej tradycji - położenie 
złoceń, wprowadzenie witraży, nato
miast przerażają, gdy są dowodem 
niefrasobliwości - zniszczenie obrazu 
z ołtarza głównego, zdjęcie kolejnych 
fragmentów boazerii dla zawieszenia 
na ich miejscu grzejników, ustawie
nie nowych konfesjonałów i ławek.

Wydawać by się mogło, że dy
stans czasowy i myślowy, jaki dzieli 
nas od tych poczynań, chroni ko
ściół we Włocławku przed działa
niami nieprzemyślanymi i nieko
niecznymi, jednak po obejrzeniu 
efektów niedawno (w końcu 2006 r.) 
przeprowadzonych prac konserwa
torskich nasuwają się pytania o 
sprawy istotne.

Dlaczego w prezbiterium założono 
boazerię będącą kopią boazerii osiem
nastowiecznej, zachowanej częściowo 
na południowej ścianie nawy i przy łu- 
ku tęczowym, z tymi samymi podziała
mi, z charakterystycznym motywem 
ośmioramiennej gwiazdy? Czym się 
różni, jeżeli chodzi o zasadę konserwa
torską, zawieszenie imitacji intarsjowa- 
nej, barokowej boazerii w miejscu, 
gdzie jej nigdy być nie mogło (nie tylko 
w przestrzeni znajdującej się kiedyś za 
ołtarzem, ale także na bocznych płasz
czyznach filarów, utworzonych przez 
przebicie otworów do kaplicy), od np. 
dobudowania do średniowiecznej kate
dry kolejnej kaplicy z kopułą, która 
miałaby dodać budowli okazałości? 
Fałszowanie historii, w tym wypadku 
charakteru miejsca - pierwotnie 
skromnego, kameralnego kościółka z 
chórem zakonnym - może razić nieza
leżnie od stopnia znajomości zasad 
konserwatorskich. Sprzeciw budzi też 
osiągnięty efekt estetyczny - nadmier
na dekoracyjność, zbytnia wyrazistość 
powtarzanego motywu, jak również 
zrozumiałe, ale mylące zróżnicowanie 
kolorystyki drewna fragmentów histo
rycznych i współczesnych. Przede 
wszystkim jednak założenie boazerii 
utrwala obecny stan zagospodarowa
nia prezbiterium, ukształtowany w 
ostatnich dziesięcioleciach na drodze 
działań przypadkowych, podyktowa
nych szczupłością miejsca, podczas gdy 
w zasięgu ręki są zmiany głęboko uza
sadnione zarówno tradycją, jak i litur
gią. Paradoksem jest, że obecnie ołtarz

stoi dalej od wiernych niż w XVII czy 
XVIII w. Ustawienie ołtarza posoboro
wego na dawnym miejscu osiemnasto
wiecznego ołtarza, gdzie dziś znajduje 
się przebudowana balustrada, niepeł- 
niąca już żadnej funkcji w liturgii, mia
łoby piękną symbolikę i ogromne zna
czenie dla włączenia wiernych w akcję 
liturgiczną. Tymczasem boazeria zosta
ła dostosowana do obecnego, wtórne
go usytuowania balustrady oraz do 
marmurowych stopni wykonanych w 
prezbiterium w latach dziewięćdzie
siątych XX w.

Kolejne pytanie dotyczy poli
chromii na sklepieniu prezbiterium. 
Przedstawienia figuralne umieszczo
no w tym miejscu po raz pierwszy w 
pierwszej połowie XX w., wystrój 
malarski prezbiterium i nawy zmie
niano od tego czasu kilkakrotnie. 
Podczas ostatnich prac konserwator
skich podjęto decyzję o powrocie do 

wystroju z 1931 r., wykonanego 
przez Jana Stępnia, który dla tego 
kościoła wykonał także m.in. obraz 
„Ukrzyżowanie” do ołtarza główne
go. Można taką koncepcję konser
watorską rozumieć jako uczczenie 
zasłużonego dla Włocławka artysty, 
związanego z reformatami, przypo
mnianego niedawno ze względu na 
trzydziestą rocznicę śmierci. Dobrze 
zachowane liście i owoce winorośli 
na ścianie tęczy spełniają swoją funk
cję symboliczną i upamiętniającą. 
Tymczasem malowidłom na sklepie
niu prezbiterium trudno przypisać 
którąkolwiek z nich. Namalowane 
przez Jana Stępnia postacie świętych 
Antoniego i Franciszka zachowały 
się szczątkowo, podstawą do rekon
strukcji mogły być tylko bardzo nie
doskonałe fotografie. Trzeba więc 
mówić raczej o kreacji, nawiązującej 
do ikonografii i formy dawnych po-
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3. Południowa ściana prezbiterium kościoła, 
po prawej stronie - fragment boazerii
z XVIII w., po lewej - założonej w 2006 r.

4. Fragmenty boazerii osiemnastowiecznej 
na południowej ścianie nawy

5.6. Polichromia na sklepieniu prezbiterium, 
umieszczona w 2006 r. - św. Antoni (5) 
i św. Franciszek (6)

(zdjęcia: Maria Stodka)

lichromii. Co zatem uzasadnia na
malowanie na sklepieniu prezbite
rium św. Franciszka otrzymującego 
stygmaty oraz św. Antoniego sto
jącego przed ukazującym się mu 
Dzieciątkiem Jezus? Te właśnie te
maty zostały już zrealizowane w ob
razach ołtarzy stojących przy łuku 
tęczowym, poświęconych tym świętym. 
Nawet jeśli kilkadziesiąt lat temu 
takie powtórzenie uznano za wła
ściwe, dziś stoi w sprzeczności z za
leceniami liturgistów, którzy wska
zują jako najwłaściwszą w tym miej
scu tematykę eschatologiczną, na
prowadzającą na najgłębszy wymiar 
liturgii, zgodnie zresztą z pradawną 
tradycją sztuki chrześcijańskiej. Co 
więcej, podjęcie tej tematyki w wy
stroju prezbiterium włocławskiego 
kościoła byłoby również nawiąza
niem do najbliższej tradycji: przez 
ponad dwa wieki dominowało tu 
wyobrażenie świętych w chwale - 
patronów kościoła - oddających 
cześć Trójcy Świętej na obrazie reta
bulum ołtarza głównego. Jakkolwiek 
to zabrzmi, pozostaje stwierdzić, że 
zamiast prawd objawionych przed

stawiono w prezbiterium prywatne 
objawienia,z które nie są dogmatami 
wiary, jak Świętych Obcowanie. Na 
sklepieniu pojawiła się jeszcze jed
na dekoracja malarska: stiukowe że
bra pomalowano na kolor brązowy, 
a ich profilowania pozłocono, za
pewne z intencją zharmonizowania 
tych elementów z wyposażeniem o 
częściowo złoconych detalach. Oce
nę tej dekoracji można formułować 
w odniesieniu do tradycji reformac
kiej, można ją także uznać za kwestię 
smaku. W obu wypadkach ocena nie 
wypada pozytywnie.

Wymienione prace konserwator
skie nie mogą być oczywiście stawia
ne na równi z tymi, które przepro
wadzano wcześniej. Są one, na 
szczęście, odwracalne, nie niszczą 
substancji zabytkowej, dostarczają 
jednak interesującego materiału, 
który powinni wziąć pod rozwagę 
wykonawcy i zleceniodawcy konser
wacji kościołów zabytkowych.

W projektowaniu budowli sa
kralnych, ich wyposażenia i wystroju 
względy funkcjonalne łączą się z po
szukiwaniami artystycznymi oraz za
mierzonym przekazem ideowym, 
przy czym ten ostatni jest solą każde
go projektu, jest jak sól, która „gdy 
utraci swój smak, czymże ją poso
lić?”. Odniesienie tej ewangelicznej 
metafory również do prac konserwa
torskich nie jest przesadą - to poka
zuje historia wnętrza kościoła refor
matów we Włocławku. Działania 
podyktowane zwykłą użytecznością 
lub pozbawione głębokiego namysłu 

stworzyły miejsce, które nie pełni 
dobrze swojej funkcji wprowadzania 
w misterium. Obie reformy liturgicz
ne odciskające piętno na wnętrzu te
go kościoła - po soborze trydenckim 
i po soborze watykańskim II - za
wierają konsekwencję duchowej tra
dycji. Tradycja ta, z jej dążeniem do 
wyeksponowania ołtarza i unaocz
nienia otwartego nieba, najlepiej 
wskazuje kierunek prac we wnętrzu 
kościelnym. Wchodzimy w prze
strzeń świętą jako ludzie swoich cza
sów, tyleż nieprzygotowani, co spra
gnieni, niewrażliwi na stare symbole, 
a przecież nadal czerpiący wiarę ze 
słuchania i patrzenia. Dopiero wte
dy, gdy kościół okazuje się jedynym 
miejscem, które w szczególnych 
okolicznościach życia może otwo
rzyć przed człowiekiem nową per
spektywę poza horyzontem dotych
czasowych poglądów i przeczuć, 
sprawa wyglądu kościoła nabiera 
właściwej wagi.

Konieczne jest w naszych czasach 
rozbudzenie refleksji nad sposobami 
troski o takie święte miejsca - reflek
sji nad motywacjami, którymi kierują 
się wykonawcy prac konserwator
skich, nad wydatkowaniem pieniędzy 
przez kustoszy starych kościołów, 
nad rolą konserwatorów diecezjal
nych, nad związkiem wiernych ze 
swoją świątynią, nad relacją między 
zabytkową architekturą i wyposaże
niem a życiem religijnym współcze
snych ludzi.

Maria Słodka
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Historie z alkowy
J

edwabny czepek nocny z począt
ku XX w., spłaszczający biust ko
ronkowy napierśnik z lat dwu
dziestych, francuski gorset „Giriana” 

z przełomu XIX i XX w., przedwo
jenne suspensorium, pierwsze polskie 
powojenne kalesony, model halki 
„Pompadour” wyprodukowany z 
dzianiny poliamidowej w latach sześć
dziesiątych w RFN... Czy warto gro
madzić takie rzeczy? Jaką wartość 
mają dziś, często zniszczone praniem 
i noszeniem? Czy tego chcemy, czy 
też nie, i one świadczą o przeobraże
niach obyczajowych minionych po
koleń - bielizna ewoluowała bowiem 
wraz ze zmianą stylu życia naszych 
przodków, modną w danej epoce syl
wetką, standardami higieny osobistej 
i wreszcie - wraz z ewolucją ubrań 
wierzchnich, do których musiała się 
bezustannie dostosowywać. Zmie
niały się fasony i materiały, z których 
bieliznę szyto - najpierw na miarę, a 
tuż przed pierwszą wojną światową 
seryjnie, zmieniał się sposób jej no
szenia. Z czasem z elementu, o 
którym się głośno nie mówiło, a ra
czej dyskretnie tuszowało jego obec
ność, bielizna trafiła na pokazy mo
dy, na wybiegi, na międzynarodowe 
targi. Można nawet zaryzykować 
stwierdzenie, że emancypacja tej 
części ubioru - to przykład jednej z 
najbardziej spektakularnych „karier” 
w XX w. Dlatego to też są zabytki, 
zabytki chyba najbliższe naszemu 
ciału...

Majtki otwarte czy z klapą? - taki 
dylemat miały nasze prababki na po
czątku minionego stulecia. Majtki 
otwarte, czyli dwie odrębne nogawki 
wszyte w talii w szeroki pas, to spa
dek po XIX stuleciu. Te z klapą po
jawiły się na początku XX w. i repre
zentowały nowszy fason: nogawki 
miały już zszyte, a szeroka klapa z ty
łu była zapinana na guziki. Model 
ten funkcjonował jeszcze w latach 
pięćdziesiątych, zwłaszcza w bieliźnie 
dziecięcej. Jednak to nie wywodzące 
się z pantalonów majtki, lecz gorset 
najlepiej obrazuje ewolucję (a może 
rewolucję?) bielizny w ciągu ostat
nich stu lat. Kiedyś było to prawdzi
we narzędzie tortur płci pięknej, dziś 
bezpieczny dla sylwetki sprzymierze
niec w tuszowaniu niedoskonałości 
figury. Historia gorsetu pokazuje, jak 
kobiety stopniowo pozbywały się ko
lejnych warstw krępujących ich ciała. 
W latach dziesiątych XX w. gorset 
rozpad! się na dwie części: górną - 
biustonosz i dolną - elastyczny pas, z 
przypinkami do pończoch. Efektem 
dalszego odejmowania i upraszczania 
tej części bielizny są biustonosze sa- 
monośne i współczesne stringi. Te 
ostatnie wcale nie są wynalazkiem lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, 
już w latach trzydziestych stringi no
siły tancerki egzotyczne!

Niewątpliwie najstarszy element 
bielizny, znany od najdawniejszej 
przeszłości - to koszula. Jeszcze przed 
pierwszą wojną światową kobiety na

kładały na nią gorset obciskający bio
dra i uda, podtrzymujący biust, dzięki 
czemu ich sylwetki były charaktery
stycznie wygięte. Kolejną warstwę sta
nowił stanik gorsecikowy - rodzaj 
kaftanika sięgającego poniżej biustu, 
silnie dopasowanego, z zapięciem z 
przodu lub z tyłu, w którym wypu
kłość dla biustu modelowano zaszew
kami. Na to zakładano od talii proto
typ współczesnej półhalki: długą 
spódnicę-halkę (jedną albo dwie) górą 
dopasowaną krojem lub zaszewkami, 
niżej rozszerzaną, a dołem rozbudo
waną falbanami, pod nią wspomniane 
majtki otwarte lub z klapą.

Jakby przeczuwając, że nadcho
dząca Wielka Wojna całkowicie 
zmieni styl i tempo życia kobiet, w 
latach 1910-1914 w bieliźnie na
stąpiły kolejne zmiany i odtąd będzie 
jej coraz mniej i mniej... Nie bez zna
czenia jest fakt, że uproszczeniu ule
gły także ówczesne kapelusze, ucze
sania, obuwie i akcesoria. Proste do
ły sukien nie wymagały już sztyw
nych, często krochmalonych halek- 
-spódnic. Powszechne stało się łącze
nie dwóch sztuk bielizny, np. stanika 
z majtkami lub koszuli z majtkami, a 
zestawy takie zwano kombinacjami.

Kombinacja największą karierę 
zrobiła jednak w kolejnej dekadzie, 
wchodząc na dobre w skład kompletu 
bielizny około 1925 r., kiedy w mo
dzie zatriumfowała chłopczyca. Panie 
nosiły wówczas następujące zestawy: 
koszulę z prostą górą na wąskich ra- 
miączkach, odcinaną pod biustem lub 
w talii i lekko ściągniętą, do tego majtki 
z prostymi nogawkami do połowy uda 
lub krótszymi, albo kombinację z za
pięciem w kroku na guziki. Aby uzy
skać modną sylwetkę, zakładały też 
lansowane przez kobiece czasopisma 
napierśniki spłaszczające biust - bez 
miseczek, lekko modelowane marsz
czeniami, na wąskich ramiączkach. 
Kombinacje nosili także panowie: koszulko- 
-kalesony zapinane z przodu, z klapą z

1. Majtki z klapą, okoto 1900 r.
2. Majtki „otwarte”, około 1910 r.
3. Kombinacja - połączenie koszuli 
dziennej z majtkami, okoto 1910 r.
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4. Koszula nocna i czepek, około 1915 r.

5. Koszula nocna, lata trzydzieste XX w.; 
koszula ta należała do Teresy Roszkowskiej, 
znanej warszawskiej artystki, malarki, 
projektantki scenografii i kostiumów 
teatralnych

6. Kombinacja męska - połączenie 
podkoszulka i kalesonów, lata trzydzieste XX w.

(zdjęcia: Lech Andrzejewski, Centralne Muzeum 
Włókiennictwa w Lodzi)

tyłu, z dzianiny bawełnianej lub wełnia
nej, najczęściej preferowali jednak 
kalesony (długie, krótkie) i podkoszul
ki. Wolniej, ale ewoluował też strój 
nocny: koszule stały się krótsze i zy
skały uproszczony krój, coraz większe 
uznanie zdobywała piżama - pierwot
nie męski strój do spania w podróży. 
Najpiękniejsze koszule nocne zacho
wały się z lat trzydziestych - zwłaszcza 
z drugiej połowy tej dekady. Krojem i 
kunsztownymi wykończeniami przy
pominały suknie balowe: elegancko 
opływały sylwetkę, przylegając do cia
ła, co możliwe było dzięki skompliko
wanym cięciom ukośnym, wymaga
jącym nie lada kunsztu od ówczesnych 
krawców. Dopiero opatentowanie 
pierwszego włókna syntetycznego po
liamidowego o nazwie nylon (w 1937 r. 
przez firmę Du Pont) pozwoliło na 
produkowanie tkanin bardziej ela
stycznych, a przy tym łatwo podda
jących się barwieniu. Dekada lat trzy

dziestych - to zachłyśnięcie się kolo
rem w bieliźnie - zaczął być modny 
róż we wszystkich odcieniach, pastelo
wy niebieski i żółty, nieśmiało pojawi
ła się również bielizna czarna. Z kolei 
biustonosze, ze spłaszczających na
pierśników, zaczęły ewoluować w mo
delujące i podtrzymujące biust, prze
ważnie o spiczastych miseczkach z 
dwóch-trzech warstw, zapinane z tyłu, 
często bardzo ozdobne. Dużą popular
nością cieszył się typ dziennej koszuli, 
zwanej dziś halką: mocno wydekolto
wanej, o wąskich, doszywanych ra- 
miączkach, z wyodrębnioną partią 
biustu, do której konieczne były 
majtki - albo dość szerokie, z krótkimi 
i szerokimi nogawkami na „karczku”, 
albo bardziej dopasowane, tzw. figi, 
bez nogawek.

Po okresie stagnacji, spowodowa
nym drugą wojną światową, zaintere
sowanie modą wybuchło ze zdwojoną 
siłą. Zaproponowany w 1947 r. przez 
Christiana Diora „New look” lanso
wał modę wystawną, podkreślającą 
kobiece kształty, sylwetkę o małej gło
wie, talii osy i zaakcentowanych bio
drach. Aby osiągnąć taki ideał, panie 
znów sięgnęły po gorset, który w no
wej wersji przybrał formę wyprofilo
wanego pasa, zaczynającego się poni
żej biustu, a kończącego na linii bioder, 
mocno ściskającego talię i podkreśla
jącego biodra. Na wierzch, pod klo
szowe spódnice lub suknie nieodzow
ne były sztywne pólhalki: pojedyncze 

lub podwójne. Ratunkiem dla kobiet o 
małych biustach były biustonosze typu 
push-up, wprowadzone na rynek w 
1948 r. przez firmę Frederich’s z 
Hollywood. Natomiast przebojem lat 
pięćdziesiątych był biustonosz bez ra- 
miączek - z drutami i szwami usztyw
niającymi o skomplikowanym ukła
dzie, niewiele przypominający dzisiej
sze modele bardziej uproszczone. Tego 
typu stanik wynalazł prawdopodobnie 
w 1941 r. Howard Hughes, specjalista 
od... aeronautyki. W drugiej połowie 
lat pięćdziesiątych gorset sięgał już tylko 
do talii, panie nosiły pasy do pończoch 
i majtki zwane slipami - dopasowane 
do ciała, bez nogawek, dość wysoko 
podkrojone, z gumką w talii i wy
kończone koronką z lateksu. Wraz 
z bielizną kształtującą sylwetkę panie 
nadal nosiły halki, których fasony ule
gły minimalnym zmianom: z wąskimi 
ramiączkami, wymodelowaną partią 
biustu i dość szerokim dołem, często 
były one zakończone ozdobną falbaną. 
Do halki zakładano dopasowane i 
dość wysoko podkrojone majtki bez 
nogawek, zazwyczaj wykończone 
wąską koroneczką z nici lateksowej. 
Coraz istotniejsza stawała się moda 
młodzieżowa. W bieliźnie nocnej za
znaczyła ona swoją obecność piżama
mi typu „baby doiły” i „frou-frou” - 
szerokie, rozkloszowane góry łączone 
są z krótkimi spodenkami z nylonu, 
wykończone falbankami i koronkami.

W latach sześćdziesiątych młode po
kolenie staje się już ważnym konsumen
tem mody. Kobiety noszą minispódnice 
o linii trapezu, modna jest figura nasto
latki - a wszystko to natychmiast znaj
duje odzwierciedlenie w bieliźnie. Fu
rorę robi zwłaszcza biustonosz typu 
„bardotka” (nazwany tak od nazwiska 
francuskiej aktorki Brigitte Bardot) - o 
mocno wyciętych miseczkach uno
szących biust, z fiszbinami-drutami, 
lekko usztywniany, z koronką na 
wierzchu. I kolejna nowość: całkowicie 
elastyczne majtki spłaszczające brzuch. 
Nosząc mini, panie muszą zrezygno
wać z pończoch na rzecz coraz popu
larniejszych rajstop, te z kolei wymu
szają noszenie majtek typu figi - 
skąpych, odsłaniających pępek, przyle
gających do ciała i coraz bardziej kolo
rowych, co stało się możliwe dzięki za
stosowaniu w przemyśle bieliźniarskim 
na szeroką skalę dzianin z włókien syn
tetycznych, łatwo poddających się far
bowaniu i drukowaniu. Na przełomie 
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lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
w damskiej garderobie pojawia się bo
dy stocking - rodzaj stanika bez 
szwów, elastycznego, zastępującego 
biustonosz i halkę. Bielizna staje się 
dzięki temu coraz wygodniejsza i mo
żna zaryzykować stwierdzenie, że jest 
to początek myślenia o bieliźnie spor
towej. Lata siedemdziesiąte - to dalsze 
triumfy dzianin z włókien syntetycz
nych i naturalnych oraz ich mieszanek. 
Szyto z nich zarówno odzież wierzch
nią, jak i bieliznę dzienną oraz nocną. 
Z kolei lata osiemdziesiąte - to dekada 
kultu ciała i tzw. kobiety sukcesu - 
bielizna z tego okresu jest wyszukana i 
elegancka, a zarazem bardzo funkcjo
nalna - panie noszą to, w czym jest im 
wygodnie. Mogą to być małe staniki 
na fiszbinach, z modelowanymi ter
micznie miseczkami i mocno wcięte, 
odsłaniające pępek majtki, zwane bio- 
drówkami, choć nie brakuje też faso
nów bardziej tradycyjnych. Około 
1985 r. w modzie widoczny jest trend 
romantyczny - powrót do koronek i 
falbanek, znów modne są pończochy, 
szczególnie ze szwem, niebawem po
jawi się ich „samonośna” odmiana. 
Odkrycie dekady - to body, czyli 
bluzko-majtki, przypominające kom
binacje z lat dwudziestych i trzydzie
stych. Takie „cytowanie” minionych 

dekad w modzie, także bieliźnianej, 
zdominowało bieliznę lat dziewięć
dziesiątych, w dowolny sposób łącząc 
różne style i mody.

A co z bielizną męską? Panowie 
jakby mniej przywiązywali wagę do 
tej części garderoby, mniej też o niej 
wiemy - w przeciwieństwie do ko
biet nie mieli bowiem tzw. wiana, z 
którym wiązał się m.in. spis bielizny. 
Najciekawsze eksponaty tej części 
męskiej garderoby pochodzą z lat 
trzydziestych XX w., np. suspenso- 
rium - usztywniona opaska na bio
dra, zapinana na metalową sprzącz
kę z dopinanym na guziki worecz
kiem - używane pod mundury woj
skowe i do uprawiania sportów kon
nych czy jedwabne kalesony z trocz- 
kami do podwiązek na skarpety. W 
latach pięćdziesiątych popularność 
zyskują majtki typu bokserki, wpro
wadzone po wojnie przez żołnierzy 
amerykańskich. Niemiecka firma 
Schiesser od 1949 r. lansowała inną 
nowość: rozporek z nakładanych na 
siebie ukośnie dwu warstw dzianiny. 
Jednak przełomowe dla męskiej bie
lizny okazały się dopiero lata osiem
dziesiąte. Wtedy to zainteresowali 
się nią kreatorzy mody i wprowadzi
li tak zdecydowane kolory, jak czerń 
czy czerwień (wcześniej dominowa

ły: biały, jasnoszary i beżowy). W 
połowie tej dekady - i to też jest 
znak nowej epoki - pojawiła się bie
lizna typu unisex.

Wszyscy, którzy po tym pobie
żnym wstępie do historii bielizny 
XX w. chcieliby na własne oczy zo
baczyć opisane obiekty, powinni od
wiedzić na początku 2008 r. Mu
zeum Historii Przemysłu w Opatów
ku, a w kwietniu - Muzeum w Piotr
kowie Trybunalskim. Pokazywana 
tam będzie kolejna edycja wystawy 
„Od pantalonów do stringów. Ko
lekcja bielizny damskiej i męskiej w 
zbiorach Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa”. Autorki tej nieco
dziennej wystawy, której pierwsza 
odsłona miała miejsce w Łodzi 
(wrzesień-grudzień 2006) - Aleksan
dra Trella i Ewa Sierańska, pracow
nice istniejącego od 30 lat Działu 
Odzieży CMW - przygotowały dla 
zwiedzających dodatkowe atrakcje, 
np. zestaw sprzętów służących do 
prania w latach pięćdziesiątych, 
przybory do manicure z początku 
XX w., przedwojenne cenniki 
męskiej bielizny i czasopisma dla 
pań: „Bluszcz” i „Tygodnik Mód i 
Powieści”. To też są zabytki.

Monika Nowakowska

Zabytki na znaczkach

Kraków na ząbkowanych miniaturach

To oczywiste, że Poczta Polska nie mogta w 
swym tegorocznym planie emisyjnym pomi
nąć 750. rocznicy lokacji Krakowa. Dedykowa

ny temu wydarzeniu znaczek ukazał się 29 ma
ja br. (nakład: milion egzemplarzy). Zaprojekto
wał go Kuba Sowiński, przedstawiając na nim 
krakowski Rynek Główny widziany z lotu ptaka, 
fragment oryginalnego aktu lokacyjnego oraz 
kartusz herbowy grodu. Ładna jest koperta 
pierwszego dnia (FDC), z wydrukowaną złotą 
farbą średniowieczną panoramą miasta.

Niby wszystko w porządku, nowy walor 
prezentuje się bardzo dobrze, lecz mimo to 
można mieć do Poczty Polskiej uzasadnione 
pretensje. Zdaniem kolekcjonerów miastu 
poskąpiono w związku z jego wielkim świę
tem należytej oprawy filatelistycznej. Nie 
wiadomo, dlaczego emitent uznał, że w tym 
wypadku znaczek wystarczy, gdy tymcza
sem podobne jubileusze innych równie sza
cownych miast uhonorował blokami, a cza
sem nawet długimi seriami. To jakieś rażące 
nieporozumienie! Gdy Warszawa obchodzi
ła w 1965 r. 700-lecie, ukazała się seria li
cząca osiem znaczków, przy tym wieńczył ją 
blok; 750-lecie nadania praw miejskich Toru
niowi uświetniono znaczkiem i blokiem;

1000-lecie Gdańska w 1997 r. uczczono 
znaczkiem i blokiem; 1000-lecie Wrocławia 
w 2000 r. - znaczkiem i blokiem; 750-lecie 
lokacji Poznania w 2003 r. - znaczkiem i blo
kiem. Dlaczego zatem potraktowano Kraków 
po macoszemu?

Z wszystkich polskich miast najczęściej, 
rzecz jasna, portretowano na znaczkach sto
licę, Warszawę. Nasza dawna stolica, Kra
ków, także ma bogatą znaczkową ikonogra
fię, bo można się doliczyć aż ponad 50 
znaczków powiązanych z podwawelskim 
grodem. Pierwsze dwa, z Wawelem, ukazały 
się już w 1925 r. Z pozostałych serii wymienić 
trzeba przede wszystkim cykl „Odnowa za
bytków Krakowa", w którym w kilku latach 
(1982,1983,1984,1986,1987 i 1988) ukaza
ło się ogółem osiem znaczków i blok. Tu 
trzeba Poczcie Polskiej oddać ukłon - ta emi
sja była naprawdę okazała. Wystarczy spoj
rzeć na reprodukcje walorów pierwszej serii 
pokazujących (na znaczkach): portale Ka
mienicy Dziekańskiej przy ul. Kanoniczej 21 i 
Collegium luridicum, jednego z gmachów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodz
kiej 53 oraz (na bloku) - fragment planu sta
rego Krakowa z jego najszacowniejszymi za-

Koperta pierwszego dnia obiegu (FDC) 
ze znaczkiem wydanym z okazji 750-lecia lokacji 
Krakowa, 2007 r.

bytkami na marginesie, m.in. kościołem Ma
riackim, Barbakanem, Sukiennicami, Wawe
lem, Bramą Floriańską.

Czyżby bogactwo sprzed 20 lat zade
cydowało o zaniechaniu godziwego uhono
rowania tegorocznej 750. rocznicy lokacji?

Tadeusz Kurlus
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To je vyborne!
Das ist super!

Dolny Slqsk jest super, bo żaden inny region w Polsce nie może poszczycić się takim bogactwem zamków 
i pałaców.

Szczegolnq dumq Dolnego Ślgska sq pałace i zamki. Co czwarty polski zamek i pałac znajduje się właśnie w tym regionie! 
Różnorodność budowli oraz legend i historii zwiqzanych z każdym obiektem pobudza wyobraźnię odwiedzajqcych. Trudno 
oprzeć się magii takich miejsc jak zamek Ksiqż, Czocha, Chojnik, Bolków, Kamieniec Zqbkowicki czy Grodziec. Sq one żywq 
lekcjq historii dla pasjonatów kultury rycerskiej i miłośników stylów architektonicznych minionych stuleci. Tu każda budowla ma 
swojq tajemnicę. W niektórych, jak głoszg legendy, duchy dawnych właścicieli zakłócajg spokój odwiedzajqcym. Tak jest na 
przykład na zamku w Chojniku. Dla pogromców duchów to łakomy kqsek.

Przyjedź tu po historię, przygodę i niezapomniane wrażenia. Przyjedź i przekonaj się, że „To je vyborne! Das ist super!" 
Dolny Ślqsk.



ZABYTKI I MŁODZI EZ -

Program edukacyjny
„Bernardo Bel lotto - ambasador kultury"

P
racownicy Działu Oświato
wego Zamku Królewskiego 
w Warszawie, uczestnicząc w 
różnych seminariach edukacyj

nych, zainteresowali się europej
skimi programami edukacyjnymi, 
które są rezultatem wspólnej pra
cy instytucji kultury, szkół i lokal
nych władz. Biorąc je za wzór, 
rozpoczęli własny, wieloletni pro
jekt „Bernardo Bellotto — ambasa
dor kultury, czyli magiczna skrzy
neczka pana Bellotta”. Program ten 
jest próbą budowy modelu 
współpracy szkół i muzeów oraz po
lem do eksperymentów z różnymi 
metodami pracy. Istotną jego warto
ścią jest bezpośredni dostęp dzieci 
do dzieł sztuki. Z punktu widzenia 
muzealnika ważny jest bliższy kon
takt z nauczycielem, aby w tworze
niu oferty edukacyjnej muzeum 
uwzględnić jego potrzeby. Program 
taki wymaga też współpracy z inny
mi instytucjami, np. archiwami i bi
bliotekami, domami kultury, a także 
współdziałania z władzami admi
nistracyjnymi i samorządowymi. 
Wszystkich razem musi łączyć troska 
o zabytki i taka edukacja młodzieży, 
aby zrozumiała, jak ważne jest dzie
dzictwo lokalne, ale też narodowe i 
europejskie. Najlepszą metodą jest 
edukacja artystyczna, która przygo
towuje do świadomego uczestnictwa 
w kulturze, ale też pozwala wniknąć 
w atmosferę epoki. Własna twór
czość, a szczególnie praca w grupie 
angażuje młodzież, pozwalając zna
leźć miejsce w swoim środowisku, 
doświadczać afirmacji swoich dzieł 
od innych członków zespołu, na
uczycieli, publiczności.

W programie „Bernardo Bellot
to” zajęto się edukacją muzyczną, 
teatralną, plastyczną. Udało się za
angażować wybitnych specjalistów 
w tych dziedzinach, a uczniowie nie 
płacili za warsztaty. Dla wielu była 
to jedyna szansa na uczestniczenie

1. Uczennice ze szkoły 
podstawowej
w Żelechlinku tańczą 
kontredansa w Dawnej 
Sali Audiencjonalnej 
w Zamku Królewskim 
w Warszawie

2. Dzieci, młodzież
i nauczyciele tańczą 
poloneza na tarasie 
Zamku Królewskiego 
w Warszawie

w takich zajęciach. Różne trudno
ści, m.in. związane z finansowa
niem, zawarte zostały w specjalnym 
opracowaniu oceniającym program. 
Prowadzone są zajęcia z nauki ryt
mu, śpiewu i tańca według metody 
Carla Orffa: proste zabawy np. z 
chustkami w parach pomagają w in
tegracji uczestników warsztatów, a 
inne ćwiczenia ruchowe uczą, jak 
pomóc dzieciom w aktywnym słu
chaniu muzyki. Młodzież poznaje 
też muzykę etniczną i dawne instru

menty, uczy się tańców historycz
nych. Nauka ukłonów podczas kon
tredansa pokazała, że gorset i ro
gówka uniemożliwiały damom 
ukłon, tak jak rozumiemy to dzisiaj, 
a w krótkiej spódniczce nie wygląda 
on zbyt ładnie, więc uczennice za
częły sobie szyć odpowiednie suk
nie. Przygotowywane przedstawie
nia teatralne łączyły w sobie wiele 
dyscyplin - literaturę, muzykę, hi
storię ubioru. Zajęcia z dykcji po
magają w przygotowaniu do pełnie-
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nia przez młodzież funkcji prze
wodników, np. uczniowie w stro
jach ludowych łub historycznych 
oprowadzali gości po pałacu w Nie
borowie i po Zamku Królewskim w 
Warszawie. Inne warsztaty miały na 
celu naukę sztuki opowiadania hi
storii. Pretekstem do zajęć był stół 
nakryty według dawnych martwych 
natur holenderskich, stragan nama
lowany przez Bellotta, gobeliny 
przedstawiające cztery pory roku, 
herby i dawna broń. Podczas zajęć 
plastycznych uczniowie poznawali 
zasady działania kamery obskury i 
próbowali malować, jak Canaletto 
na sztalugach. Na innych zajęciach 
malowali pas kontuszowy, robili z 
tektury kapelusz typu tricorn, ozda
biali trójkątny bawet do sukni, szyli 
z koronek mankiety czy naszywali 
aplikacje na kamizelkę lub projek
towali własne herby.

Od 2005 r. uczestnicy programu 
zaczęli spotykać się na seminariach - 
na jesieni 2005 r. w Nieborowie, po
tem na seminariach związanych z Fe
stiwalem Muzyki Dawnej, a także na 
seminarium na temat teatru, zabaw w 
ogrodach i strojów. Wszystkie semi
naria kończyły się debatami, z 
których wynikało, że trzeba nadal 
spotykać się i razem budować pro
gram, organizując kolejne warsztaty i 
prezentacje.

Co roku organizowane są podsu
mowania pracy, na których mło
dzież pokazuje swoje osiągnięcia na 
wystawach i przed zgromadzoną pu
blicznością. W 2001 r. np. ucznio
wie przygotowali w Starej Poma

rańczami w Łazienkach Królew
skich spektakl Powrót posła, a w 
2002 r. także w Łazienkach - „Bal u 
króla”, na którym wszyscy, ubrani w 
suknie, kontusze i fraki, zatańczyli 
poloneza w Ogrodzie Różanym. 
„Obiad czwartkowy”, na którym 
młodzież odegrała krótkie scenki, 
odbył się w Sali Wielkiej Zamku 
Królewskiego w Warszawie w 2003 r. 
Z okazji zamknięcia wystawy 
„Bernardo Bellotto - sekrety jego 
malarstwa” w 2004 r. zorganizowa
ny został „Festiwal Canaletta”, a w 
2005 r. Festiwal teatralny, który 
uczcił 240. rocznicę powstania Te
atru Narodowego. W 2006 r. wszy
scy uczestnicy programu na tarasie 
zamku zatańczyli kontredansa, a w 
2007 r. - poloneza. Do tych imprez 
uczniowie robili plakaty w Muzeum 
Drukarstwa Warszawskiego.

Pewne elementy przygotowywa
nych spektakli pokazywane były na 
kursach dla nauczycieli i semina
riach, jako metoda edukacji o dzie
dzictwie. Pozwalało to na przekazy
wanie zdobytych doświadczeń in
nym, a także z uczestników kursów 
napływali do programu nauczyciele. 
Program „Bernardo Bellotto” zmierza 
w kierunku europejskiego programu 
„Szkoła adoptuje zabytek”. Zespól 
Szkół nr 56 w Warszawie zaadopto
wał już kościół kapucynów - miejsce 
pochówku Bernarda Bellotta, a gim
nazjum w Dzierzgówku - Przybytek 
Arcykapłana w Arkadii. Dąży się też 
do nawiązywania partnerskich sto
sunków szkoła - muzeum czy dom 
kultury oraz ze szkołami zagranicz-

3. Uczeń z Zespoiu Szkól nr 56 w Warszawie 
oprowadza gości po Sali Canaletta
w Zamku Królewskim w Warszawie

4. Uczennice z gimnazjum nr 2
w Dzierzgówku oprowadzają zwiedzających 
po pałacu w Nieborowie

nymi. Gośćmi szkoły w Kałuszynie 
były np. dzieci z Wilna.

Program „Bernardo Bellotto” mo
że być realizowany w czasie edukacji 
pozalekcyjnej lub szkolnej w ramach 
różnych ścieżek przedmiotowych. 
Uzupełniającą funkcję może w nim 
pełnić dom kultury, mający dobrze 
przygotowaną kadrę nauczycielską. 
Dobrze byłoby, żeby stał się progra
mem szkoły i cała społeczność lokalna 
mogłaby mu kibicować, jak zespołowi 
grającemu w piłkę nożną. To dobra 
wizytówka dla szkoły w relacjach z 
innymi szkołami, rodzaj promocji 
wobec partnerów. Poznawanie kultu
ry XVIII w. jest znakomitym tematem 
do wymiany międzynarodowej między 
szkołami, nadaje się także jako wątek 
pracy podczas zielonej szkoły czy jako 
temat zabawy choinkowej lub uroczy
stości podsumowującej rok szkolny. 
Przygotowując scenki teatralne, tańce i 
stroje, ucząc się dawnych rzemiosł, 
uczniowie na mniejszą skalę realizują 
to, co możemy zobaczyć w wykonaniu 
dorosłych pasjonatów historii podczas 
festiwalu archeologicznego w Biskupi
nie, festiwalu wikingów na Wolinie 
czy rekonstrukcji różnych bitew histo
rycznych.

Maria Brodzka-Bestry
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Tragedia Don Carlosa

H
iszpański dwór Filipa II, szczególnie w połowie XVI w., 
byt widownią wielu tragicznych powikłań, których ofia
rą stał się pierworodny syn królewski i następca dworu 
(infant) Don Carlos (1545-1568), zrodzony z pierwszej mał

żonki monarchy - Marii Portugalskiej. Poród królowej okazał 
się trudny, w dodatku asystowała 
przy nim niedoświadczona akuszer
ka, zatem możliwe, iż dziecko przy
szło na świat z okołoporodowym 
uszkodzeniem mózgu. W każdym 
bądź razie infant cierpiał na poważne 
zaburzenia osobowości. Wybuchowy 
i gwałtowny, uparty i zawzięty, wy
różniał się agresywną mściwością 
i okrucieństwem, uczył się nadzwy
czaj niechętnie, mówił z trudnością 
(jąkanie). Poza tym cechowała go 
wręcz odrażająca powierzchowność. 
Według licznych relacji ówcze
snych świadków (m.in. cesarskiego 
ambasadora, barona Dietrichsteina), 
Don Carlos był wręcz szkaradny: 
miał głowę nieproporcjonalnie wiel
ką w stosunku do tułowia, jedno ra
mię wyższe od drugiego, nogi wrze
cionowate (przy czym jedną kończy
nę nieco dłuższą), prawą rękę najwy
raźniej niedowtadną, a z przodu 
garb. W twarzy - o habsburskiej wy
suniętej dolnej szczęce - uderzała 
bladość. Początkowo chudy, z upły
wem czasu zaczął tyć, ponieważ wy
kazywał nieopanowaną żarłoczność. 
Wszakże najgorsze dla otoczenia 
stały się jego sadystyczne wybryki: 
infant - zwłaszcza w furii - zagrażał 
po prostu otoczeniu. Na domiar złe
go w 1562 r. książę spadt ze schodów 
i doznał tak ciężkich urazów głowy 
(stracił czasowo wzrok), że tylko ope
racja czaszki, dokonana przez wiel
kiego Vesaliusa, uratowała mu życie. Wszakże Don Carlos 
nigdy już nie powrócił do poprzedniej - i tak nie najlep
szej - kondycji umysłowej i fizycznej. Odtąd jeszcze bar
dziej porywczy, umysłowo upośledzony, zdradzał wręcz cechy 
psychopatyczne.

Pomimo tych dramatycznych zdarzeń Filip II nie spisał na 
straty syna jako wariata (w 1567 r. powierzył mu przewodnictwo 
w hiszpańskiej Radzie Stanu), ale ich wzajemne stosunki, zatru
wane różnymi incydentami, układały się coraz gorzej. Głównym 
powodem był fakt, iż infant wręcz obsesyjnie nienawidził króla i, 
co gorsze, zaczął planować jego zabójstwo. Jesienią 1567 r. 
zbierał fundusze na potajemne opuszczenie dworu i ucieczkę do 
zbuntowanych przeciw Hiszpanii Niderlandów. Filip II nie potrze
bował szpiegów, aby dowiedzieć się o niebezpiecznych planach 
syna. I choć trudno uznać go za potwora, działał szybko i konse
kwentnie: 18 stycznia 1568 r., o jedenastej w nocy, osobiście, w 
towarzystwie członków swego dworu, wkroczył w pełnej zbroi do 
komnaty infanta i aresztował go. Więźnia osadzono w wieży zam
ku Arevalo i trzymano pod ścisłą kontrolą. Don Carlos, pogrążo
ny w głębokiej depresji, to usiłował popełnić samobójstwo, to gło
dził się, to znów przejadał, to kazał okładać łóżko lodem podczas 
skwarnego lata. Osłabiony, dostał gorączki i o świcie 24 lipca 
1568 r. zmarł. Po cichu mówiono o wolno działającej truciźnie 
bądź o uduszeniu. Według pamiętników księcia Saint- Simona

(ukazały się one w połowie XVIII w.), trumna Don Carlosa, otwo
rzona na rozkaz Filipa V, ukazała zmarłego z głową spoczywa
jącą u stóp; nagabywany wówczas przez pamiętnikarza jeden z 
zakonników Escurialu przyznał, że infanta istotnie ścięto. Później
sza autopsja zwłok w 1812 r. przez pewnego Francuza miała to 

potwierdzić. Śmierć księcia, bez 
względu na towarzyszące jej okolicz
ności, stała się częścią „czarnej legen
dy” (leyenda nigra), rozgłaszanej przez 
zaciekłych wrogów króla Filipa. Jej po
czątek datuje się od Apologii Wilhelma 
Orańskiego (1581), w której autor jaw
nie oskarżył tego monarchę o cudzo
łóstwo, kazirodztwo, zamordowanie 
Don Carlosa i żony Elżbiety de Valois, 
rzekomo połączonych romansem. 
Wątek ów podjęli bezkrytycznie 
późniejsi pisarze i autorzy sztuk (Alfieri, 
Schiller), przedstawiając Don Carlosa 
jako szlachetnego, utalentowanego i 
pięknego młodzieńca, sympatyka libe
ralnego protestantyzmu, nieszczęśli
wie zakochanego w swej macosze. 
Dramat hiszpańskiego infanta urzekl 
też Giuseppe Verdiego, który we wrze
śniu 1866 r. ukończył operę Don Car
los, z librettem opartym na arcydziele 
Schillera; w 1867 r. dzieło to wystawio
ne zostało w paryskiej Grand Opera.

Zachowane wizerunki - malarskie i 
graficzne - Don Carlosa bynajmniej mu 
nie schlebiają. Zachowany w madryc
kim Museo del Prado obraz olejny wzię
tego hiszpańskiego portrecisty Alonsa 
Sancheza Coello (1515-1590) nie ukry
wa oczywistych wad fizycznych mode
la - garbu i dysproporcji między jedną 
a drugą nogą. Wspomniane cechy sta
rała się obejść inna stawna malarka, 
działająca na dworze hiszpańskim, 
Włoszka Sofonisba Anguisciola (1530-

-1620), która przedstawiła księcia także w pozie stojącej, lecz w 
dynamicznym geście: model trzyma prawą rękę na gardzie szpa
dy, a lewą zdaje się dobywać z pochwy sztylet, noszony na pasku. 
Opisany portret, słusznie pretendujący do miana reprezentacyjne
go, zawierał niepokojącą aluzję do bezmyślnego sięgania po 
broń, zbyt często praktykowanego przez infanta. Pomimo to - w 
odróżnieniu od poprzedniego wizerunku - nadzwyczaj spodobał 
się Don Carlosowi, który polecił nielubianemu przezeń malarzowi 
Coello zdjąć za karę trzynaście kopii z oryginalnego dzieła Sofo- 
nisby (nie zachowało się ono do naszych czasów i jest znane wła
śnie z kopii). Z kolei anonimowy miedzioryt niemiecki, zamiesz
czony w bogato ilustrowanym druku, będącym zbiorem wizerun
ków osobistości i noszącym długi (tu skrócony) tytuł Conterfet 
Kupfferstich [...] dereń jenigen regierenden grossen Herren (t. 1, 
Leipzig 1721) rejestruje popiersie młodzieńca o melancholijnych 
rysach i dużej głowie, wciśniętej w spadziste ramiona. Widniejący 
u dołu napis „Don Carlos infante von Spanien / Philippi II Sohn" nie 
pozostawia wątpliwości nie tylko co do osoby portretowanego, 
lecz także co do jego ułomności fizycznych, widocznych tu na 
pierwszy rzut oka. Czy powstało kiedykolwiek jakieś dzieło sztuki 
uwieczniające ostatnie chwile infanta, należy wątpić. Z perspekty
wy czasu losy Don Carlosa niewątpliwie budzą współczucie, lecz 
do niego samego trudno żywić sympatię.

Hanna Widacka

(miedzioryt w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie)
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Digitalizacja odbitek fotograficznych z kolekcji
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości

Jarosław Wojciechowski, ar
chitekt, konserwator zabyt
ków, fotografik i członek Za

rządu powstałego w 1906 r. To
warzystwa Opieki nad Zabytka
mi Przeszłości, w swych wspo
mnieniach z 1918 r. tak oceniał 
pierwsze lata działalności tej or
ganizacji: „Z chwilą jego utwo
rzenia się w Warszawie, jedynej 
na obszarze Królestwa Polskie
go instytucji o charakterze na
ukowym, która powołana jest do 
pracy w zakresie inwentaryzacji, 
[...] rozpoczął się niejaki ruch w 
pracy naukowej nad zabytkami. 
Wyjazdy delegatów Towarzystwa 
stały się okazją do sporządzenia

dorywczych zwykle zdjęć foto
graficznych, pomiarów, szkiców 
i notat..." (J. Wojciechowski, O 
potrzebie polskich pracowni in
wentaryzacyjnych oraz o potrze
bie wydawnictwa materiałów 
do inwentaryzacji zabytków sztu
ki w Polsce, Nauka Polska, t, 1,
S. 426).

Dorobek tych wczesnych lat 
działalności Towarzystwa jest na
prawdę imponujący. Organizacja 
propagowała systematyczne stu
dia nad zabytkami kultury pol
skiej poprzez prowadzenie ba
dań archiwalnych i terenowych, 
dążenie do utrwalania i zapa
miętywania prawdy o otacza
jącym świecie. Od początku pod
kreślano konieczność fotogra
ficznej rejestracji tego, co ginie i 
nieuchronnie odchodzi w prze
szłość. Gromadzenie i klasyfika
cja dokumentacji obecne byty już 
przed 1906 r. w działaniach przy
szłych założycieli Towarzystwa,

1. Naklejka na 
negatyw z jego 
numerem 
inwentarzowym 
identyfikująca 
kliszę pochodzącą 
ze zbioru TOnZP

2. Karta 
archiwizacyjna 
pochodząca
z kolekcji fotografii 
TOnZP

3. Odwrocie karty 
archiwizacyjnej wraz 
z opisem fotografii

4. Członkowie 
TOnZP podczas 
fotografowania 
Wielkiej Sali opactwa 
w Czerwińsku

2

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI PRZŁSZtOŚCI.

url ul ----------
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wspomnieć tu wypada choćby 
o systematycznej dokumentacji 
zabytków, prowadzonej przez 
Józefa Dziekońskiego czy Ka
zimierza Broniewskiego. W mo
mencie powstania TOnZP prze
kazali oni całą dokumentacje 
do jego zbiorów.

Wykupienie w 1911 r. przez 
Towarzystwo warszawskiej Ka
mienicy Baryczków spowodowa
ło, iż miejsce to stało się ważnym 
ośrodkiem życia kulturalnego. 
Organizowano tu ogólnie do
stępne wykłady, ważne wystawy 
poświęcone polskiej sztuce i hi
storii, gromadzono materiały ar
chiwalne i dokumentacyjne. Po
zyskanie odpowiedniego lokalu 
dato też możliwość stworzenia 
Archiwum Fotograficznego, przy 
czym dokumentacja fotograficz
na gromadzona była nie tyle z 
myślą o krajowym spisie zabyt
ków (na to było jeszcze za wcześ
nie), ile raczej jako materiał, na 
podstawie którego ustalano, ja
kie należało podjąć działania ra
townicze. Gromadzono ją rów
nież ze świadomością, iż może 
się ona w przyszłości stać jedy
nym świadectwem istnienia nie- 
podlegających przecież wó
wczas żadnej ochronie polskich 
zabytków.

Wielką rolę w porządkowa
niu i katalogowaniu zbiorów fo
tograficznych odegrał od po
czątku blisko związany z TOnZP 
Kazimierz Broniewski. To jego 
zbiór szklanych negatywów w 
formacie 13x18 cm, początko
wo przechowywany w prywat
nym mieszkaniu, rozpoczynał 

numerację inwentarzową przy
szłej wielkiej kolekcji. Drugą 
osobą mającą wielkie zasługi w 
tym względzie byt architekt Ju
liusz Kłos, który nadzorował 
systematyczne opisywanie na
pływających do Kamienicy Ba
ryczków pozytywowych odbitek 
fotograficznych. Naklejane na 
kartony, zaopatrywane w lako
niczne opisy i opatrzone sygna
turami zdjęcia z czasem utwo
rzyły drugi, obok negatywowe
go, zbiór fotograficzny TOnZP. 
Działania te, wykonywane przy 
finansowym wsparciu składek 
członkowskich oraz dotacji z 
Kasy Mianowskiego, pozwoliły 
na udostępnianie szerszym rze
szom miłośników zabytków naj
większego na ziemiach polskich 
zbioru ikonograficznego. U „Ba
ryczków" zamawiano odbitki do 
publikacji, prac naukowych i 
konserwacji.

Odzyskanie przez Polskę 
niepodległości umożliwiło po
wołanie wyspecjalizowanych 
struktur państwowych zajmu
jących się konserwacją zabyt
ków, inwentaryzacją, otwiera
niem muzeów, prowadzeniem 
czasopism i wydawnictw po
święconych historii. W ich two
rzenie zaangażowali się przede 
wszystkim członkowie TOnZP, 
realizując już w innych warun
kach jego idee.

Lata drugiej wojny światowej 
stanowią cezurę dla działalności 
Archiwum Fotograficznego. To
warzystwo przestało istnieć, zaś 
zbiory zostały zarekwirowane 
przez niemiecką administrację
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5. Regat w Instytucie Sztuki PAN 
z kartonami zawierającymi zebrane 
i posegregowane oryginalne 
pozytywy z kolekcji TOnZP

(zdjęcia ze zbiorów Instytutu
Sztuki PAN w Warszawie)

Generalnej Guberni. Część wy
wieziono do Krakowa, część po
została na warszawskim Starym 
Mieście, gdzie uległa zagładzie 
w dniach Powstania Warszaw
skiego.

Choć zaginęły księgi inwen
tarzowe z tamtych czasów i ma
teriały dokumentujące działal
ność Towarzystwa, a zbiory 
sztuki uległy rozproszeniu, naj
cenniejsze materialne elementy 
spuścizny Towarzystwa na 
szczęście uratowały się. Pozo- 
stają one obecnie w zbiorach In
stytutu Sztuki PAN, współtworząc 
największy zbiór przekazów iko
nograficznych dotyczących kul
tury narodowej w Polsce. Skła
da się nań: około 10 tys. nega
tywów i około 8 tys. oryginal
nych historycznych pozytywów 
(vintage print), pokaźna liczba 
planów architektonicznych i ry
sunków pomiarowych, doku
mentacja opisowa - efekt kon
serwatorskiej i inwentaryzacyj

nej działalności TOnZP, obej
mującej swym zasięgiem kilka
set miejscowości. Nadal prowa
dzone są kwerendy nad odnale
zieniem rozproszonego dorob
ku Towarzystwa w celu podjęcia 
próby skompletowania, choćby 
w formie cyfrowej, jego zbiorów.

Wcześniej cytowany już Ja
rosław Wojciechowski tak pisał 
o pracach inwentaryzacyjnych 
Towarzystwa: „Plon tą drogą 
zebrany jako wynik ofiarnej, 
bezinteresownej pracy jedno
stek [...] nie posiada rzeczywi
stego znaczenia, gdyż dotych
czas nie został opublikowany". 
Również przez następne dzie
sięciolecia materiały te udo
stępniane byty jedynie wąskiej 
grupie specjalistów i trzeba by
ło dopiero rewolucji informa
tycznej, by pojawiła się szansa 
spełnienia postulatu sprzed 
osiemdziesięciu lat. Utworzenie 
w Instytucie Sztuki PAN zespo
łu badającego dzieje Towarzy
stwa, przygotowanie pracowni 
do obróbki cyfrowej obrazu, 
wdrożenie kompleksowego 
harmonogramu digitalizacji je
go zbiorów oraz przygotowanie 
profesjonalnej bazy danych 
pozwala mieć nadzieję na za
kończenie w ciągu kilku lat 
opracowania zachowanej spu
ścizny po Towarzystwie.

W niedalekiej przyszłości 
zakończony zostanie w Instytu
cie Sztuki PAN proces digitali
zacji szklanych negatywów 
(współfinansowany przez Na
rodowe Centrum Kultury w ra
mach programu operacyjnego 
„Patriotyzm Jutra"), które po 
dodaniu doń zeskanowanych 
historycznych pozytywów (pra
ce te postępują dzięki wsparciu 
finansowemu Ministerstwa Kul
tury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach projektu Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami) 
będą stanowić podstawę do 
udostępnienia w formie wy
dawnictwa multimedialnego kil
kunastu tysięcy opisanych fo
tografii. W ten sposób całość 
tego cennego zbioru zostanie 
zachowana, zabezpieczona i 
upowszechniona.

Piotr Jacek Jamski

Autor artykułu zwraca się do czytel
ników posiadających w swych kolek
cjach materiały, fotografie, wspo
mnienia związane z TOnZP z uprzej
mą prośbą o informację o nich pod 
adresem Zarządu Głównego Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami.

Fotografie ze strychu

Nie słabnie moda na war
szawską Pragę, stopniowo 
zasiedlaną przez artystów i 

przyciągającą rzesze zwiedza
jących. Opuszczona i degrado
wana przez dziesięciolecia 
dzielnica wciąż zaskakuje swo
ich miłośników. Strychy starych 
kamienic i oficyn, pomimo wie
lokrotnego penetrowania, kryją 
niejeden zabytek, bezcenny dla 
badaczy dziejów Pragi i czeka
jący na swojego odkrywcę. 
Przekonał się o tym w listopa
dzie 2006 r. artysta rzeźbiarz Mi- 

dziennikarką „Rzeczypospolitej” 
Anną Wysocką, oglądałem wy
brane negatywy i zdjęcia, prze
wiezione przez Mikołaja Staro
wieyskiego do praskiego klubu 
„Saturator”. Już po kilku minu
tach nie miałem wątpliwości, że 
odkrycie Starowieyskiego jest 
autentyczną rewelacją. Najstar
szy negatyw pochodził sprzed 
1918 r., najmłodsze zdjęcia - z 
potowy lat siedemdziesiątych 
XX w. Na strychu, w zupełnie 
dobrym stanie przetrwało archi
wum, będące zbiorowym por

1. Portret praskiej rodziny, wykonany w zakładzie fotograficznym 
Tekli Ostrowskiej

kotaj Starowieyski, który wynajął 
na pracownię fragment partero
wej oficyny domu przy ul. Tar
gowej 78. Gdy wszedł na pod
dasze, włączył latarkę i usunął 
stertę śmieci przykrywającą sto
sy pudełek, długo nie mógł 
ochłonąć z wrażenia. Strych wy
pełniały setki szklanych negaty
wów i odbitek fotograficznych z 
różnych epok. Znajdowały się 
tam również resztki wyposaże
nia zakładu fotograficznego: 
drewniane statywy, osłony 
obiektywów, części aparatów i 
butelki z odczynnikami.

Starowieyski szybko ocenił 
wartość niezwykłego znaleziska 
i zawiadomił o swoim odkryciu 
Michała Sokolnickiego - miło
śnika Pragi i założyciela Stowa
rzyszenia Nowa Praga. 13 listo
pada 2006 r. Sokolnicki poinfor
mował o „bezpańskim” archi
wum fotograficznym Zespół 
Opiekunów Kulturowego Dzie
dzictwa Warszawy „ZOK” i Mu
zeum Historyczne m.st. War
szawy. Dwa dni później, wraz z 

tretem kilku pokoleń miesz
kańców Pragi.

Mikołaj Starowieyski prze
kazał znalezisko Muzeum Histo
rycznemu m.st. Warszawy. Ne
gatywy, zdjęcia i resztki wypo
sażenia zakładu fotograficzne
go przewiezione zostały do mu
zeum 16 listopada 2006 r. (zob. 
Anna Wysocka, Cenne fotogra
fie odkryte na strychu, „Rzecz
pospolita”, nr 286 z 8 grudnia 
2006 r.).

Wstępne badania pozwoliły 
ustalić, że już w 1910 r. przy ul. 
Targowej 80 (dawny numer po
licyjny: 44) istniał zakład foto
graficzny, należący do Tekli 
Ostrowskiej (Adresy Warszawy, 
rok 1910, opracował A. Żwan, 
Warszawa 1910). Z tego okresu 
przetrwał tylko jeden szklany, 
pęknięty negatyw, przedstawia
jący praską rodzinę w malowni
czych strojach sprzed pierwszej 
wojny światowej.

W 1920 r. zakład byt wła
snością Stanisława Zarzyckiego 
(Księga Adresowa „Warszawa"
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2. Dziewczęta po Kursie Kroju 
i Szycia Marty Zawistowskiej- 
-Kubikowskiej, prowadzonym 
przy ul. Wileńskiej 3
3. Absolwenci 3-klasowej 
Męskiej Szkoły Handlowej 
na podwórzu kamienicy 
przy ul. Wileńskiej 13
4. Panna młoda z siostrą lub 
przyjaciółką; portret wykonany 
w zakładzie Stanisława 
Zarzyckiego
5. Pracownicy Zakładu 
Kamieniarskiego
Władysława Niedzialka 
przy ul. Św. Wincentego 88
6. Orkiestra taneczna jednej 
z praskich restauracji,
lata trzydzieste XX w.

(zdjęcia w zbiorach Muzeum 
Historycznego m.st. Warszawy)

na 1920 rok, pod red. T. Ko
źmińskiego, Warszawa 1920). 
W końcu lat dwudziestych za
kład przeniósł się na teren 
sąsiedniej posesji przy Targo
wej 78. Zarzycki zostawił po so
bie ciekawe, oprawione w ramy

tableau, przedstawiające portre
ty 13 podoficerów z widokiem 
panoramy Pragi, datą: 28 pa
ździernika 1926 r. i dedykacją: 
„W dniu imienin zacnemu Panu 
Pułkownikowi Tadeuszowi Czecho
wiczowi". Kilkadziesiąt szklanych 

negatywów z przełomu lat dwu
dziestych i trzydziestych XX w., 
odnalezionych na poddaszu, 
wykonano w zakładzie Zarzyc
kiego. Wśród nich znajduje się 
zdjęcie dziewcząt, które ukończy
ły Kursy Kroju i Szycia Marty 
Zawistowskiej-Kubikowskiej, 
mistrzyni cechu warszawskiego 
i członkini Paryskiej Akademii (I), 
prowadzone przy ul. Wileńskiej 3. 
Zarzycki uwiecznił też absol
wentów 3-klasowej Męskiej Szko
ły Handlowej, pozujących na 
podwórzu kamienicy przy ul. 
Wileńskiej 13, pracowników Za
kładu Kamieniarskiego Włady
sława Niedziatka przy ul. Św. 
Wincentego 88 i pannę młodą, 
pozującą do zdjęcia z siostrą 
lub przyjaciółką.

Większość ocalonej spuści
zny po Zarzyckim - to fotografie 
grupowe, robione w szkołach, 
instytucjach lub firmach. Foto
graf dokumentował też różno
rodne wydarzenia, takie jak np. 
pokaz taniego gotowania na ga
zie, który odbyt się 4 grudnia 
1933 r. w gmachu Dyrekcji Kolei 

przy ul. Targowej lub otwarcie 
apteki. Rodzinnych zdjęć jest 
niewiele. Wśród negatywów 
znalazłem fotografie dzieci, re
produkowany portret panny 
młodej, portrety rodzin pozu
jących z dzieckiem, a nawet 
dwie fotografie spoczywających 
w otwartych trumnach zmarłych. 
Dwa zdjęcia drewnianej archi
tektury wykonane na Bródnie 
mogły zostać zrobione już 
przez następcę Zarzyckiego 
- Edmunda Lutomskiego, który 
nabył zakład w połowie lat 
trzydziestych (zob. Warszawski 
skorowidz branżowy na rok 
1936/37).

Na poddaszu przetrwało 
zdjęcie ślubne dużego formatu, 
podpisane: „E. Lukomski, Tar
gowa 78", pochodzące z wysta
wy zakładu. Spuścizna po Lu
tomskim - to m.in. interesujące 
zdjęcie orkiestry tanecznej, wy
konane zapewne w restauracji 
mieszczącej się w sąsiedniej 
kamienicy przy ul. Wileńskiej 1 - 
róg Targowej, fotografia grupo
wa uczestników I Kursu Kierow
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Dwie wielkie wystawy w Warszawie

Janusz Sujecki

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 12 • 200740

2. Peter Paul Rubens i warsztat, 
„Madonna z Dzieciątkiem’' (w zbiorach 
Muzeum Pałacu w Wilanowie, depozyt 
w Muzeum Narodowym w Warszawie) 
- obraz prezentowany na wystawie 
w Muzeum Narodowym w Warszawie

W Warszawie czynne są dwie 
wielkie wystawy: w Zamku 
Królewskim „Od Lutra po Bauhaus. 

Sztuka i skarby kultury z muzeów 
niemieckich” oraz w Muzeum Naro
dowym „Złoty wiek malarstwa fla
mandzkiego. Rubens, van Dyck, 
Jordaens. 1608-1678”.

Wystawa, przygotowana stara
niem Zamku Królewskiego i Kon
ferencji Narodowych Instytucji Kultu
ry (Konferenz Nationaler Kulturein- 
richtungen) - organizacji zrzesza
jącej ponad 20 niemieckich instytu
cji kultury z nowych krajów związko
wych, prezentuje dzieła sztuki 
i skarby kultury niemieckiej, a także 
europejskiej oraz obiekty pocho
dzące z egzotycznych obszarów 

ników Pociągów, odbywa
jącego się w okresie od 19 
maja do 22 lipca 1939 r„ 
zdjęcie grupy mężczyzn sto
jących przy torze kolejki 
wąskotorowej na tle budynku 
stacji z tablicą: „Warszawa Wi
leńska - Marki" oraz fotografia 
grupy pozującej na podwórzu 
zakładu przemysłowego obok 
planszy z napisem: „W dniu 
imienin Pana Dyrektora Kazi
mierza Pustoty, Koto Kultural
no-Oświatowe Pracowników 
Firmy KiW Pustota, 1939 r." 
(Wytwórnia Aparatury Elek
trycznej KiW Pustota, miesz
cząca się przy ul. Jagielloń
skiej 4/6 - J.S.). Za plecami 
zgromadzonych transparent: 
„Nie damy się odepchnąć od 
Bałtyku".

Po drugiej wojnie świato
wej zakład prowadziła rodzina 
Stolarczyków. W 1947 r. Wła
dysława Stolarczyk odkupiła 
firmę od Edmunda Lutom
skiego. Zakład fotograficzny 
Stolarczyków dopiero kilka lat 
temu przeniesiony został do 
Otwocka, gdzie nadal funk
cjonuje. Obecny właściciel, 
Jan Stolarczyk przyznał w roz
mowie z Anną Wysocką, że 
archiwum pozostawił na stry
chu przy ul. Targowej 78, 
gdyż „nie bardzo wiedział, co 
z nim zrobić".

Dorobek kilkudziesięcio
letniej działalności zakładu 
Stolarczyków - to setki nega
tywów i odbitek: portrety, 
zdjęcia ślubne, chrzty, zakończe
nia roku szkolnego i fotografie 
komunijne, najwięcej z okresu 
zamkniętego latami 1958- 
-1965. Zdjęcia rodzinne często 
dokładnie datowano, a na ko
percie wpisywano imię i na
zwisko odbiorcy.

Unikatową wartość mają 
zdjęcia prawosławnego du
chowieństwa na tle praskiej 
cerkwi, remontowanej po wo
jennych uszkodzeniach i wy
dzielony zbiór fotografii re
stauracji oraz wnętrz sklepów 
WSS „Spotem”, wykonanych 
około 1962 r. na obszarze ca
łej Warszawy.

Po konserwacji i skatalo
gowaniu odnalezione archi
wum fotograficzne stanie się 
podstawą zbiorów ikonogra
ficznych przyszłego Muzeum 
Warszawskiej Pragi, organi
zowanego jako oddział Mu
zeum Historycznego m.st. 
Warszawy.

kulturowych, z perspektywy kolek
cji powstałych na terenie środko
wych i wschodnich Niemiec od XVI 
do XX w.

Obrazy, rzeźby, rysunki, dzieła li
terackie i muzyczne, arcydzieła rze
miosła artystycznego, w tym instru
menty naukowe, a także naturalia 
i osobliwości tworzą bogaty zbiór 
około 300 obiektów, które nie tylko są 
eksponatami o wybitnych walorach 
estetycznych, ale także przypominają 
o historycznym znaczeniu tych ob
szarów i ich roli w kształtowaniu eu
ropejskiej tożsamości kulturowej.

Wystawa zaaranżowana została 
jako pasaż biegnący przez 500 lat 
europejskiej historii kultury i sztuki, 
prowadzi zwiedzającego od okresu 
reformacji przez książęce kolekcje re
nesansu i baroku, oświeceniowe fa

wurowej fakturze malarskiej. 
Oglądamy dzieła Petera Paula Ru- 
bensa i innych nie mniej słynnych 
mistrzów tej szkoły: Antona van 
Dycka, Jacoba Jordaensa, Davida 
Teniersa, Fransa Snydersa, Jana 
Fyta. Obok dużych, reprezentacyj
nych kompozycji o wyraźnym 
wpływie Rubensa, zaprezentowa
ny jest też zespól mniejszych ob
razów gabinetowych, poszukiwa
nych i cenionych tak przez daw
nych, jak i współczesnych kolek
cjonerów.

Wystawa jest niezwykle bogata, 
barwna, oszałamia efektami fla
mandzkiego, barokowego malar
stwa - jego realizmem, zmysłowo
ścią, bujną radością życia, wyraża
jącymi się w dynamizmie kompozy
cji, nasyconej gamie barw i brawuro
wej fakturze malarskiej. Zorganizo
wana została we współpracy z Mu
zeum Narodowym w Gdańsku oraz 
instytucjami wiedeńskimi - Kunsthi- 
storisches Museum oraz Gemalde- 
galerie der Akademie der bildenden 
Kunste, które udostępniły łącznie kil
kanaście wybitnych dzieł Rubensa, 
van Dycka i innych wielkich mistrzów 
flamandzkich; od potowy stycznia 
2008 r. wystawa przeniesiona zosta
nie do Muzeum Narodowego w 
Gdańsku. 

scynacje nauką i antykiem, ro
mantyczne poszukiwania toż
samości narodowej i początki 
muzeów nauki i techniki, aż po 
czasy awangardowych poszu
kiwań pierwszych dekad XX w. 
i przypomnienie roli, jaką 
w kształtowaniu nowoczesnych 
funkcji sztuki odegrał Bauhaus. 
Oglądamy dzieła takich twór
ców, jak Lucas Cranach, Al
brecht Durer, Bernardo Bellot- 
to, Guido Reni, Anton van Dyck, 
Angelica Kauffmann, Johann 
Wolfgang Goethe, Karl Frie
drich Schinkel, Adrian Ludwig 
Richter, Max Klinger, Edward 
Munch, Paul Klee, Wassily Kan
dinsky.

Wystawie towarzyszy film 
o parkach krajobrazowych w 
Poczdamie, Dessau-Wórlitz, 
Bad Muskau i Branitz, ukazu
jący, jak powiązanie sztuki z fi
lozofią i naturą przyczyniło się 
do wykreowania tych wybitnych 
dzieł sztuki ogrodniczej. Przybliża 
także historię zbiorów muzealnych 
we wschodnich Niemczech. Bada
nie zjawiska kolekcjonerstwa na tym 
obszarze pozwala prześledzić pro
ces, w jaki sposób, zainicjowane na 
dworach książąt i królów kolekcje w 
dobie reformacji Marcina Lutra dały 
początek stawnym dziś na całym 
świecie muzeom w Dreźnie, Pocz
damie, Schwerinie i Gotha. Wystawę 
wzbogaca katalog oraz prezentacja 
multimedialna.

Z kolei na wystawie „Złoty 
wiek malarstwa flamandzkiego...” 
w Muzeum Narodowym możemy 
obejrzeć wybitne dzieła malarzy 
flamandzkich ze zbiorów Kunsthi- 
storisches Museum i Gemaldega- 
lerie der Akademie w Wiedniu, 
Staatliche Museen w Kassel oraz 
czołowych muzeów polskich. 
Efektowny zestaw 83 obrazów sta
nowi bogatą i kompletną panora
mę barokowego malarstwa Flan
drii czasów Rubensa. Jest to 
pierwsza w Muzeum Narodowym 
w Warszawie prezentacja (wysta
wa malarstwa flamandzkiego w 
Zamku Królewskim „Antwerpia 
Złotego Wieku" w 1999 r. nie była 
pełnym przeglądem twórczości 
najwybitniejszych artystów fla
mandzkich) tej wielkiej i atrakcyj
nej wizualnie szkoły malarskiej, 
którą cechuje realizm, zmysłowo
ść i bujna radość życia, wyraża
jące się w ogromnej różnorodno
ści tematyki, dynamizmie kompo- 
^ypjj, nasyconej gamie barw i bra-
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1. Johann Georg Hin(t)z,
„Szafa ze zbiorami Kunstkamery", 
około 1666 r. (w zbiorach Stiftung 
Preusische Schlóser und Garten 
Berlin-Brandenburg)
- obraz prezentowany na wystawie 
w Zamku Królewskim w Warszawie
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Szanowna Redakcjo!

Ogromnie mi smutno na 
"■ ' wiadomość o śmierci Re

daktora Krzysztofa Nowiń
skiego. Ze względu na oddalenie 
od Warszawy nie wiedziałem na
wet o jego kłopotach zdrowot
nych, jestem więc zupełnie za
skoczony i poruszony.

Wspominam go jako ser
decznego, zawsze uśmiech
niętego i w dobrym humorze 
(nawet pomimo stresu i zmęcze
nia) pasjonata tego, co robił: 
obrony polskich zabytków, kulty

wowania pamięci, propagowania 
tradycji kulturowych poprzez re
dagowanie dobrego i ważnego 
pisma, które czytali-a przynajm
niej wiedzieli o nim - wszyscy. 
Dla mnie byt Redaktor Nowiński 
patronem wczesnych kroków na 
niwie publicystyki „zabytkoznaw- 
czo-spolecznej" (tak ją odbieram 
po latach), w dosłownym zna
czeniu wylansowat mnie na ta
mach „Spotkań" jako autora „Re

fleksji Rzempolucha” (lata 1986- 
-1989) - nagłówek to byt jego 
osobisty pomysł, na który ja nie
skromnie się zgodziłem. Przez 
17 lat współpracy z Redakcją 
„Spotkań” pod jego kierownic
twem (lata 1983-1999) miałem 
możność otwartego prezentowa
nia swoich poglądów, reagowa
nia na niedobre sytuacje i zjawi
ska w ochronie zabytków, dziele
nia się informacjami o raczku
jącej współpracy z obwodem ka
liningradzkim. Przy wielu niedo
statkach technicznych (fotografie 
w okresie braku wszystkiego) 
moje materiały „na każdy temat” 
byty przyjmowane przez Redak
cję życzliwie i z zachętą do dal
szej współpracy. Taka postawa 
Redaktora Nowińskiego - przy 
ogromnym wsparciu ze strony 
Redaktor Lidii Bruszewskiej - by
ła źródłem sukcesu pisma. Za
uważam, że pomimo zmiany 
koncepcji programowej „Spotka

nia” pozostają wierne tradycji. I 
za to Redakcji dziękuję.

Z wyrazami szacunku 
Andrzej Rzempotuch 

Olsztyn, 2 listopada 2007 r.
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W tym miesiącu nagrody otrzymują:
/ Krzysztof Mazur z Końskich - Aleksandra Trella, Ewa Sierańska, Od pantalonów do 
stringów. Kolekcja bielizny damskiej i męskiej w zbiorach Centralnego Muzeum Włókien
nictwa, katalog wystawy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Lodzi, Łódź 2006

/ Marian Chmielak z Płocka - Ryszard Nater, Zygmunt Nater, Od Łukasiewicza do giełdy, 
wyd. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Lesko 2005

/ Zdzisław Loś z Zielonki - Paweł E. Weszpiński, Warszawa. Obrazy z dziejów, katalog wy
stawy, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2007
/ Monika Szlachcic z Cupial-Zawiercia - Łukasz Gaweł, Stanisław Wyspiański. Życie i twór
czość, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2007
/ Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Lodzi - płyta CD, Życie, wydanie 
specjalne poświęcone Stanisławowi Wyspiańskiemu, Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Warszawa 2007

Korzyści wynikające z prenumeraty naszego miesięcznika 
są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• rabat w wysokości 10% na wszystkie wydawnictwa książkowe 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (na podstawie numeru

Karty Prenumeratora, którą przesyłamy Prenumeratorom z pierwszym zamówionym 
numerem miesięcznika)* dla szkól i bibliotek gratisowe roczniki 2003, 2004 lub 2005 

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

Kolejna atrakcja: dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami 

i muzeami każdego miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym 

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

prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-459 War
szawa, ul. Myśliwiecka 1 A, BPH SA Warszawa 
nr 02 1060 0076 0000 4210 2000 2418. Wpłat prosi
my dokonywać na blankietach przekazów pocztowych 
i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowol
nym miesiącu; cena numeru 6 zł za 1 egz., cena prenu
meraty opłaconej na cały 2008 r. - 72 zł. Prenumerata 
zagraniczna jest o 150% droższa. Archiwalne numery 
z lat 2001-2005 w cenie 1,50 zł za 1 egz. dostępne są w 
siedzibie wydawcy. Wszelkie informacje można uzyskać 
pod nr. tel. 0-22 629-62-26 (e-mail: zabytki@żabytki- 
-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszyst
kich urzędach pocztowych oraz przez listonoszy od 
mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do 
urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy poczto
we właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby pre
numeratora oraz listonosze przyjmują przedpłaty w ter
minach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia następ
nego roku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, do 
31 maja na okres od 1 lipca, do 31 sierpnia na okres od 

1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce za
mieszkania prenumeratora przyjmują przedpłaty do 25 
listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnieniem 
okresów przedpłat podanych wyżej.

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

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na I kwartał 
2008 r. przyjmowane są do 5 grudnia br., infolinia 
0-804-200-600, www.ruch.com.pl; szczegółowe infor
macje na stronie internetowej „Spotkań z Zabytkami”.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można 
nabywać w Warszawie m.in. w Księgarni Naukowej im. 
Bolesława Prusa (ul. Krakowskie Przedmieście 7), „Księ
garni Zamkowej” (Plac Zanikowy 4), Centrum Taniej 
Książki (Hala Kopińska, ul. Grzymały-Sokolowskiego 2), 
w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Myśliwiecka 1 A), 
w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na terenie 
całego kraju.



W stylu zakopiańskim
(zob. ss. 24-26)

1. Rzeźba św. Józefa w kaplicy 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Jaszczurówce

2. Fragment wewnętrznej strony pilastra 
w kaplicy w Jaszczurówce

3. „Pazdur” na ramieniu żyrandola
w kaplicy w Jaszczurówce

4. Rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem 
w niszy kapliczki na Bystrem

5. Motyw „lelui” na antependium
w kapliczce na Bystrem

6. Część sosrębu w kaplicy 
w Jaszczurówce

(zdjęcia: ks. Zbigniew Pytel)


