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OD REDAKCJI

W
 dobie wszechobecnej elektronizacji i postępującej w ślad za nią rewolucji 
w mediach jednym z największych wyzwań współczesnego muzealnictwa 
jest wypracowanie dla muzeów - i tych nowo tworzonych, i tych od dawna 
już istniejących - podstawowych kryteriów funkcjonowania w zmieniającej się rzeczy

wistości. Dla prof. Jana Pruszyńskiego rzeczą niedopuszczalną byfa niedawna kryty
ka „tradycyjnych” muzeów ze strony dyrektora i pracowników powstającego właśnie 
Muzeum Powstania Warszawskiego. W liście do redakcji (26 kwietnia 2005 r.) pisał 

o wypowiedziach tych osób „atakujących mu
zea jako «nienowoczesne» i zapowiadających 
wprowadzenie w Muzeum Powstania War
szawskiego nowych technik medialnych i me
tod wystawienniczych [...] pozostających [zda
niem autora listu] w sprzeczności z ideą mu
zeum i charakterem ich zbiorów". Inaczej widzi 
tę kwestię prof. Jack Lohman, dyrektor Mu
seum of London, największego miejskiego 
muzeum w Europie, od niedawna także prze
wodniczący Rady Powierniczej Muzeum Naro
dowego w Warszawie, który w swoim wystą
pieniu podczas międzynarodowej konferencji 
„W stronę nowoczesnego muzeum” w Biblio

tece Narodowej (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 2008, s. 2) powiedział m.in.: 
„Najlepszym dla mnie wzorcem do przedstawiania historii jest Muzeum Powstania War
szawskiego’’. Zalecając zaś podążanie „drogą środka" tłumaczył, że „wewnątrz [każ
dego muzeum] możliwości rozwiązań ekspozycyjnych są ogromne i ekscytujące. Wraz 
ze wzrostem oczekiwań zmieniło się także podejście do tego, na co możemy sobie 
pozwolić w muzealnej przestrzeni. Postęp technologiczny otworzy! drogę do nowych 
metod zaangażowania widzów, od przekazu dźwiękowego (glosy z przeszłości ożywa
ją niemal dosłownie) do interaktywnego współdziałania z przedstawianymi obiektami". 
Jak widać ocena tych samych tendencji w muzealnictwie może być dyskusyjna. Za
interesowanym polecamy autoryzowany skrót wystąpienia prof. Lohmana na konfe
rencji w Bibliotece Narodowej - Wyzwania dla współczesnych muzeów (ss. 3-6). Za
chęcamy też do lektury pasjonującego artykułu dr Hanny Benesz, starszego kustosza 
kolekcji w Dziale Malarstwa Obcego Muzeum Narodowego w Warszawie. Autorka 
opowiada w nim o swoistym śledztwie, jakie przeprowadziła w poszukiwaniu prawdy 
o autorze i temacie największego obrazu eksponowanego podczas niedawnej wysta
wy „Złoty wiek malarstwa flamandzkiego” w warszawskim Muzeum Narodowym - 
Wielka zagadka wielkiego obrazu (ss. 7-11).

Uważni czytelnicy dostrzegą, być może, niewielkie zmiany w układzie graficznym 
pisma w kilku ostatnich numerach. To efekt naszych zamierzonych działań, które 
wprowadzamy, nie bacząc na pochwały, które przewijały się w większości ankiet czy
telniczych nadsyłanych do redakcji na początku bieżącego roku. Oczywiście, byty też 
głosy krytyki. My trzymamy się mądrej zasady, określonej w ankiecie przez jednego 
z naszych czytelników: „strona graficzna jest dobra, lecz trzeba nad nią pracować". 
Czas pokaże, czy zmiany te idą we właściwym kierunku.

Władysław Podkowiński, „Wystawa starożytności 
w salonach Hotelu Europejskiego w Warszawie”, 
1887 r., rysunek piórkiem

Wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w badaniu ankietowym - ser
decznie dziękujemy! Zgodnie z zapowiedzią rozlosowaliśmy też nagrody książkowe 
wśród autorów ankiet. Otrzymują je: Konstanty FRĄCZEK z Lublina, Elżbieta FRY- 
DECKA-LAPTAŚ z Krakowa, Agnieszka GNIOTEK z Warszawy, Józef KĘDZIERSKI 
z Bydgoszczy, Andrzej KRUCIŃSKI z Sienna, Piotr KUTNER z Gdańska, Barbara MA
KOWSKA z Jaworzna, Jerzy NYCZ z Rzeszowa, Jan Stanisław SZUREK ze Stęszewa, 
Barbara ZMYŚLONA z Gliwic. Gratulujemy!

Nakład: 6000 egz.



ni^ Przeglądy
poglądy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego ogłosiło decyzję do
tyczącą objęcia opieką konserwa
torską układu urbanistycznego 
Krakowa w granicach rdzenia 
Twierdzy Kraków. W skład rdzenia 
Twierdzy wchodzą najcenniejsze 
historycznie obszary Krakowa, 
które do tej pory nie byty w całości 
objęte odpowiednią ochroną 
prawną. Rozszerzony obszar 
podlegający ochronie konserwa
torskiej pozwoli również na opiekę 
prawną nad takimi dziewiętnasto
wiecznymi zespołami, jak: Cmen
tarz Rakowicki, zespół zaplecza 
Twierdzy Kraków między ul. Ka
mienną a ul. Beliny-Prażmowskie- 
go (os. Oficerskie), a także Zabto- 
cie i przedmieścia Dębnik oraz 
Grzegórzek, gdzie obecnie planu
je się dużo inwestycji. Ta decyzja 
pozwoli także na prawidłową 
ochronę krajobrazową otoczenia 
Wawelu poprzez kontrolę gabary
tów zabudowy w jego otoczeniu.

Najstarszy plan Lublina, wykonany 
przed 300 laty, został poddany ba
daniom. Wyniki są bardzo ciekawe 
- m.in. udało się zweryfikować na
zwisko autora mapy. Plan ten (wy
miary: ok. 50 x 78 cm, skala ok. 
1:3600) wykonany został w związ
ku z toczonymi w Lublinie w 1716 r. 
rokowaniami konfederacji tarno- 
grodzkiej, której celem było usu
nięcie Sasów z Polski. Prawdopo
dobnie do wykonania całego pla
nu użyte zostało gęsie pióro. 
Umożliwiało ono rysowanie linii 
o grubości od 0,1 do 0,7 mm. Cie
kawą cechą planu jest forma pre
zentacji rzeźby terenu. Zastosowa
ne przy niej rozwiązania graficzne 
są bardzo nowoczesne jak na 
tamte czasy. Dobrze także zostały 
przedstawione elementy środowi
ska, sieć ulic oraz kwartały zabu
dowań. Specjalnie wyróżnione zo
stały kościoły oraz obiekty związa
ne z prowadzonymi rokowaniami. 
Każda mapa planu jest nie tylko 
odwzorowaniem przestrzeni, ale 
także historycznym materiałem 
źródłowym oraz dokumentem roz
woju kartografii jako nauki. Obec
nie plan znajduje się w Zbiorach 
Specjalnych Wojewódzkiej Biblio
teki Publicznej im. Hieronima Lo- 
pacińskiego w Lublinie.

Muzeum • Narodowe w Kielcach 
podpisało porozumienie w spra
wie wykupu kolekcji rodziny Wie

lopolskich. Składa się na nią 75 
eksponatów, z czego ponad 50 
stanowią obrazy. Najcenniejsze 
z nich - to siedem płócien Jacka 
Malczewskiego z serii „Polonia", 
m.in. „Pytia”, autoportret w zbroi, 
alegoryczny portret Aleksandra 
Wielopolskiego. Ważną część ko
lekcji stanowią portrety sarmackie 
z XVII-XVIII w., przedstawiające 
członków rodziny Wielopolskich 
i rodów z nią związanych.

W Zakopanem brak planów za
gospodarowania przestrzennego 
i lekceważenie architektonicznej 
tradycji powoduje chaos budow
lany i urbanistyczny. Ten stan ilu
struje zabudowa tzw. starej i no
wej Pardafówki oraz wiele innych 
miejsc, np. na miejscu zabytko
wej stanicy Straży Granicznej na 
terenie Tatrzańskiego Parku Na
rodowego powstaje monumen
talny nowoczesny hotel i aparta- 
mentowiec. Jedynym obrońcą 
zabytków pod Tatrami jest zako
piańskie Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami. Nie ma tu bowiem 
konserwatora. Wprawdzie w No
wym Targu istnieje Delegatura 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Krakowie, ale obsłu
guje ona dwa duże powiaty (no
wotarski i tatrzański), a Zakopa
nem zajmuje się osoba zatrud
niona na pół etatu, niemająca 
przygotowania do walki z agre
sywnymi inwestorami. Ochronę 
zakopiańskich zabytków i ota
czającego krajobrazu mogą za
pewnić jedynie dobrze opraco
wane plany miejscowe, obejmu
jące jak największą powierzchnię 
Podhala i Zakopanego.

W Muzeum Narodowym w War
szawie czynna jest (do 29 czerw
ca br.) wystawa „Ukraina światu. 
Skarby Ukrainy z kolekcji Platar”. 
Jest to pierwsza, poza granicami 
Ukrainy, prezentacja czołowych 
dziel pochodzących z prywatnej 
kolekcji dwóch przemysłowców 
i mecenasów ukraińskich - Ser- 
gieja Platanowa i Sergieja Taru- 
ty. W trosce o zabezpieczenie 
zabytków dla narodowej kultury 
Platonów z Tarutą zaczęli two
rzyć kolekcję, która w ciągu jed
nej zaledwie dekady stała się 
jednym z najbogatszych zbiorów 
dokumentujących archeologicz
ną przeszłość kraju. Wystawa 
obejmuje blisko 500 dzieł po
chodzących z okresu między VI 
tys. przed Chr. po XII w. po Chr. 
i dokumentujących wszystkie 
najważniejsze okresy historii 
Ukrainy od kultury trypolskiej po
przez dzieła Kimmerów, Scytów, 
Sarmatów, Greków, Rzymian, Bi

zancjum i kijowskiej Rusi. Od 
czasów wystaw „Złoto starożytnej 
Italii” z 1962 i „Złoto scytyjskie" 
z Ermitaża z 1976 r. Muzeum Na
rodowe w Warszawie nie organi
zowało wystawy o tak wszech
stronnym wglądzie w czołowe 
osiągnięcia artystyczne i tech
niczne najsłynniejszych złotników 
starożytności.
W związku z otwarciem wystawy 
Stowarzyszenie Naukowe Arche
ologów Polskich przypomniało, 
że publiczne prezentowanie za
bytków pochodzących z niele
galnego rozkopywania stano
wisk archeologicznych i z kolek
cji powstałych w wyniku nielegal
nego obrotu zabytkami arche
ologicznymi - a taką właśnie 
proweniencję przypisuje ono 
większości eksponatów zgroma
dzonych w Muzeum Narodowym 
w Warszawie - jest sprzeczne 
z kodeksem etyki dla muzeów. 
Wywołało to dyskusję, w której 
glos zabrał m.in. prof. Karol My
śliwiec, egiptolog, dyrektor Za
kładu Archeologii Śródziemno
morskiej PAN w Warszawie. 
W komentarzu udzielonym prasie 
powiedział on m.in.: „-To, że ta 
wystawa jest w Warszawie, to do
brze i niedobrze. Niedobrze, bo to 
przedmioty z kradzieży. Dobrze, 
bo zarazem odbywa się dyskusja, 
która uzmysławia wszystkim ist
nienie problemu. Fakt, że te zabyt
ki zostały wyrwane ziemi, to trage
dia, ale ziemi nikt ich już nie przy
wróci. Traktujmy więc tę wystawę 
jako ostrzeżenie i naukę, że to, 
co ktoś znajdzie w ziemi, należy 
zgłosić policji i muzeum, oraz ja
ko okazję do dyskusji. A wystawę 
trzeba obejrzeć - jako wystawę 
dziel sztuki, i koniecznie trzeba 
pamiętać, że to wszystko pocho
dzi z nielegalnego handlu".

W tkalni, zlokalizowanej w szklarni 
w Łazienkach Królewskich w War
szawie, pracuje dwanaście żakar
dowych krosien, z których każde 
liczy 100-150 lat. Powstają tu 
głównie tkaniny takie, jak w cza
sach Stanisława Augusta, ale na 
perforowanych kartach zakodo
wanych jest ponad tysiąc wzorów 
z XVII-XX w. Jest to jedna z trzech 
najstarszych manufaktur na świę
cie, jednak bez wsparcia z ze
wnątrz, ze strony miasta oraz Mi
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, właściciel tkalni bę
dzie zmuszony sprzedać zabyt
kowe krosna i zamknąć zakład, 
a byłaby to niepowetowana strata 
dla polskiego rękodzielnictwa.

W Muzeum Początków Państwa 
Polskiego w Gnieźnie czynna 

jest do 31 lipca br. duża wystawa 
najstarszych zabytków piśmien
nictwa polskiego „Ars scribendi”. 
Zgromadzono na niej ponad 120 
bezcennych rękopisów i inkuna
bułów, m.in. Msza! krakowski, 
wydrukowany w 1484 r. Najcen
niejszym zabytkiem gnieźnień
skiej wystawy jest Bulla gnieź
nieńska z 1136 r.

W dniach od 6 do 8 listopada br. 
odbędzie się w Gubinie między
narodowa konferencja naukowa 
„Ruiny zabytków sakralnych - 
ochrona i adaptacja do nowych 
funkcji”. Jej celem będzie pre
zentacja problematyki zabytków 
sakralnych pozostających w ru
inie (na terenie Polski i Niemiec), 
określenie zasad ich ochrony 
oraz adaptacji do nowych funk
cji. Ważnym zagadnieniem bę
dzie również wymiana doświad
czeń służb konserwatorskich 
z Polski i Niemiec oraz dyskusja 
na temat dopuszczalnych granic 
ingerencji budowlanej w sub
stancję zabytkową budowli sa
kralnych. W konferencji wezmą 
udział naukowcy, przedstawicie
le urzędów konserwatorskich 
oraz architekci zarówno z Polski, 
jak i Niemiec. Intencją organiza
torów wystawy jest, aby przed 
dokonaniem wyborów dotyczą
cych kierunku działań przy ru
inach gubińskiej fary Gubin stal 
się miejscem międzynarodowej 
wymiany doświadczeń w zakre
sie adaptacji zabytkowych świą
tyń do nowych funkcji przy jed
noczesnym dokonaniu oceny 
rozwiązań zastosowanych w in
nych budowlach sakralnych 
w Polsce i Niemczech.

Centralne Muzeum Morskie 
w Gdańsku przygotowuje wysta
wę o roboczym tytule „Potop, po
wodzie, podtopienia". Tematyka 
niektórych jej działów - to: woda 
i potop w historii i mitologii, budo
wa watów przeciwpowodziowych, 
regulacja rzek, a zwłaszcza ujść, 
strażnice watowe... Będą też po
kazane na wystawie reprodukcje 
obrazów z polskich muzeów, 
przedstawiające powodzie. Inspi
racją gdańskiej ekspozycji, której 
otwarcie nastąpi w końcu czerwca 
br., jest wystawa w Muzeum Portu 
w Bremie poświęcona tematowi 
powodzi. Przy okazji przypomina
my, że w marcowym numerze 
„Spotkań z Zabytkami” zamieścili
śmy dwa artykuły o tabliczkach 
powodziowych (Wielka woda i Po
wodziowe wodowskazy, ss. 30-32), 
a w numerze majowym list z opi
sem takiej tabliczki, znajdującej 
się w Poznaniu (s. 40).
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W hollywoodzkim przeboju filmowym z 2006 r., zatytułowanym Noc w muzeum, Ben 
Stiller, grający nocnego wartownika, odkrywa coś dziwnego w nowojorskim Muzeum 
Historii Naturalnej. Z pozoru wszystko wygląda normalnie i raczej sennie, gdy nagle 
z hukiem i trzaskiem ożywają mamuty, dinozaury, Iwy i zebry, które wartownik musi 

utrzymać w ryzach do rana, do czasu otwarcia muzeum. Ożywa nawet diorama, 
tak łubiana kiedyś w muzeach. Film ten przemawia do wyobraźni wielu widzów; 

wyrazista jest scena, kiedy nagle zwiększa się liczba zwiedzających, ponieważ usłyszeli 
oni o czymś, co przyciąga do muzeów wszystkich: niezwykłość eksponatów.

Wyzwania
dla współczesnych muzeów

F] JACK LOHMAN

antazja o ożywających obiektach muzealnych jest prze
dłużeniem procesu naszej wyobraźni, który muzea tak 

mocno wywołują. By zrozumieć przeszłość, odczuć ją, 
musimy zaangażować wyobraźnię do animowania poka
zywanych nam szabli i bereł, krzyży i kolebek, a nawet 
pcheł. Muzea są miejscami oczarowań - pod warunkiem, 
iż możemy przyciągnąć do nich ludzi. Właśnie oczarowa
nie jest dobrym słowem, gdy rozpatrujemy wyzwania sto
jące przed muzeami obecnie.

Czasami wygląda tak, jakby muzea miały do wyboru: 
albo przyjąć tradycyjną postawę, ignorując to, co dzieje się 
wokół i działać tak samo jak przez lata, nie zważając na 
liczbę zwiedzających czy niechętną krytykę, albo wkroczyć 
na drogę unowocześniania. Ten drugi wybór czasem gro
zi przekształceniem się muzeum w tematyczny park roz
rywkowy, z gwizdkami, dzwonkami, mało znaczącymi po
kazami oraz wieloma przyciskami dla zabawiania dzieci, 
które nie muszą oglądać nudnych starych map czy zaku
rzonych toporków z krzemienia. W obecnej sytuacji ciągle 
spieszącej się kultury masowej wydaje się, że nie ma po
średniego, udanego wyjścia - albo muzea zatrzymają się 
i będą staroświeckie, albo pójdą szybko do przodu i staną 
się zbyt stechnologizowane. Należy więc dokładnie prze
egzaminować nasze relacje z kulturą masową, w której 
muzea muszą często szybko posuwać się do przodu lub re
agować na nią. By to zrozumieć, trzeba sprecyzować ja
kość wpływów tej kultury oraz naszą na nią reakcję.

Możliwe, że najszybszym zagrożeniem ze strony kul
tury masowej jest fakt, iż stawia ona nowe wyzwania dla 
muzeów jako atrakcji, bowiem jedną z ważniejszych 
cech kultury masowej jest atrakcyjność i jeśli muzea ma
ją wygrać w walce o zwiedzających, muszą tę atrakcyj
ność rozumieć oraz wiedzieć, kiedy z nią rywalizować, 
a kiedy nie. Jeśli koncepcja muzeum umiejscowiona jest 
w jakimś punkcie XVIII albo, co gorsza, w XIX w., gdy

muzeum zaczęło być 
traktowane jak mau
zoleum, nie ma ono 
szans w obliczu gwał
townych przeobrażeń 
w społeczeństwie.

Jako liderzy kultury 
musimy ruszyć tego sło
nia. Trzeba znaleźć spo
sób na przeobrażenie 
tej bestii, jaką jest obec
nie, w coś, co przycią
gnie widzów współcze
snych i przyszłych.

W jaki zatem spo
sób zapewnimy muze
om znaczenie? Jak na
leży działać, by były

------------------------------------------- one atrakcyjne? Jakich 
metod trzeba użyć, by 

je przeobrazić, poprawić ich jakość i spełniać oczekiwania 
dzisiejszego widza?

Fundamentalną sprawą dla prezentacji muzeum jest 
architektura budynku. Ekscytująca budowla może wywo
ływać u zwiedzających poczucie jej ważności. Niezwykły 
budynek staje się magnesem samym w sobie. Możemy być 
nieufni wobec takiego magnetyzmu, ale nie jest to dywer
sja. Muzeum Guggenheima w Bilbao, zaprojektowane 
przez Franka Gehry’ego, przyniosło hiszpańskiemu mia
stu nową, dobrą koniunkturę gospodarczą. A gdy taka ar
chitektura jest wybitna, dodaje ona znaczenia ekspono
wanej kolekcji. Budynek Gehry’ego odwołuje się do prze
mysłowej przeszłości Bilbao, fabryk i portu. Nowe chiń
skie Capital Museum w Pekinie, zbudowane w formie 
świątyni, natychmiast rozpoznawalnej przez Chińczyków, 
a jednocześnie nieumniejszającej awangardowej nowocze
sności budowli, otworzyło drogę do zbiorów.

1. Plakat filmu Noc w muzeum
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Można pójść dalej i przekonywać, że budynek mu
zeum nie jest tylko miejscem zbiorów, ale także sam w so
bie istotnym czynnikiem kultury. Myślę tu o berlińskim 
Jiidisches Museum, gdzie układ i rozwiązanie wnętrz 
podkreśla zarówno wagę kolekcji, jak i (może nawet bar
dziej wyraziście) brak w niej straconych obiektów, któ
rych nie da się nigdy odzyskać i wyeksponować. Sam bu
dynek przekazuje to, co znany eseista Winfried Georg Se- 
bald nazwał „otoczeniem kompletnej zagłady”.

Jeden z najlepszych, inteligentnych brytyjskich mło
dych architektów dowodzi reprezentatywnej ważności 
nowej architektury. David Adjaye, bo o nim mowa, uro
dził się w Tanzanii, ale wychowywał w wielokulturowej, 
nowoczesnej Wielkiej Brytanii. Tak mówi o sobie: „Mu- 
siałem pokonywać kwestie kulturowe, będąc chrześcijań
skim chłopcem w muzułmańskim kraju, a potem Afrykań- 
czykiem w północnym Londynie. Jestem urodzonym nego
cjatorem” (Stuart Hall, Negotiating architecture, w: David 
Adjaye Houses: Recycling, Reconfiguring, Rebuilding, Lon
don 2005, s. 11). Krytycy szybko zaczęli chwalić poli- 
morficzne znaczenie przez niego projektowanych budyn
ków: „są one widocznym dowodem obserwacji budowli, 
stylów, form, materiałów i tradycji wschodniej Afryki, Bli
skiego Wschodu i Japonii, przyswajania i absorbowania 
idei bez jakiegokolwiek wpadania w wystudiowaną lokal
ną dosadność” (Stuart Hall, op. cit., s. 11).

Rozpatrując architekturę budynków muzealnych - 
a musimy brać pod uwagę międzynarodowy kontekst, 
w którym obecnie funkcjonujemy - widzimy, że ta współ
czesna różnorodność pochodzenia ich twórców może naj
lepiej przemawiać do odbiorców z całego świata. Jeden 
z ważniejszych problemów dotyczy specyfiki własnego 
kulturowego studium, będącego podstawą utworzenia 
naszego muzeum. Inteligentnie zaprojektowany budynek 
w tym pomaga.

Sam budynek oczywiście nie wystarcza, a luksus po
siadania nowej struktury nie zawsze jest dostępny. Nieod
party może być argument za utrzymaniem historycznych 
zasobów w zabytkowym budynku, choćby tylko z powo
du dumy narodowej i wartości, jakie taki gmach repre
zentuje. Ale wewnątrz możliwości rozwiązań ekspozycyj
nych są ogromne i ekscytujące. Wraz ze wzrostem ocze
kiwań zmieniło się także podejście do tego, na co może
my sobie pozwolić w muzealnej przestrzeni. Postęp tech
nologiczny otworzył drogę do nowych metod zaangażo
wania widzów, od przekazu dźwiękowego (głosy z prze
szłości ożywają niemal dosłownie) do interaktywnego 
współdziałania z przedstawianymi obiektami.

Warto wymienić kilka przykładów, sugerujących 
podstawowe zasady, z których powinniśmy korzystać, 
niezależnie od tego, jakie wzornicze elementy wybierze- 
my. Najlepszym dla mnie wzorcem do przedstawiania hi
storii jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Moje Mu
seum in Docklands jest jednym z najwspanialszych muze
ów Londynu. Jest przepięknie zaprojektowane i przyku
wa uwagę jako publiczny obiekt z odwołaniami do lokal
nych tradycji spichrzów. Przemawia zarówno do tych, 
których historię w nim przedstawiono, jak i do tych, któ
rzy stykają się z nią po raz pierwszy. Projektowe rozwią-

2.3.4. Prof. Jack Lohman (2) oraz Museum of London, którego jest 
dyrektorem (3,4)

zania Museum in Docklands łączą różne „tubylcze wraż
liwości”, próbując reprezentować różnorodność głosów 
londyńskich - od palety barw do wyboru eksponatów. 
Niezwykłe wrażenie wywołuje pokazanie stołu, na któ
rym podpisano akt zniesienia niewolnictwa w Anglii. 
Wzięto pod uwagę zarówno rozmiary, jak i symbole, bo 
w tej kakofonii języków ważną rzeczą jest odnalezienie 
własnej kultury, reprezentowanej w narodowym budyn
ku o międzynarodowym znaczeniu.

Niezależnie od siły oddziaływania konsumenckiej 
kultury i komputerowej przestrzeni, ludzie będą chodzić 
do muzeów, jeśli dobrze wyeksponowane zostaną w nich 
zbiory. Wszystkie triki i narzędzia współczesności mogą 
być wykorzystywane w konkretnych, realnych obiektach, 
z całym ich historycznym potencjałem, tajemniczością 
oraz urokiem. W opublikowanym niedawno artykule, za
tytułowanym Muzeum to nie iPod, czytamy m.in.: „Jest 
czymś niezastąpionym i unikatowym możliwość odwie
dzenia zbudowanego z cegieł i wapna budynku muzealne
go w realnym czasie, zamiast babrania się w jego zawarto
ści drogą elektroniczną w domu” (Kathryn Hughes, A Mu
seum is not an iPod, „The Guardian”, 2007).

To, co jest niezastąpione, to wspólne przeżycie, ofero
wane przez muzeum, gdzie nasze odczucia wzbogacane są 
przez reakcje innych ludzi, także czysta przyjemność oglą
dania konkretnych, materialnych przedmiotów. W recenzji 
z wystawy hinduskiego miniaturowego malarstwa w Bri
tish Museum w 2007 r., świetnie opisano takie wrażenia: 
„Oczywiście obecnie możemy siedzieć przez wiele godzin 
przed ekranem, na którym pokazywane są różne obrazy. Ale 
nie są to konkretne obiekty. Nie zastąpi to przyjemności do
tknięcia szklanej gabloty mieszczącej eksponaty, bezpośred
niego odczucia pigmentu farby, delikatnych pociągnięć 
pędzla - wszystkiego tego, co tworzy nie tylko obraz, ale 
i konkretny przedmiot, a czego brakuje podczas oglądania 
ekranowych wizji” (Peter Campbell, At the British Museum, 
„London Review of Books”, September 2007, s. 27).

Spojrzenie „do wewnątrz” zawsze było największą si
łą muzeów: kolekcjonerstwo, studia, zachowanie prze-
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szłości. Obecnie muszą one użyć tego bogactwa w celu 
dotarcia do widzów i przykucia ich uwagi. Wzornicze 
rozwiązania i technologia, pokazy specjalne i szkoleniowe 
stwarzają nowe możliwości przedstawiania tradycyjnych 
zbiorów. Odbiorcy zawsze będą spragnieni widoku praw
dziwych skarbów.

Muzea są żywe pod warunkiem, iż wrażenia z nich 
wyniesione nie sprowadzają się do historycznych przeka
zów z mało znaczącymi opisami i nudną prezentacją, ale 
są atrakcyjne dla współczesnej publiczności.

Spojrzenie na muzea jako atrakcje jest bardzo istotne, 
ale mamy tu konkurencję w postaci kultury masowej. 
Tymczasem zadanie muzeów jest o wiele szersze niż ry
walizowanie z centrami handlowymi lub pływalniami, 
przyciągającymi rodziny w czasie weekendu. Coraz bar
dziej zaczynamy rozumieć ważność muzeów w czasach 
gwałtownych społecznych przeobrażeń.

Jednym z kluczowych obszarów rozwoju muzeów jest 
przewodnictwo. Niektórzy mogą się krzywić na zbytnie 
sprofesjonalizowanie placówek muzealnych, ale podniesie
nie zawodowego poziomu pracowników jest tym, czego 
sektor kultury potrzebuje, jeśli ma odnieść sukcesy na wiel
kiej platformie współczesnego świata. Jest to częściowo 
problem wewnętrzny: brak odpowiednich przywódców. 
Dlatego ważny jest rozwój studiów muzealnych oraz dzia
łających od pewnego czasu specjalistycznych programów, 
takich jak brytyjski Clore Leadership Programme (obecnie 
rozszerzający swą działalność na arenę międzynarodową) 
czy Fundacja Getty’s Museums Leadership Institute. We
dług Fundacji Getty’ego coraz ważniejsza jest konieczność 
zapewnienia strategicznej perspektywy w stosunku do co
raz bardziej zwiększających się zagadnień stojących przed 
muzeami dzisiejszych dni. A zagadnienia te są komplekso
we: narodowa przynależność, wpływy ekonomiczne, po
prawa warunków socjalnych.

Dość często muzea odwracają się od współczesnego 
społeczeństwa, jednocześnie, paradoksalnie, próbując wyja
śniać ważność społeczeństw przeszłych. Jest to źle pojęty 
luksus, na który nas nie stać i którego nie chcemy. Jeśli kul
tura masowa odbiera nam widzów, musimy pokazać, że je
steśmy potrzebni. Jednym ze sposobów ukazania tej potrze
by jest jak najefektywniejsze wykorzystywanie zbiorów. 
Oczarowanie nimi - to jedna sprawa, ale nie rozwiązuje ona 
logistycznego problemu, jakim jest koneksja między zwie
dzającymi i pokazywanymi obiektami. Jest to jeden z tych 
obszarów, gdzie potrzebne jest dobre ukierunkowanie.

W Londynie jest obecnie muzealnicze centrum, koor
dynujące działania instytucji muzealnych. Nie jest bowiem 
niespodzianką, iż czują się one często bezpańskie, ponie
waż nierzadko działają w izolacji. Centrum to powstało dla 
stworzenia „Odnowy regionalnej”. Museum of London 
przewodniczy teraz w kwestiach dzielenia się zbiorami, 
wiedzą i programami w grupie muzeów lokalnych, by każ
de z nich mogło mięć większe oddziaływanie niż dotych
czas. W Europie Środkowej możliwości takiej koordynacji 
są mniejsze. W Polsce widać rozwój muzealniczej kultury. 
Polska historia, polscy kolekcjonerzy, polskie pomniki są 
celebrowane i eksponowane. Ale wyobraźmy sobie per
spektywy nie tylko polskich muzeów, ale również między-
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5. Hol w londyńskim Museum in Docklands

(zdjęcia ze zbiorów Museum of London)

narodowych zbiorów, które mogą być przemieszczane 
i oglądane przez miliony ludzi. Nie chodzi tu o prawa wła
sności w dosłownym znaczeniu, ale o dzielenie się dziedzic
twem, kulturowo należącym do każdego człowieka.

Kultura masowa jest zagrożeniem wtedy, gdy my sa
mi działamy wąskotorowo. Jeśli moglibyśmy otrząsnąć 
się z utartego myślenia o bezpiecznym zamknięciu pod 
kluczem zbiorów dla przyszłości, w magazynach i sejfach, 
to kuratorzy i pracownicy muzeów staną się udostępnia- 
czami i znawcami otaczających ich zbiorów. Rozprze
strzeniając je szerzej, zachęcając i popierając różne środo
wiska w możliwościach interpretowania ich w sposób dla 
tych środowisk znaczący, muzea mogą wspólnie stworzyć 
kulturalną przestrzeń, która jest zarówno osobista, jak 
i uniwersalna, jest koniecznością w drodze do społeczne
go rozwoju i lepszego świata.

W dziedzinie muzealnictwa ważne jest przyswojenie 
wpływów światowych nie tylko na arenie międzynarodo
wej, ale również lokalnej, ponieważ rewolucja socjalna 
obejmuje każdego z nas. Jeśli muzea są instytucjami kul
turalnymi, to muszą też znaleźć swoje miejsce w debacie 
na temat przeobrażeń społecznych.

Z dyskusji o losach i roli muzeów wynika często, że 
nieuchronne jest ich istnienie w izolacji od wszystkiego, 
co dzieje się w społeczeństwie. Można wyobrazić sobie, 
skąd bierze się takie myślenie: unikatowa zbroja, Madon
na z Dzieciątkiem, autorstwa klasyka malarstwa, chiński 
nefryt sprzed 4000 lat - to wyjątkowe eksponaty, słusz
nie pokazywane w całej ich niezwykłej piękności. Zara
zem, gromadząc tak mistrzowskie dzieła, muzea uważają 
się za miejsca wyjątkowe. Tymczasem w wieku kultury 
masowej, kiedy to każdy z nas daje się wciągnąć w stosik 
elektronicznych gadżetów, a dzieci spędzają coraz więcej 
czasu przy komputerach, ta wyjątkowość muzeów wyglą
da niemodnie. Ale czy to znaczy, że muzea są nieważne?

Niedawno oprowadzałem zwiedzających Museum of 
London, po polsku objaśniając oglądane zbiory. W Londy
nie jest duża polska społeczność. Spodziewałem się przyby
cia 20-30 osób - byłaby to całkiem przyzwoita liczba, jak na 
weekendowe zwiedzanie. Tymczasem foyer muzeum zatło

czyło 450 osób, co stanowiło fascynujący dowód kultural
nego głodu, występującego nie tylko w Londynie, ale także 
we wszystkich miastach. W tym głodzie kultury widzę, że 
opozycja kultury masowej w stosunku do muzeów jest nie 
do utrzymania. W zglobalizowanym społeczeństwie kultura 
masowa nie jest zagrożeniem, ponieważ my wszyscy jeste
śmy obecnie jej częścią, a błędem jest nieprzyjmowanie tego 
do wiadomości. Muzea są par excellence kulturą masową: 
mają bogate kolekcje oraz międzynarodowe znaczenie jako 
miejsca nauki, badań, bibliotek i archiwów. Są różnorodne 
i wszechstronne. To, co oferuje kultura masowa, nie jest dla 
muzeów zagrożeniem, ale znakomitą możliwością przemo
delowania naszego własnego wizerunku. Jakim ekwiwalen
tem jest muzeum wobec muzycznego wideo? Co może prze
kazać drogą mailową? Jak pokazujemy naszą siłę i kontak
tujemy się ponownie z nową widownią?

Może zabrzmi to śmiesznie, ale nasze zaambarasowanie 
ciągle nowymi pomysłami dotarcia do masowego odbiorcy 
wskazuje na podziały wśród starej gwardii, a nie wśród 
oglądających YouTube i MTV. Młoda widownia otwarta 
jest na wszystko, co jej wpada w ręce. Chce doładowywać, 
wyładowywać, utrwalać świat na wideo. Chce nosić to przy 
sobie, w kieszeniach. I nie tylko ona. W krajach takich, jak 
Wielka Brytania, telewizyjne programy historyczne znajdu
ją się w grupie najbardziej oglądanych. Kiedy wybitny histo
ryk Simon Schama w telewizyjnym programie skacze przez 
romański mur obronny, niedaleko Avignon, jak bardzo się 
to różni od oglądania wideo z Janet Jackson? Oczywiście, 
żartuję teraz. Na serio jednak ta kulturowa różnorodność 
zazębia się i w ciągle zmieniających się technologicznych 
formach jest ta sama potrzeba: zrozumienia naszej przeszło
ści, większej wiedzy na temat otaczającego nas świata i po
znania rzeczy, będących dla nas nowością.

W tym wszystkim najbardziej istotne jest nasze podej
ście. Musimy być otwarci. To jest idea, którą dobrze zro
zumiałby Stanisław Lorentz. Powiedział on kiedyś: „Zbio
ry to składnice, które dopiero wtedy stają się muzeami, gdy 
ożywia je myśl uczonego i działacza kułturalnego”. Muzea 
potrzebują animacji, w przeciwnym wypadku są bezwład
ne - są „składnicami”.

Jeśli kinowy obraz, jak Noc w muzeum, celebruje du
że, sympatyczne, tradycyjne muzeum, oznacza to, że mu
zea nie istnieją poza radarem publicznego zainteresowa
nia. Nie są skazane na rozpadnięcie się w proch i pył, błę
dem byłoby postrzeganie ich w ten sposób. Muzea są 
miejscami przewodnictwa, w których można dyskutować 
i polemizować z siłami kształtującymi społeczne prze
obrażenia. Intelektualista Edward Said napisał kiedyś, że 
po raz pierwszy „doświadczył” Palestyny jako historii 
i szczególnego przypadku, gdy rozmawiał ze swoją ciot
ką. Jest to dokładnie to, co robi muzeum: wzmaga świa
domość o świecie, poprzez opowiadanie indywidualnych 
historii z przeszłości. Uświadamiając sobie ważność naszej 
pracy, możemy nadać ton kulturalnej argumentacji, obej
mującej wszystkie społeczeństwa na świecie. Nasze wy
zwanie - to utrzymanie takiej wizji myślowej, która jest 
większa niż otaczające nas ściany.

Jack Lohman
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Wizytówką wystawy „Zloty Wiek malarstwa flamandzkiego”, 
prezentowanej w warszawskim Muzeum Narodowym w okresie 
od 6 listopada do 30 grudnia 2007 r., było niezwykłe malowidło, 

które w swej pełnej barokowego rozmachu kompozycji stanowi kwintesencję 
malarstwa kręgu Petera Paula Rubensa. Był to debiut owego ogromnego 

(252 x 382 cm) płótna, które ze względu na trudności konserwatorskie 
i ekspozycyjne pozostawało przez lata w magazynie Muzeum Narodowego 
w Warszawie. Towarzyszyła temu - pomimo wielokrotnie podejmowanych 

prób badawczych - niemożność określenia autorstwa i tematu dzieła.

Wielka zagadka
wielkiego obrazu

D HANNA BENESZ

'zieło pochodzi z kolekcji rodziny Krosnowskich, 
Polaków mieszkających w Sankt Petersburgu na

przełomie XIX i XX w. W 1921 r. Stanisław Krosnowski 
darował rodzinną kolekcję, obejmującą liczne dzieła sztu
ki, odrodzonemu po latach rozbiorów państwu polskie
mu. Wraz z dziełami sztuki, rewindykowanymi wówczas 
z terenu Rosji na mocy postanowień traktatu ryskiego,

CESSE CAR IE BRUSLE” (Przestań Pani, przestań, bo pło
nę). Scena ta napawa lękiem dzieci i kobiety otaczające 
swoją panią u stóp ołtarza, widoczny w tle poza nimi sę
dziwy mężczyzna gestem i wzrokiem również wyraża nie
pokój, patrząc na dramatyczną szamotaninę. Stara kobieta 
w chustce na głowie klęczy za grupą mężczyzn ze złożony
mi na piersiach rękami, łącząc się w błaganiach z młodym 
mężczyzną lub też z modlącą się dostojną damą. Arkada 
w tle pośród wspaniałej kolumnady ukazuje widok na 

kolekcja przetransportowana została do 
Polski już w 1922 r. i umieszczona na 
Zamku Królewskim w Warszawie, sta
jąc się częścią Państwowych Zbiorów 
Sztuki, jako Dział im. Krosnowskich.

Wielofigurowa kompozycja ujęta jest 
w bogatym wnętrzu raczej pałacu niż 
świątyni, chociaż po prawej stronie, 
przed kotarą, znajduje się ołtarz. U jego 
stóp klęczy, zanosząc żarliwe modły ku 
niebiosom, piękna kobieta w królew
skim stroju. Mnich z tonsurą właśnie za
palił świecę przed krucyfiksem. Korona 
spoczywająca na najniższym stopniu oł
tarza oznacza najprawdopodobniej, iż 
dla kobiety (królowej?) ważniejsze od 
splendorów monarszych jest podążanie 
drogą świętości. Wstawia się ona przed 
Bogiem najwyraźniej w intencji młode
go człowieka, walczącego, by wyrwać 
się z rąk czterech mężczyzn, którzy usi
łują go pojmać czy tylko powstrzymać, 
aby nie zrobił sobie samemu krzywdy. 
Z ust młodego człowieka wyrywa się 
błagalne wezwanie: „CESSE MADAME,

1. Zagadkowy obraz malarza antwerpskiego w trakcie prac konserwatorskich w Muzeum 
Narodowym w Warszawie (fol Ewa święcka)
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dziedziniec, gdzie ta sama królewska postać kobieca otwiera 
drzwi kaplicy (szpitala?) przed grupą ludzi niosących półna
giego, nieprzytomnego mężczyznę, zapewne tego samego, 
który został pochwycony w głównej scenie. Nad arkadą, 
w kamiennym kartuszu widoczny jest herb z datą „1633”.

Przed warszawską wystawą obraz wymieniony był tyl
ko w przedwojennym inwentarzu kolekcji Krosnowskich 
jako Scena z życia Marii de Medici, określenie tematu po
wtórzono potem w katalogu zbiorów Muzeum Narodo
wego w Warszawie z 1967 r., z sugestią autorstwa The- 
odoora van Thuldena (ze znakiem zapytania). Atrybucję 
wysunął belgijski badacz Roger A. d’Hulst.

Czy rzeczywiście może to być epizod z życia Marii 
Medycejskiej? Historia owej pochodzącej z potężnego 
włoskiego rodu toskańskiego księżniczki, od momentu jej 
małżeństwa w 1600 r. z francuskim królem Henrykiem IV 
jest przynajmniej tak samo skomplikowana i burzliwa, jak 
dzieje całej Francji w tej epoce. W swej nowej ojczyźnie 
Maria de Medici nigdy nie zdołała zyskać sympatii ani na

Peter Paul Rubens, 
„Maria de Medici, królowa 
Francji”, około 1622 r.
(w zbiorach Museo 
del Prado, Madryt)

Maria de Medici poślubiona została 
Henrykowi IV w wieku 25 lat. Małżeń
stwo to spowodowane było przede 
wszystkim względami dynastycznymi 
i finansowymi. Korona francuska 
wzbogaciła się 600 tys. złotych talarów 
posagu, a królowa już rok po ślubie 
wydala na świat następcę tronu, delfi
na, na którego Francja czekała ponad 
40 lat. Maria urodziła Henrykowi IV 
jeszcze 5 innych dzieci, lecz małżeń
stwa królewskiego nie można nazwać 
udanym. W życiu publicznym przy
lgnęło do Marii niepochlebne miano 
„grubej bankierzycy”. Brak popularno
ści, zwłaszcza po śmierci króla, pogłę
biała prohiszpańska polityka królowej, 
jej dworskie intrygi, trwonienie pienię

dzy z kasy państwowej oraz faworyzowanie ponad wszelką miarę znie- 
nawidzonyęh Concinich. Po tragicznej śmierci Henryka IV w 1610 r. re
gencję w zastępstwie swego małoletniego syna, przyszłego Ludwika 
XIII, sprawowała Maria. W 1617 r. poplecznicy dorastającego Ludwika, 
chcąc przyspieszyć objęcie przez niego tronu, namówili delfina na przy
zwolenie usunięcia matki i jej faworytów. Królowa osadzona została 
w zamku Blois, a Concini i jego żona pozbawieni życia. Po dwóch la
tach udało się Marii wydostać z domowego aresztu i natychmiast pod
niosła bunt przeciwko królowi. Po owej ostrej „wojnie matki z synem”, 
dzięki mediacjom kardynała Richelieu Maria pozostała w Paryżu, rychło 
jednak rozpoczęta usiłowania powrotu do aktywnej roli w polityce, prze
ciwstawiając się zarazem wcześniej gorąco przez nią popieranemu kar
dynałowi. W tym czasie Maria zajmowała się też mecenatem artystycz
nym; poza licznymi portretami królowej, na jej zlecenie powstał, obec
nie znajdujący się w Luwrze, cykl obrazów ukazujących apoteozę życia 
i rządów Medyceuszki, namalowany przez Rubensa w latach 1622-1625. 
W 1631 r. intrygi i stała niemożność porozumienia się z synem zaowo
cowały kolejnym odsunięciem Marii. W wyniku konfliktu z kardynałem 
Richelieu zesłana została do zamku w Compiegne, skąd w niedługim 
czasie uciekta do Brukseli. Ponieważ schronienia szukała pod skrzydła
mi hiszpańskich Habsburgów, pozbawiona została tytułu królowej oraz 
pensji. Odtąd tułała się po licznych dworach europejskich. Zmarła 
w Kolonii w 1642 r.

dworze, ani w szerokiej opinii publicznej. Oparciem dla 
królowej byli przywiezieni przez nią w świcie włoscy fa
woryci - Concino Concini i jego małżonka Eleonora Do
ri, mleczna siostra Medyceuszki. Parę tę - w wyrachowa
ny sposób wykorzystującą wysoką pozycję na dworze dla 
własnych celów - obdarzano tym bardziej otwartą wręcz 
wrogością i nienawiścią.

Jeśli założymy, że obraz warszawski ukazuje scenę 
związaną z życiem Marii de Medici, w rachubę wchodzi
łyby dwa incydenty z maja 1610 r. Pierwszy wydarzył się 
dziesięć dni przed śmiercią króla, 4 maja, kiedy to pełen 
arogancji pyszałek Concini wkroczył do parlamentu 
z nonszalancją, nie zdejmując z głowy kapelusza. Poczyta
ne to zostało za akt bezczelności, strażnicy parlamentu 
rzucili się na niego oraz na paziów królowej, którzy nad
biegli z pomocą faworytowi, i obili go kijami. Jednak sce
neria na naszym obrazie nie przypomina parlamentu, 
a grupa modlącej się królowej i jej towarzyszy ujęta jest 
zbyt realistycznie, by jej obecność mogła być traktowana 
jedynie symbolicznie.

Drugie z ewentualnych wydarzeń - to aresztowanie 
Franęois Ravaillaca, zabójcy króla Henryka IV w dniu 14 
maja 1610 r. I tu jednak są niezgodności: Ravaillac ujęty 
został nie w budynku, lecz w zaułkach paryskich, prawie 
natychmiast po zasztyletowaniu władcy, przy zaangażo
waniu wielkiej liczby zbrojnych mężczyzn, by uniknąć lin
czu przez lud poruszony śmiercią ukochanego króla. Wy
darzenie to również nie miało miejsca w obecności królo
wej, trudno też wyobrazić sobie, że modliłaby się ona 
w intencji zabójcy. Zamachowca - fanatyka religijnego - 
artysta nie przedstawiłby jako modnie ubranego, świato
wego młodzieńca. Scena w tle też nie przystawałaby do 
dalszego ciągu historii Ravaillaca. Spotkała go okrutna 
kara: po straszliwych torturach, przywiązany do czwórki 
koni poniósł śmierć przez rozerwanie. W obu przypad
kach niezrozumiałe byłyby słowa młodzieńca „Przestań, 
Pani, przestań, bo płonę”.

Rok przed powstaniem obrazu, w 1632 r., Maria de 
Medici odwiedziła Antwerpię - miasto, w którym bez 
wątpienia malowidło powstało, jednak w materiałach 
źródłowych brak najmniejszej wskazówki, by jego temat 
miał związek z ową wizytą. Młodzieńcza piękna bohater
ka naszego obrazu - przy najbardziej nawet pochlebczym 
pędzlu - niewiele mogłaby mieć wspólnego z pięćdziesię- 
ciosiedmioletnią wówczas (eks-) królową...

Zbadawszy wątek Marii de Medici, można przyjąć, że 
tradycyjny tytuł wynikał wyłącznie z formalnego podo
bieństwa naszej kompozycji do malowidła z Rubensow- 
skiego cyklu luksemburskiego, ukazującego „Koronację 
Marii Medycejskiej na królową Francji w katedrze w Saint 
Denis”. Monumentalne wymiary, ruch od lewej ku prawej 
stronie kompozycji, a szczególnie sylwetka królowej klę
czącej na stopniach ołtarza oraz szeroko pojęta stylistyka 
dzieł Rubensa musiały zadecydować o sugestii tematu - 
sugestii bez pokrycia w historii lub źródłach pisanych.

Przy analizowaniu dzieła zastanawiające wydawało się 
przede wszystkim to, że młody człowiek nie woła, by go 
puszczono wolno, lecz by „pani przestała”, a ona tylko 
modli się, więc to jej modlitwy najwyraźniej powodują, że
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2. Malarz antwerpski, „Berthold von Leinbach i święta Elżbieta 
Węgierska”, 1633 r. (w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie)

pojmany „płonie”. Można by sądzić, iż człowiek ten jest 
opętany przez złego ducha. Z drugiej strony jednak nie 
wygląda on na opętanego, bowiem takich ukazywano 
z siną twarzą, z językiem na wierzchu, z ciałem w niena
turalny sposób powykrzywianym w konwulsjach. Wstrzą
sający obraz opętanych stworzył Rubens w monumental
nej kompozycji ołtarzowej namalowanej dla kościoła je
zuitów w Antwerpii w latach 1617-1618, która przedsta
wia „Cud świętego Ignacego” (obecnie w Kunsthistorisches 
Museum w Wiedniu). Niemożliwe, by malarz antwerpski, 
jakim musial być autor warszawskiego malowidła, nie znal 
tego obrazu. Dlaczego więc młody człowiek płonie i o co 
modli się świątobliwa królowa? Może to zalotnik, który 
nastawał na jej cześć jako kobiety i królowej? Lecz scena 
w tle w tym kontekście wciąż nie byłaby zrozumiała.

W takim stanie wiedzy podjęłam w marcu 2007 r. 
konsultacje ze specjalistami sztuki flamandzkiej w Belgii 
i Francji. Chodziło mi o rozwiązanie zagadki ukazanego 
tematu oraz o sugestię atrybucyjną, nie zgadzałam się bo
wiem z propozycją autorstwa Theodoora van Thuldena 
z katalogu z 1967 r., a sama nie umiałam znaleźć odpo
wiedniego kandydata. Zidentyfikowanie herbu, umiesz
czonego na obrazie w kartuszu nad arkadą, byłoby wska
zówką co do osoby zleceniodawcy tego wielkiego dzieła, 
mogłoby pośrednio wskazać jego twórcę oraz osobę lub 
instytucję, dla której zostało namalowane. Francuski hi
storyk sztuki Alexis Donetzkoff z międzynarodowego sto
warzyszenia kuratorów malarstwa holenderskiego i fla
mandzkiego CODART zasugerował św. Elżbietę Węgier
ską jako ewentualną bohaterkę naszego obrazu - „o ile 
podobny epizod znalazłby się w jej Vita”. Królewskie po
chodzenie i jej charytatywna działalność wśród chorych, 
zakładanie szpitali (na co wskazywać by mogła scena

(fot. Krzysztof Wilczyński)

w tle) rzeczywiście usprawiedliwiałyby wybór tej właśnie 
świętej. Ta żyjąca w XIII w. córka króla węgierskiego An
drzeja II, żona landgrafa Turyngii Ludwika IV, była najpo
pularniejszą patronką szpitali w południowych Niderlan
dach. Choć należała do osób niezwykłej skromności, w ma
lowidle ku jej czci artysta mógł ją scharakteryzować jako 
osobę królewskiego rodu. Jeśli więc założymy, że to św. 
Elżbieta, dlaczego modli się ona za mężczyznę w opałach? 
Być może jest on chory na jakąś organiczną przypadłość, 
której nie chciał leczyć, przedsięwzięto zatem środki, by si
łą przymusić go do leczenia, a święta modli się o powodze
nie trudnej misji? Scena w oddali byłaby jej ukoronowa
niem, gdyż tam chorego najprawdopodobniej wnoszą już 
do szpitala. Szpitale były zakładane przy klasztorach, któ
rych krużganki częstokroć dekorowały całe cykle opowia
dające kolejne epizody z życia lub cuda dokonane przez 
świętych patronów. Okazałe malowidło warszawskie z du
żą dozą prawdopodobieństwa mogło być jednym z cyklu, 
obok scen bardziej znanych w ikonografii św. Elżbiety.

Najpopularniejszymi wydarzeniami przekazywanymi 
przez większość hagiografów św. Elżbiety są dwa cuda: 
róż i krucyfiksu. Elżbieta wbrew woli męża wynosiła je
dzenie dla swoich podopiecznych biedaków. Pewnego ra
zu spotkał ją małżonek idącą z koszem, w którym pod 
chustą ukryta była żywność. Zapytana, co ma w koszu, 
uniosła serwetę i wtedy oczom męża ukazały się róże! 
Zajmując się chorymi, Elżbieta nie stroniła od najstrasz
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liwszych i najbardziej odpychających przypadków, bar
dzo często pielęgnowała też trędowatych. Któregoś razu, 
nie mając miejsca, gdzie mogłaby ułożyć trędowatego po
trzebującego pomocy, wprowadziła go do małżeńskiego 
łoża. W owym czasie była już wdową, jej szwagier rów
nież nie sprzyjał dziełom dobroczynności przez nią prak
tykowanym. Podejrzewając coś, wpadł do pokoju i z fu
rią zerwał nakrycie z łoża. Zamiast trędowatego ujrzał le
żący na pościeli krucyfiks!

W przekazach hagiograficznych nie znalazłam jednak 
epizodu, który można by było utożsamić z ukazaną w war
szawskim obrazie sceną, przyjęłam możliwość, iż dla po
trzeb takiego cyklu zamawiający wymyślił historię, będącą 
całkowicie odosobnionym przykładem w ikonografii tej 
świętej. Pewna wzmianka w Iconographie de Part chretien 
mówiła o tym, że św. Elżbieta w szczególny sposób patro
nowała szpitalom dla chorych na grzybicę. Zmiany skórne 
mogą wszak powodować wrażenie pieczenia czy palenia! 
Być może o to chodziło w naszym obrazie?

Tymczasem należało oddawać już teksty do publika
cji towarzyszącej wystawie (Rubens, van Dyck, Jordaens, 
red. Antoni Ziemba, Warszawa 2007). Znalazł się tam 
tekst zakończony westchnieniem: „Zbyt wiele jest znaków 
zapytania. Zbyt mało danych do skutecznej dedukcji. Ob-

Elżbieta urodziła się w 1207 r. w Braty
sławie, jako córka króla węgierskiego 
Andrzeja II i Gertrudy von Andechs, 
siostry św. Jadwigi Śląskiej. Jako czte
roletnie dziecko zaręczona z Ludwi
kiem, synem księcia Hermana, land
grafa Turyngii i Hesji, wychowywana 
odtąd była u boku swego przyszłego 
męża na zamku w Wartburgu kolo 
Eisenach. Małżeństwo zawarta w wie
ku 14 lat, w kolejnych latach urodziła 
troje dzieci: Hermana, Zofię i Gertru
dę. Mając zaledwie 20 lat została 
wdową - Ludwik zmart w 1227 r. 
w Brindisi we Włoszech podczas wy
prawy krzyżowej. Elżbieta jeszcze za 
życia męża zajmowała się dziełami 
miłosierdzia, przyczyniła się do ufun
dowania szpitali w Eisenach i Gotha. 
Choć małżeństwo Elżbiety i Ludwika 

było szczęśliwe, wielka hojność księżnej i pomoc ubogim budziła zgor
szenie na zamku w Wartburgu. Być może tu należy szukać źródła póź
niejszej legendy róż i krucyfiksu. Po śmierci męża opuściła wraz 
z dziećmi Wartburg. Najpierw zamieszkała w Eisenach, a następnie 
w Marburgu, gdzie ufundowała szpital, poświęcając go św. Franciszko
wi. W szpitalu tym chętnie sama usługiwała, oddając się modlitwie, 
uczynkom pokutnym i dziełom miłosierdzia. W Wielki Piątek 1228 r. zło
żyła ślub wyrzeczenia się świata. Powstała przy szpitalu w Marburgu 
mata wspólnota zakonna stała się z czasem zaczątkiem trzeciego za
konu św. Franciszka. Ostatnie lata Elżbieta spędziła w skrajnym ubó
stwie, oddana biednym i chorym. Zmarła z przepracowania i wyczerpa
nia 17 listopada 1231 r„ mając zaledwie 24 lata. Kanonizowana zosta
ła już cztery lata później przez Grzegorza IX, a w aktach procesu kano
nizacyjnego zanotowano aż 60 przypadków cudów. Dużą rolę podczas 
procesu odegrał dokument Dicta quatuor ancillarum, czyli świadectwa 
czterech służebnic, towarzyszek Elżbiety, które upamiętnione zostały 
na warszawskim obrazie.

Edmund Blair Leighton, 
„Święta Elżbieta Węgierska 
praktykująca dzieła 
miłosierdzia”, 1895 r.
(w kolekcji Freda i Sherry 
Rossów)

raz [...] pozostaje nierozwiązaną zagadką [... i ...] nadal 
stanowi wyzwanie dla kolejnych badaczy”.

W październiku 2007 r. konserwatorzy podjęli działa
nia nad obrazem. Po oczyszczeniu powierzchni malarskiej 
i położeniu specjalnego werniksu liczne ubytki i przetar
cia warstwy malarskiej pokryto retuszami. Podczas owych 
zabiegów można było z bliska podziwiać dukt brawuro
wego pędzla i różne szczegóły kompozycji. Splendor ma
lowidła, fakt, iż w czasie trwania wystawy wisieć będzie 
ono w jedynym możliwym dla tak wielkiego obrazu miej
scu, nad paradnymi schodami w holu głównym Muzeum 
Narodowego, jako wizytówka otwierająca pokaz malar
stwa flamandzkiego Złotego Wieku, znów wzbudziły we 
mnie chęć zmierzenia się z jego zagadką. Skierowałam 
więc apel o merytoryczną pomoc do kolegów ze stowa
rzyszenia CODART. Po paru dniach Julia Tatrai z Mu
zeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie przekazała wiado
mość, iż scena ukazuje epizod z historii św. Elżbiety z Le
genda Aurea Jacoba de Voragine, średniowiecznego ha
giografa, z jej pełnej wersji (publikowane są na ogół tylko 
wybrane i skrócone żywoty). Dzięki pomocy siostry An
ny Ewy Kędrackiej, bernardynki z Łowicza, autorki mo
nografii o świętej, dotarłam wreszcie do tego mało znane
go epizodu z dziejów Elżbiety Węgierskiej - za pośrednic
twem książki Charles’a Rene Forbes’a, hrabiego de Mon- 
talembert (wydanej po polsku w 1881 r.), która przeka
zuje ów epizod na podstawie wcześniejszych źródeł, się
gających Jacoba de Voragine, a nawet dokumentów ka
nonizacyjnych św. Elżbiety.

Obraz nasz jest niemal dosłowną ilustracją opisanej hi
storii. Otóż pewnego razu księżnę Elżbietę odwiedziła 
w jej zamku w Wartburgu „żona szlachetnego rycerza 
z okolicy”, Gertruda von Leinbach, ze swoim młodocia
nym synem Bertholdem, który „ubrany byl bardzo pięknie 
i zdawał się wielkie mieć upodobanie w ukladności i bo
gactwie swego stroju”. Przyszła święta podczas rozmowy 
nawiązała do owego zbytku i przywołując przykład Jezu
sa, który „przyszedłszy na świat przelać krew Swoją dla 
naszego zbawienia, nie nosił tak paradnych, zbytkownych 
sukni”, zachęcała młodzieńca do służby Bogu. Próżny, 
lecz wrażliwy chłopiec poprosił księżnę o modlitwę w je
go intencji, by mógł podjąć tę misję. Elżbieta, upewniw
szy się, iż Berthold jest gotów do przyjęcia łaski, jaka ma 
być mu dana, zachęciła swych gości do wspólnej modli
twy. „Chłopiec ... poszedł z Elżbietą do kościoła i razem 
w ciszy się modlili. Po chwili młodzieniec zawołał: «O dro
ga Pani, przestań się modlić», lecz Elżbieta tern goręcej się 
modliła. Wtedy Berthold zaczął krzyczeć głośniej: 
«Przestań Pani, błagam Cię, przestań, bo 
nie wytrzymam dłużej, cale ciało moje 
jest w płomieniach» [podkr. - H. B.]. 1 w rzeczy 
samej, cały byl rozpalony, tak, iż zdawało się, że dym uno
si się z jego ciała. Matka i dwie towarzyszki Księżnej przy- 
biegłszy na krzyk jego, znalazły suknie jego potem oblane, 
ciało zaś tak rozpalone, że zaledwie dotknąć się doń mo
gły. [....] Elżbieta modlić się przestała, Berthold ochlódł 
powoli, lecz ogień miłości Bożej, który modlitwa Elżbiety 
do serca jego sprowadziła, nie zagasi już nigdy, wkrótce po 
tern zdarzeniu, młodzieniec ów wstąpił do zakonu święte-
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3. Peter Paul Rubens, „Koronacja Marii de Medici na królową Francji 
w opactwie Saint-Denis, 13 maja 1610 roku” (z cyklu 
luksemburskiego) (w zbiorach Musee du Louvre, Paryż)

go Franciszka”. Scena w tle nawiązuje być może do pro
cesu leczenia fizycznej gorączki Bertholda pod opieką św. 
Elżbiety, w szpitalu przez nią ufundowanym, a cztery 
młode kobiety otaczające ją na pierwszym planie - to jej 
towarzyszki i służące, które wraz ze swoją panią założyły 
później zakonną wspólnotę. Identyfikację tematyki nasze
go malowidła należy uznać za ogromny sukces. Zdefinio
wany wreszcie po latach jego tytuł brzmi teraz: „Berthold 
von Leinbach i święta Elżbieta Węgierska”.

Ani ja podczas trzydziestoparoletniej praktyki muze
alnej, ani nikt z moich kolegów krajowych i zagranicz
nych, z którymi miałam kontakt, nie zetknął się z tą sce
ną w dawnej sztuce! Dowodzi to, iż malowidło musi po
chodzić z cyklu ilustrującego życie św. Elżbiety, a pozo
stałe przedstawienia ukazywały epizody bardziej znane 
i popularne z Żywotów świętej. Ze względu na napis, któ
ry błaganie młodzieńca przekazuje w języku francuskim, 
można sądzić, iż cykl taki mógł być zamówiony do ko
ścielnej instytucji w regionach francuskojęzycznych. 
Spektrum jest szerokie: od Flandrii francuskiej, Pikardii, 
Burgundii po pozostającą w XVII w. pod władzą hiszpań
skich Habsburgów prowincję Franche-Comte. W czasie 
rewolucji francuskiej kościoły Flandrii i wymienionych 
terenów ucierpiały z powodu zniszczeń i grabieży, ocala
łe dzieła sztuki niejednokrotnie uległy rozproszeniu, a po
dobny los spotkać mógł również dokumenty archiwalne. 
Tylko szczęśliwy traf podczas wnikliwych studiów, pod
jętych w tamtych rejonach Europy, może zadecydować 
o odkryciu pochodzenia warszawskiego obrazu. Próby 
bowiem zidentyfikowania herbu w kartuszu nad arkadą 
również nie przyniosły sukcesu.

Pozostaje jeszcze jedno zasadnicze pytanie: kto nama
lował to wielkie dzieło? Artysta czerpie tu ze skarbca bo
gatej stylistyki Rubensa, zachowując równocześnie wybit
nie indywidualne cechy. Obraz prezentuje klasyczne zasa

dy rządzące barokową storią, a różnorodność, decorum, 
ruch i dramatyczna ekspresja osiągają w nim najwyższy 
stopień intensywności. Ekspresję tę buduje w równej mie
rze kolorystyka nasyconych barw oraz iluzjonizm w od
dawaniu postaci ludzkich, przedmiotów i różnorodnych 
materii. Donetzkoff, poza świętą Elżbietą, zasugerował 
także nową atrybucję, którą poparł legendarny kustosz 
Luwru, Jacques Foucart. Obaj uczeni wskazali na ewentu
alność autorstwa Cornelisa de Vosa (1585-1651), znako
mitego portrecisty antwerpskiego, który malował też, 
zwłaszcza w późniejszym okresie swojej twórczości, pełne 
dynamizmu sceny storii. Dzieła de Vosa z lat 1631-1635 
wykazują wyraźne podobieństwa tak w kompozycji, jak 
i typach postaci, oraz w akcentowaniu muskulatury męż
czyzn. Ta atrybucja jednak została zdecydowanie odrzu
cona przez autorkę monografii Cornelisa de Vosa, profe
sor Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium, Kathlijne 
van der Stighelen. Była również propozycja autorstwa in
nego malarza antwerpskiego, Pietera van Linta (1609- 
-1690), badana przeze mnie (w wielu aspektach analizy 
porównawczej tyleż kusząca, co i nieprzekonywująca) 
oraz przedstawiona na atrybucyjnej sesji podczas kongre
su CODART w marcu br. Jak dotychczas, nawet trust 
mózgów najlepszych światowych specjalistów okazał się 
bezradny. Na razie pozostajemy z dwoma odkrytymi na
zwiskami bohaterów naszego zadziwiającego dzieła, po
żądane byłoby znalezienie kolejnych dwóch: twórcy i po
siadacza herbu, który owo dzieło zamówił. Można rzecz 
ująć pozytywnie: połowa przygody jeszcze przed nami...

Hanna Benesz
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Stereofotografia jest dla większości z nas dziś terminem nieco tajemniczym. 
Szczyt popularności przeżywała na przełomie XIX i XX w., była obecna niemal 

w każdym domu, przybliżając swoimi trójwymiarowymi obrazami każdy zakątek 
świata. Zastąpiła ją rozwijająca się niezwykle szybko kinematografia, a później 

telewizja. Pozostaje dziś w całkowitym zapomnieniu, a jednak idea 
trójwymiarowości wciąż nas pociąga. Obecna jest w większości programów 

komputerowych, służąc m.in. do symulowania lotów, konstrukcji 
architektonicznych, królując w grach elektronicznych.

Unikatowe stereofotografie
Abdona Korzona

M
 MAŁGORZATA MARIA GRĄBCZEWSKA

ało kto wie, że pierwsze próby uzyskania efektu 3D,

■ oparte na nowoczesnych zasadach optyki, zostały 
podjęte na początku XIX w. Odkrywcą obrazu stereoskopo
wego był angielski fizyk Charles Wheastone (1802-1875). 
Od 1832 r. uzyskiwał on satysfakcjonujące rezultaty, jednak 
dopiero 21 VI 1838 r. ogłosił je na zebraniu Royal Society 
of London. Odbyło się to więc jedynie kilka miesięcy przed 
ogłoszeniem na zebraniu Academie des Sciences w Paryżu 
przez Louisa Jacquesa Mande Daguerre’a i Franęois Arago 
wynalazku dagerotypii.

Pierwsze fotografie dla Wheastone’a zrobił William Fox 
Talbot (1800-1877), niedoceniony przez długi czas wynalaz
ca fotografii na papierze i przede wszystkim idei negatywu. 
W liście z 15 XII 1840 r. Wheastone dziękował Talbotowi za 
„fotografie, które zrobił pan do stereoskopu”. Niestety, ani te, 
ani kolejne fotografie stereoskopowe, wykonane w latach 
czterdziestych XIX w., nie zachowały się i znamy je jedynie 
z opisów. Prawdziwy sukces zawdzięcza stereofotografia 
francuskim eksperymentom Louisa Julesa Dubosqcua (1817- 
-1886), który w 1850 r. opracował aparat dwuobiektywowy 
do wykonywania dagerotypów. Zaprezentowany w czasie 
wystawy światowej w Londynie w 1851 r. aparat Dubosqcua 
zyskał niezwykłą popularność. Często cytowana jest anegdo
ta mówiąca, że nawet zachwycona królowa Wiktoria zażyczy
ła sobie sporządzenia dla niej luksusowej wersji aparatu.

Koncept stereofotografii oparty jest na bardzo prostym 
zjawisku optycznym, związanym z naszym widzeniem. Otóż 
obrazy widziane w każdym oku nieznacznie się różnią od sie
bie. Zjawisko to zostało zauważone już w starożytności. Eu
klides opisywał je w następujący sposób: „Jes'li umieszczę 
przedmiot blisko oczu, w równej od nich odległości, każde 
oko zobaczy skraj przedmiotu, którego nie widzi drugie. 
Dwojgiem oczu widzimy oba te skraje razem”. Problem ten 
był analizowany przez wieki przez wielu specjalistów od 
optyki i filozofów, rozpatrywali go m.in. Leonardo da Vin
ci, Kepler czy Kartezjusz. Idea powstałego w 1832 r. obrazu 
stereoskopowego opierała się na pierwotnym spostrzeżeniu 
i polegała na zestawieniu pary obrazów przedstawiających 

ten sam przedmiot, jednak każdy z tych obrazów był odwzo
rowaniem obrazu widzianego przez inne oko.

Stereofotografia pomyślana była przez jej odkrywców jako 
rozrywka dla dzieci i dam. Jej wynalazca nie sądził, że odnie
sie tak wielki sukces także wśród fotografów, artystów, a na
wet, że znajdzie zastosowanie w fotografii naukowej czy ero
tycznej. Już w erze dagerotypu sporządzane były w tej techni
ce zarówno portrety, jak i pejzaże, studia martwych natur, sce
ny z życia codziennego. Prawdziwą eksplozję stereofotografii 
przyniosło jednak dopiero upowszechnienie około 1855- 
-1860 r. fotografii papierowej, a przede wszystkim procesów 
suchych. Apogeum osiągnęła stereofotografia około 1900 r., 
wraz z działalnością wielkich firm komercyjnych, takich jak 
amerykańska „Underwood & Underwood” czy „Keystone”, 
które wydawały zestawy setek i tysięcy stereofotografii pre
zentujących wszystkie chyba możliwe zakątki świata. Te trój
wymiarowe obrazy karmiły wyobraźnię spragnionych podró
ży mieszkańców Europy i Ameryki jeszcze zanim możliwe by
ło przekazanie ruchomych obrazów za pomocą filmu i jeszcze 
przed erą wielkich ekspedycji etnograficznych.

W Europie stereofotografia osiągnęła największą popular
ność we Francji, Anglii i Niemczech. Na tereny Polski dotarła 
bardzo wcześnie, bo już w 1851 r. Jeden z pierwszych apara
tów Dubosqcua przywiózł do Warszawy Karol Beyer, który 
odwiedziwszy londyńską Wystawę Światową nie mógł nie 
zwrócić uwagi na tę nowość. W drodze powrotnej z Anglii 
przejechał przez Paryż i z pewnością to tam zakupił aparat ste
reoskopowy. Nie ma jednak zgodnej opinii co do tego, czy sam 
Beyer już wtedy wykonywał dagerotypy stereoskopowe. 
Pierwsze potwierdzone informacje na ten temat pochodzą do
piero z roku 1856. Niewątpliwie nie był jedynym dagerotypi- 
stą polskim zajmującym się stereofotografią, jednak nie zacho
wały się ani jego prace, ani innych fotografów. Najwcześniej
sze polskie przykłady (pomijając nieliczne dagerotypy stereo
skopowe, znajdujące się w zbiorach polskich, ale powstałe 
w zagranicznych atelier) pochodzą z początku lat sześćdziesią
tych XIX w., kiedy upowszechniła się fotografia papierowa, 
a szczególnie łatwy w użyciu papier albuminowy.

To z tego okresu pochodzą cztery stereofotografie autor
stwa Abdona Korzona, zachowane w zbiorach Biblioteki Pol-
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1.2. Abdon Korzon, 
odbitki z negatywów 
szklanych na papierze 
albuminowym, 
1860-1863:
„Widok Prospektu 
Świętojerskiego 
w Wilnie”, wym.
8,2x17,2 cm (1), 
„Grupa gapiów na 
ul. Wielkiej w Wilnie”, 
wym. 8,1 x 17,2 cm (2)

skiej w Paryżu. O samym Korzonie wiemy niewiele. Ten jeden 
z pierwszych wileńskich fotografów pozostawił po sobie bar
dzo niewiele dostępnych nam dziś dokumentów pisanych, 
świadectw, archiwaliów. Jedynymi śladami jego działalności 
są nieliczne przekazy innych osób oraz przede wszystkim wy
konane przez niego fotografie. Urodził się w 1826 r. w guber
ni kowieńskiej. Prawdopodobnie uczył się w Paryżu, ale nie 
ma na to żadnych dowodów. Był aktywny w Wilnie około 
1860-1863 r. i jest autorem najwcześniejszych znanych wido
ków Wilna i okolic. W kwietniu 1863 r., w związku z aktyw
nym udziałem w powstaniu, został aresztowany i zesłany do 
gminy Suchobozimskaja, guberni Jenisiejskiej (obecnie Kra
snojarską kraj) i tam zmarł w 1865 r. Nie ma wątpliwości, że 
był profesjonalnym fotografem, będącym na bieżąco ze świa
towymi nowościami. W ogłoszeniu-reklamie swojej firmy, 
którą umieścił w 1860 r. w „Kurierze Wileńskim”, podał: 
„Zakład fotograficzny Korzona (na Imbarach) odebrał z Paryża 
transport następujący: 7 obiektywów do zdejmowania portre
tów, między którymi 4 obiektywa do zdejmowania stereosko
pów i widoków, maszynę do odbijania listów i kopert, papier 
francuski i angielski w rozmaite desenie, znaczny wybór ramek 
do portretów z fabryk niemieckich i francuskich, stereoskopy 
i widoki do nich rozmaitych miast, takoż i widoki Wilna”. Nie 
dość więc, że zaopatrywał się Korzon w utensylia fotograficz
ne w samym Paryżu, to jeszcze dysponował całą gamą obiek
tywów, w tym kilku do sporządzania zdjęć stereoskopowych.

Trudno dziś ustalić, jakim aparatem posługiwał się Korzon. 
W stolicy Francji było wielu producentów sprzętu fotograficz
nego. Był to niewątpliwie dwuobiektywowy aparat o struktu
rze drewnianej, ze skórzanym, rozsuwanym miechem. Przykła
dem aparatu powstałego w 1860 r. jest przechowywany 
w „Musee franęais de la photografie” w podparyskim Bievre 
aparat firmy „Garin 8ć Cie” z obiektywami firmy „Darlot” 
(nr inw. 85.5502). W tego typu aparatach ostrość ustawiało się 
rozsuwając lub zsuwając miech, jednocześnie oglądając zmie
niający się obraz na szklanej matówce, a sam moment naświe
tlenia negatywu odbywał się przez ręczne zdjęcie pokrywek 
obiektywów. W 1860 r. Bertsch wymyślił system umożliwiają
cy otwarcie dwóch obiektywów jednocześnie. Były weń zaopa
trywane od tej pory wszystkie ukazujące się na rynku aparaty 
stereoskopowe. Jeśli więc zamówienie Korzona dotarło do nie
go w drugiej połowie 1860 r., to najprawdopodobniej i jego 
nowe aparaty działały zgodnie z wynalazkiem Bertscha.

Wykonywane przez Korzona stereofotografie wspomnia
ne są niemal w każdym opisie ukazującym się w lokalnej pra
sie. W dopisku odredakcyjnym pod reklamą Korzona czyta
my: „Prześliczne widoki naszego ukochanego Wilna, starannie 
przez niego zdjęte (szczególnie w tej chwili wszystkich intere
sujące widoki tunelu w Ponarach i mostu w Rokanciszkach) 
i do stereoskopów zastosowane, świadczą wymownie o arty
stycznym usposobieniu p. Korzona i godne są największej 
z naszej strony zachęty.” Rok później, również w „Kurierze
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3.4. Abdon Korzon, 
odbitki z negatywów 
szklanych 
na papierze 
albuminowym, 
1860-1863: „Budowć 
tunelu w Ponarach”, 
wym. 8,1 x 17,2 cm (3) 
„Domek inżyniera 
Lonida przy 
budowie tunelu 
w Ponarach”, 
wym. 8,3 x 17,1 cm (4

Wileńskim” Wacław Przybylski, przyrodnik i literat, tłumacz 
z francuskiego, wybitna osobowość świata literackiego Wil
na, pisał: „W pracowni p. Korzona, w niczem nie ustępującej 
p. Swiejkowskiemu, widzieliśmy bardzo dobrze wykonane ko
pie ze sztychów i ładny zbiorek widoków stereoskopowych 
rozmaitych części miasta naszego. Pod względem wykończe
nia widoków na większą skalę, na szczególną zasługują uwa
gę: «Widok tunelu w Ponarach» i «Widok mostu w Rokancisz- 
kach»”. Miesiąc później, również na lamach „Kuriera Wileń
skiego” Przybylski pisał: „W pracowni fotograficznej p. Ko
rzona, o którego pracach wspominaliśmy niedawno, zostały 
ukończone następujące widoki do stereoskopów, rozmaitych 
gmachów i pomników wileńskich, oraz placów i ulic: [tu na
stępuje lista ośmiu fotografii]. Oprócz tego widzieliśmy jesz
cze przygotowane takoż do stereoskopu: Widok Trockiego 
zamku, most w Rokanciszkach, widok Tunelu itp. Wydanie 
całego szeregu widoków podobnych, wielką zrobi przysługę 
dla tych, co umiłowany gród Giedymina, pragnęliby, chociaż 
w odbiciu widzieć wszystkie drogie pamiątki, gmachy, świąty
nie i okolice tego miasta; a dość przystępna cena, pozwoli 
z niewielkim nakładem skompletować cały szereg widoków, 
wykonanych bardzo dobrze i składających początek Albumu 
Wileńskiego. Nie wątpimy, że p. Korzon nie zatrzyma się 
w powziętym zamiarze i będzie dopełniał swój zbiorek w mia
rę możliwości i czasu”.

Niestety, najprawdopodobniej Abdon Korzon nigdy nie 
zrealizował swojego zamiaru sporządzenia owego Albumu 
Wileńskiego. Wszystkie zachowane widoki jego autorstwa - 
to zaledwie kilkanaście odbitek. Dwanaście z nich znajduje 
się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, pozo
stałe znane są przede wszystkim z reprodukcji opublikowa
nych w lokalnej prasie z epoki, głównie wspomnianym „Ku
rierze Wileńskim”, wykonanych w technice drzeworytu 
sztorcowego. Badacze działalności i twórczości Korzona 
bezskutecznie jednak szukali jakichkolwiek wykonanych 
przez niego fotografii stereoskopowych. Z cytowanych ga
zetowych notatek wynika, że stereofotografia stanowiła 
ważną część działalności wileńskiego fotografa. Z opisów 
tych możemy również wywnioskować, że stereofotografia 
była w Wilnie tego czasu wynalazkiem znanym i łubianym, 
a także dostępnym cenowo dla litewskich pasjonatów foto

grafii oraz pejzażu i kultury ojczystej. Można więc podejrze
wać, że Korzon wykonywał dużą liczbę odbitek i aż nie
prawdopodobne wydaje się, że tak mało z nich przetrwało. 
Winą za to możemy obarczać zniszczenia z okresu powsta
nia styczniowego i późniejsze konflikty zbrojne rozgrywają
ce się na terenach litewskich. Odnalezione w czasie porząd
kowania kolekcji fotograficznej Biblioteki Polskiej w Paryżu 
cztery stereofotografie są jedynymi znanymi w tej chwili 
przykładami tej części produkcji fotograficznej Abdona Ko
rzona. Prawdopodobnie dotarły do Paryża za pośrednic
twem właśnie wspomnianego Wacława Przybylskiego, któ
ry, wydalony z Wilna we wrześniu 1861 r. przez władze ro
syjskie, uciekł przez Petersburg, Warszawę i Kraków do Pa
ryża. Tutaj pełnił ważne funkcje polityczne, był nawet 
członkiem Rządu Narodowego. Być może to ręką Przybyl
skiego naniesione są na wszystkich czterech fotografiach, na 
lewym marginesie, identyfikujące autora inskrypcje o treści: 
„Fotografia Korzona”.

Wszystkie odbitki zostały wykonane, podobnie jak inne 
zachowane odbitki Korzona, w technice kolodionu suchego 
na papierze albuminowym z negatywu szklanego.

Stereofotografie Korzona w zbiorach Biblioteki Polskiej 
w Paryżu przedstawiają Wilno i jego okolice. Pierwsza z nich 
- to panorama miasta wykonana najprawdopodobniej z jedne
go z okien budynków uniwersyteckich (informację tę zawdzię
czam uprzejmości i dokładności litewskiego badacza Dainiusa 
Juneviciusa). Przedstawia ona widok Prospektu Swiętojerskie- 
go. Otoczone wzgórzami Wilno było też miastem panoram, 
najpierw malarskich i rysunkowych, a potem też fotograficz
nych. Większość z nich wykonywana była spoza miasta, z jed
nego z wielu dostępnych wzniesień. Także Abdon Korzon byt 
autorem wielu z nich. W tym wypadku zdecydował się jednak 
na wykonanie widoku miasta, oglądanego z wysokości trzecie
go piętra, i wybrał kadr, w którym połowę obrazu zajmują da
chy budynków uniwersyteckich. Na linii horyzontu, w dwóch 
trzecich wysokości kompozycji, znalazł się kościół. Jest to jed
nak jedna z niewielu budowli, której forma jest widoczna i ła
two rozpoznawalna. Pozostałe układają się w miejski labirynt, 
patchwork płaszczyzn dachów i ścian. Kompozycja tej foto
grafii zbliżona jest do idei dużo późniejszej, słynnej fotografii 
autorstwa innego wybitnego portrecisty Wilna - Jana Bułhaka.
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„Wizja miasta”, będąca kolażem kilku fotografii i przedstawia
jąca metaforyczny obraz miasta, zatopiony w gęstwinie chmur 
i mgły łączy z panoramą Korzona ten sam zachwyt nad archi
tekturą Wilna oraz możliwością oglądnięcia jej z niedostępne
go zazwyczaj punktu, znajdującego się w samym jej sercu.

Druga z fotografii przedstawia widok na ul. Wielką wraz 
z obecną na niej grupą osób. Przy tej jednej z głównych ulic 
dawnego Wilna Korzon miał swoje atelier. Prawdopodobnie 
fotografia została wykonana w pobliżu. Z pewnością działal
ność zakładu fotograficznego wzbudzała zainteresowanie 
mieszkańców miasta i na pewno z wielką ciekawością zgodzili 
się oni pozować fotografowi do tego przedstawienia. Opis te
go zdjęcia nie został uwzględniony w żadnej z notatek wymie
niających prace Korzona. Być może więc była to jedynie próba 
możliwości technicznych i demonstracja nowo otrzymanego 
aparatu? Z łatwością możemy sobie wyobrazić sytuację, w któ
rej przejęty fotograf, ledwie co otrzymawszy przesyłkę, pragnie 
wypróbować nowy aparat, wychodzi więc z nim na ulicę, 
przed swoje atelier (wcześnie rano, o czym świadczą wydłużo
ne cienie i brak pojazdów, co umożliwiło ustawienie się grupy 
w poprzek drogi), ustawia aparat na statywie... i prosi grupę 
tłoczących się wokół siebie gapiów, przekupek i dzieci, żeby 
ustawili się do wspólnej fotografii. Gapie posłusznie wykonują 
polecenie fotografa, jednak, nieprzyzwyczajeni do długiego po
zowania w bezruchu, wiercą się i rozmawiają, stąd na fotogra
fii tyle rozmazania i nieostrości. Tylko młody chłopiec (a mo
że pomocnik Korzona?) odważnie ustawił się na pierwszym 
planie, niedaleko obiektywu i cierpliwie wyczekał moment na
świetlania szklanego negatywu.

Pozostałe dwie fotografie upamiętniają niezwykle ważne 
dla wilnian wydarzenie budowy tunelu w Ponarach. Jedna 
przedstawia ogólny widok na miejsce budowy, a druga domek 
inżyniera przy tunelu. Tunel w Ponarach był ważnym elemen
tem budowanej na Litwie drogi kolejowej. Autorem jego pro
jektu był Stanisław Kierbedź (1810-1899), wybitny inżynier, 
ten sam, który zaprojektował słynny, nieistniejący już most łą
czący lewobrzeżną Warszawę z Pragą. Przez Ponary, małe 
miasteczko leżące kilkanaście kilometrów od Wilna, miała 
przechodzić kolej łącząca Warszawę z Petersburgiem. Na 
pierwszej fotografii utrwalony został ogólny widok pola bu
dowy u wejścia tunelu. Korzon wspiął się na pagórek, aby ob

jąć także naturalne otoczenie, fragment lasu oraz nieba. Poni
żej widać porozrzucane sprzęty, bale drewniane oraz pracują
cych przy budowie robotników, którzy zainteresowani obec
nością fotografa oderwali się od pracy i spoglądają w stronę 
obiektywu. Szczególną uwagę przyciąga grupa dwóch posta
ci znajdująca się w centrum przedstawienia - obie skupione 
są na umieszczonym na statywie przedmiocie. Być może jest 
to przyrząd optyczny stosowany przez inżynierów do czyn
ności pomiarowych, a może to drugi aparat fotograficzny? 
Może Korzon chciał udokumentować również własną, pio
nierską pracę?

Kolejna z fotografii przedstawia „Domek Lonida Inży
niera przy Tunelu” - jak podaje legenda umieszczona na od- 
wrociu. Budowa trwała kilka lat, co tłumaczy wygląd domu, 
który daleki jest od prowizorycznego baraku. Kiedy dokład
niej przyjrzymy się przedstawieniu, zobaczymy, że w oknach 
i drzwiach domu widoczne są postacie ludzkie, kolejne oso
by, a nawet pies przed domkiem. Wśród nich obecna jest ko
bieta w szerokiej, kraciastej sukni oraz przynajmniej dwójka 
dzieci. Najprawdopodobniej cała rodzina owego Lonida 
mieszkała z nim przy budowie. Widoczne są także składy ce
gły i drewna w okolicy budynku, beczki, sprzęty... Precyzja 
ostrości rysunku, liczba widocznych detali zaskakuje w tej 
jednej z najwcześniejszych litewskich fotografii zrobionych 
na świeżym powietrzu. Niewątpliwie więc Korzon dyspono
wał aparatem o doskonałej jakości optyce.

W odróżnieniu od zachowanych w Muzeum Narodo
wym w Warszawie odbitek korzonowskich, które, jak pisze 
autorka ich opracowania Małgorzata Plater-Zyberk, „tona
cją i wyrazem przypominają bardziej zetlałe rysunki roman
tyczne niż to, co przywykliśmy uważać za fotografie”, odbit
ki paryskie wyróżniają się nasyconą barwą i dużym pozio
mem kontrastu. Imponująca jest liczba szczegółów widocz
nych na każdej z nich oraz świeżość, z jaką zachowały się te 
bardzo wczesne fotograficzne widoki Wilna. Ich odnalezie
nie w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu dało nam możli
wość poszerzenia wiedzy na temat początków stereofotogra- 
fii w Polsce oraz bliższego poznania twórczości tej wciąż 
enigmatycznej postaci, jaką był Abdon Korzon.

Małgorzata Maria Grąbczewska
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Nieznane prace Henryka Ittara

P
rzed ponad czterdziestu laty, pi- 
sząc na temat wielkopolskiego 
pałacu w Siernikach, udowod
niłem na podstawie cech stylowych 

architektury, iż autorem budowli był 
nie jak dotychczas przyjmowano 
Henryk Ittar, lecz Jan Chrystian 
Kamsetzer. Podobnie zmieniłem 
atrybucję przypisywanego Ittarowi 
projektu przebudowy pałacu w Nie
borowie, jak również kolekcji licz
nych rysunków, autorstwo ich 
wszystkich łącząc z Giacomo Qu- 
arenghim.

Dzisiaj odwrotnie, pragnę przypi
sać Ittarowi prace niemające dotych
czas określonego autorstwa, powsta
łe na południowo-wschodnich kre
sach ziem polskich. Chodzi o pałace 
na Podolu w Makowie, Michałow- 
cach i Niemiji oraz dwór w Pedyn- 
kach na Wołyniu. Autorstwo budow
li określam na podstawie fotografii, 

zamieszczonych w Materiałach do 
dziejów rezydencji Romana Aftanaze- 
go (t. IX, 1992 i t. XI, 1993).

Pałac Alfreda Żurowskiego 
w Makowie na początku XX w. zo
stał poddany gruntownej przebu
dowie w duchu polskiego neorene- 
sansu. Podczas pierwszej wojny 
światowej uległ zniszczeniu, ocalała 
jednak jego klasycystyczna oficyna, 
wzniesiona przed 1830 r. z inicjaty
wy braci Jana i Adama Racibor
skich. Za autorstwem Ittara w od
niesieniu do oficyny przemawiają 
następujące elementy wystroju ele
wacji: operowanie dużą gładką po
wierzchnią, wydzielanie w płasz
czyźnie ściennej delikatnych wystę
pów otaczających partie wgłębione, 
stosowanie otworów bez opraw, 
zawieszenie ponad nimi prostych 
gzymsików wspartych kostkowymi 
konsolkami, użycie słupów zwień

czonych głowami pomiędzy trój
dzielnymi portfenetrami pierwsze
go piętra pośrodku oraz po obu 
stronach otworów skrajnych.

Przy pałacu w Makowie istniał 
ogród uformowany przez Dionize
go Miklera wielkości dzisiejszego 
ogrodu Łazienkowskiego. W opisie 
sporządzonym przez Seweryna Łu- 
sakowskiego w połowie XIX w. 
czytamy, że „nawet Zofiówka hu- 
mańska gasła przy tej wspanialej 
pięknos'ci”. W bezpośrednim są
siedztwie pałacu stał spichlerz 
w stylu neogotyckim. I tu spotyka
my się z formami, które pojawiły się 
w znanych pracach Ittara: w projek
cie przebudowy Domu Choroszyc- 
kiego w Tulczynie z 1827 r. oraz 
w projekcie mostu zwodzonego 
w zamku w Warkowiczach z 1833 r. 
Neogotyckie były również dwa od
miennie ukształtowane obiekty -
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kuźnia i pawilon zwany „Capem”. 
Ich detale architektoniczne wiązały 
się z repertuarem elementów stoso
wanych przez Ittara. To samo moż
na powiedzieć o stojącym w ogro- 

stwem Henryka Ittara przemawiają 
przede wszystkim: brak opraw 
okiennych, operowanie szeroką, 
gładką płaszczyzną ściany oraz lize- 
nowe występy w licu elewacji, jak 

ściokolumnowym w części środko
wej, zwieńczonym trójkątnym szczy
tem z attyką i dostawionym bezpo
średnio do boniowanej elewacji ze 
ślepym arkadowaniem. Za Ittarem

dzie makowskim, kamiennym, kla- 
sycystycznym stole, ozdobionym 
maską Bachusa. Użycie zmonumen- 
talizowanej formy rzeźbiarskiej 
przypomina tu szczegóły występują
ce w projektach Ittara, dotyczących 
„Grobowca Złudzeń” w Arkadii 
Nieborowskiej.

Drugim dziełem Ittara jest pałac 
w Michałowcach, wybudowany dla 
Andrzeja Eligiusza Dzierżka na po
czątku XIX w. „przez jakiegoś archi
tekta włoskiego”, jak podaje Roman 
Aftanazy. Był nim bez wątpienia It- 
tar. Świadczą o tym elementy form, 
wręcz identyczne z zastosowanymi 
w oficynie pałacu w Makowie. Itta- 
rowskim motywem jest nadto wydłu
żona płycina z ornamentem ponad 
drzwiami głównymi. Fasadę pałacu 
znamy z fotografii, ale Aftanazy do
rzucił jeszcze informację, że w elewa
cji ogrodowej zamiast portyku ko
lumnowego znajdował się kamienny 
taras, a na pierwszym piętrze trzy 
balkony. Obok dziedzińca „wznosiła 
się klasycy styczna oficyna z werandą 
od tyłu, wystrojem zewnętrznym na
wiązująca do budynku głównego [...]. 
Obok bramy stał neogotycki pawilon 
na rzucie kwadratu”. I te obiekty 
można więc łączyć z Ittarem.

Pałacyk w Niemiji - to budowla 
na planie kwadratu, parterowa, 
zwieńczona belwederkiem z wielki
mi oknami typu termalnego, co mo
gło być analogią do pałacu Łazien
kowskiego. Narożne przypory peł
niły funkcję kominów. Za autor-

6.7. Michatowce, 
pałac: fasada okoto 
1914 r. (6) oraz 
przed 1917 r. (7)
8. Niemija, pałacyk, 
przed 1914 r.
9. Pedynki, dwór, 
przed 1914 r.

również ślepe, półokrągłe płyciny 
nadokienne. Obiekt zapewne został 
zbudowany przez Iwana Krassow
skiego około 1820 r., a więc w cza
sie intensywnej działalności Ittara 
na Podolu. Wyjątkowość rozwiąza
nia architektonicznego pałacyku 
mogłaby być także argumentem na 
rzecz autorstwa Ittara.

Dwór w Pedynkach, z około 
1830 r., wyróżnia się portykiem sze- 

przemawiają szczególnie pary herm 
ustawionych po obu stronach okien 
w ryzalitach skrajnych.

Henryk Ittar był twórcą oryginal
nym i gdyby przyszło mu działać 
w stolicy, nie zaś na odległej prowin
cji, nazwisko jego częściej pojawiało
by się w historii architektury pol
skiej.

Marek Kwiatkowski
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Spotkanie z książką

CERAMIKA POKUCKA

Pokucie i Huculszczyzna - ziemie dawnej Rzeczypospolitej wysunięte 
najdalej na południowy wschód - od dawna wzbudzały zaintereso
wanie i fascynowały. Na przełomie XIX i XX w, przemierzali je etnografo

wie, podróżnicy, przyrodnicy i zbieracze, m.in. Oskar Kolberg, Włodzi
mierz Dzieduszycki, Adam Fischer, Stanisław Vincenz, Egzotyczny świat 
mieszkańców tych ziem był źródłem inspiracji dla artystów - Kazimierza 
Sichulskiego, Fryderyka Pautscha, Władysława Jarockiego. Obecnie 
możemy zaobserwować kolejny „renesans” popularności terenów Poku
cia i Huculszczyzny, które coraz częściej znajdują się na szlaku senty

mentalnych wycieczek na Kresy.
Pokucie obfitowało w podstawo

we materiały garncarskie - złoża bo
gatej, żelazistej gliny i białego krze
mionkowego piasku. Wkrótce więc te
reny te zasłynęły wyrobami garncar
skimi, wykonanymi przez miejsco
wych artystów ludowych. W głównych 
ośrodkach w Kosowie, Pistyniu, Ku
fach i Kołomyi obiekty ceramiczne by
ły wytwarzane przez licznych garnca
rzy, wśród których zdarzali się wybitni 
twórcy: Aleksander Bachmiński, Mi
chał i Józef Baranowscy, Piotr Ko- 
szak. Wyroby z terenów Pokucia i Hu
culszczyzny nazywane są popularnie 
„ceramiką pokucką”. Charakteryzują 
się niezwykłym bogactwem motywów 
dekoracyjnych, różnorodnością moty

wów zdobniczych, użyciem kontrastowych barw, co wzbudzało zaintere
sowanie nabywców na licznych targach i wystawach sztuki ludowej, 
a wkrótce i kolekcjonerów.

Krakowskie Muzeum Narodowe zgromadziło w zbiorach około 600 
obiektów ceramiki ludowej z terenów dawnych Kresów Wschodnich, 
w tym 189 z Pokucia i Huculszczyzny. Przedstawienia i systematyki tej 
kolekcji podjęły się Krystyna Tucholska i Bożena Kostuch w opublikowa
nym w 2008 r. w nowej serii katalogów zbiorów Muzeum opracowaniu 
Huculszczyzna. Ceramika pokucka w kolekcji Muzeum Narodowego 
w Krakowie. Większość obiektów z kolekcji została zakupiona bądź 
otrzymana w darze w XIX w. i pochodzi ze zbiorów byłego Muzeum 
Techniczno-Przemyslowego w Krakowie, przejętych przez Muzeum Na
rodowe w Krakowie w 1952 r.

W katalogu ukazano najbardziej reprezentatywne przedmioty ze 
zbiorów ceramiki pokuckiej krakowskiego Muzeum. Opisane zostały 
według porządku alfabetycznego nazwisk ich twórców: od Aleksandra 
Bachmińskiego, uważanego za twórcę stylu pokuckiego zdobnictwa 
ceramicznego, do Józefa Wotoszczuka, zduna, specjalizującego się 
w wyrobach nieozdobionych naczyń z czerwonej gliny. Na końcu 
przedstawiono dorobek artystów reprezentujących założoną w 1875 r. 
Krajową Szkolę Garncarską w Kołomyi, powstałą w celu ulepszenia 
dotychczas stosowanego sposobu produkcji garncarskiej. Byli to 
m.in. Walerian Kryciński, Tadeusz Stawiński, Stanisław Daczyński, Ka
rol Stowicki.

Wśród przedstawionych w katalogu wyrobów znajdują się: czarki, 
wazony, miski, dzbanki, garnki, wazy z pokrywami, rondelki, talerzyki, 
patery, doniczki, kubki, filiżanka ze spodkiem, cukiernica z pokrywą, 
dwojaki, kubełki, flakoniki, bańki, butle na wódkę, piec garncarski, kafle, 
płytki, świeczniki, lampki oliwne. Wiele obiektów zaopatrzonych jest 
w metryczki ze starych kart inwentarzowych (możemy się z nich dowie
dzieć, kiedy, gdzie i za jaką cenę nabyto dany wyrób). W notach katalo
gowych zamieszczono opisy obiektów, techniki wykonania, wymiary, nu
mery inwentarzowe oraz co najmniej jedno starannie zreprodukowane 
zdjęcie każdego przedmiotu (wraz z fotografiami sygnatur). Na końcu 
katalogu zamieszczony został spis darczyńców, dzięki którym Muzeum 
zyskało jedną z największych kolekcji ceramiki pokuckiej w Polsce, bi
bliografia i indeksy.

Zaprezentowane omówienie katalogu nie oddaje w pełni wyjątkowej 
wartości ukazanych tu obiektów. Tylko uważna lektura pozwoli delekto
wać się pięknem i prostotą „ceramiki pokuckiej". Publikację można na
być (cena: 50 zł) w większych księgarniach na terenie kraju oraz w Mu
zeum Narodowym w Krakowie.
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2.000
galerii w indeksie
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10.000
artystów w indeksie
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100.000
obiektów dzieł sztuki
baza zawiera wszystkie obiekty wraz z cenami sprzedaży, 
oferowane na aukcjach domów aukcyjnych od 2000 roku
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Rokitna
„siostra" Somosierry

D
wie szarże polskich ułanów 
zapisały się trwale na kartach 
historii - pierwsza pod Somo- 
sierrą 30 listopada 1808 r., kiedy to 

3. szwadron szwoleżerów pod wodzą 
Jana Kozietulskiego otworzył Napo
leonowi drogę na Madryt. Druga wy
konana została w niecałe 107 lat póź
niej, 13 czerwca 1915 r. na rosyjskie 
okopy pod wsią Rokitna w Besarabii, 
tuż za granicą ówczesnej austro- 
-węgierskiej Bukowiny, przez 2. 
szwadron kawalerii II Brygady Legio
nów Polskich dowodzony przez rot
mistrza Zbigniewa Dunin-Wąsowicza. 
W pierwszej brało udział stu kilku
dziesięciu kawalerzystów, w drugiej - 
sześćdziesięciu trzech. W pierwszej 
straciło życie osiemnastu, w drugiej - 
piętnastu. Pierwsza trwała osiem mi
nut, druga - trzynaście. W obydwu 
brali udział Wąsowiczowie, w pierw
szej - Mikołaj, według przekazu 
w prostej linii przodek braci: rotmi
strza Zbigniewa i wachmistrza Bole
sława, walczących w tym samym 
szwadronie pod Rokitną. Mikołaj był 
ranny, Zbigniew - poległ.

Rokitniańska szarża, mimo że nie 
miała bezpośredniego wpływu na za
sadniczy układ sił na froncie austriacko- 
-rosyjskim, zapisała się w naszej histo
riografii jako dowód nie tylko stra
ceńczej wprost brawury, ale przede 
wszystkim determinacji, nieugiętości 
i męstwa polskich żołnierzy, niewa- 
hających się ponieść ofiarę najwyższą 
na drodze ku niepodległości. Nazy
wana też była drugą Somosierrą lub 
jej „rodzoną siostrą”. W wolnej już 
ojczyźnie stanowiła dla odrodzonego 
wojska polskiego wzór najwyższego 
żołnierskiego poświęcenia i czynnego 
nieugiętego patriotyzmu. Jej rocznice 
były uroczyście obchodzone nie tylko 
w kraju, ale i w Rumunii (do której 
Besarabia należała w okresie między
wojennym) - na cmentarzu w pobli
skiej Rarańczy, gdzie złożono pole
głych podczas szarży rokitniańczy-

ków, nim zostali uroczyście pocho
wani, po ekshumacji, a następnie uro
czystościach żałobnych w Czerniow- 
cach, na Cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie 25 lutego 1923 r.

Przypomnijmy, z jakiego powodu 
oddziały II Brygady Legionów Pol
skich, w tym dywizjon kawalerii skła
dający się z 2. i 3. szwadronu ułanów, 
znalazły się w czerwcu 1915 r. pod 
wsią Rokitna. Po zakończeniu działań 
w Karpatach na przełomie lat 1914 
i 1915, i odpoczynku w Kołomyi, od
działy te wyruszyły z niej w połowie 
kwietnia 1915 r. pod dowództwem 
płk. Ferdynanda Kuttnera, wchodząc 
w skład XI korpusu austriackiego ge
nerała Kordy. Po walkach nad Prutem 
na początku czerwca, kierując się ku 
historycznemu Chocimowi, stanęły 
niebawem nieopodal rzeczki Rokitna, 
stanowiącej ówczesną granicę pomię
dzy Austro-Węgrami i Rosją. W jej 
pobliżu na lewo od pułków legiono
wych grupy mjr. Mieczysława Norwida- 
-Neugebauera znajdowała się 42. dy
wizja piechoty obrony krajowej (skła

dająca się w większości z Chorwa
tów), na prawo zaś grupa austriackie
go podpułkownika Daniela Pappa.

W odległości około 4 km przed 
rzeczką Rokitną stacjonował w odwo
dzie dywizjon kawalerii Wąsowicza. 
Z uwagi na zatrzymanie się ofensywy 
austriackiej na polach przed wsią Ro
kitna, silne umocnienia rosyjskie na 
stokach wzgórz oraz inicjatywę bojo
wą nadchodzących oddziałów rosyj
skich, postanowiono, z powodu braku 
skuteczności działań własnej piechoty, 
użyć kawalerii legionowej do przeła
mania rosyjskich umocnień - silnie 
bronionych czterech linii okopów po
łożonych tuż na wschód od wsi. Do
wództwo austriackie zdecydowało, by 
atak w formie szarży kawaleryjskiej 
przeprowadził oddział rotmistrza Wą
sowicza, mimo że od początku było 
w zasadzie jasne, że ulani pójdą na 
pewną śmierć. Atak ten nie był, także 
z uwagi na szybko zmieniającą się sytu
ację na froncie, należycie przygotowa
ny. Legionowa piechota, która miała 
go wesprzeć, nie dostała w porę rozka-
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

4. Krzyż na miejscu mogiiy legionistów

(zdjęcia: Jan Skłodowski)

zów. W samej szarży wziął udział jedy
nie 2. szwadron, dowodzony bezpo
średnio przez Wąsowicza (3. szwadron 
pozostał w odwodzie na skraju wsi), 
i to nawet w niepełnym składzie, gdyż 
część jego ułanów została wysłana na 
zwiadowczy patrol. Także sytuacja na 
linii frontu była mylnie oceniona tak 
przez dowództwo, jak i samego rotmi
strza. Sądzono, że wojska rosyjskie wy
cofują się, mimo iż było odwrotnie. 
Wreszcie sam Wąsowicz nie był w do
brej formie, w dniu tym właśnie wró
cił po chorobie, mimo gorączki, do dy
wizjonu. Kierowała nim też być może 
ambicja dokonania, wobec zatrzyma
nia się piechoty, spektakularnej akcji 
na czele ukochanych ułanów. A byli 
oni kwiatem legionowego wojska - 60 % 
miało akademickie wykształcenie, 
i choć ochotnicy, po połowie „Króle- 
wiacy” i „Galileusze”, stanowili, jak 
wówczas pisano, „materiał żołnierski 
wyborowy”.

O godz. 13.00 na czele 63 rozwi
niętych w tyralierę ułanów ruszył Wą
sowicz cwałem na rosyjskie okopy. 
Pierwsze rowy, nieobsadzone przez 
wroga, przebyli skokiem, choć klacz 
rotmistrza zwaliła się do wykopu i po 
wydobyciu się z niego gnała dalej. Mi
mo coraz gęstszego ostrzału przebyli 
drugi, już obsadzony okop. Morderczy 

ogień z kolejnego wstrzymał impet 
szarży. Padła klacz rotmistrza, on sam, 
broniąc się pistoletem, poległ nieba
wem, tak jak inni oficerowie, Roman 
Prawdzic-Włodek czy Jerzy Topór- 
-Kisielnicki. Na ułanów spadły też 
omyłkowo szrapnele austriackie, gdyż 
z daleka zostali wzięci za kozaków. 
Podczas szarży straciło życie 15 uła
nów, trzech ciężko rannych zmarło 
w niedługim czasie, wielu było lżej 
rannych - niektórzy z nich trafili do 
niewoli. Pod wieloma padły konie, 
więc ratowali się pieszo. Tylko dwóch 
ułanów wraz z końmi nie doznało 
podczas szarży żadnego uszczerbku, 
uchronił też życie brat rotmistrza, Bo
lesław. A najbliższej nocy Rosjanie 
opuścili okopy i wycofali się w głąb 
Besarabii... Pogrzeb poległych odbył 
się w Rarańczy 15 czerwca 1915 r.

Walki na polach pomiędzy Rokit- 
ną a Rarańczą trwały jeszcze w czerw
cu, a w niespełna trzy lata później, 
15/16 lutego 1918 r. część oddziałów 
II Brygady Legionów (wchodzących 
wówczas w skład Polskiego Korpusu 
Posiłkowego) w proteście przeciw 
traktatowi brzeskiemu przebiła się 
pod Rarańczą przez front austriacko- 
-rosyjski, by zasilić II Korpus Polski na 
terenie Rosji. Poległych w boju z Au
striakami pochowano także na cmen
tarzu w Rarańczy, obok kolegów spod 
Rokitnej. Po ekshumacji przeniesiono 
ich do Lwowa na Cmentarz Orląt, 
gdzie spoczywają do dziś.

Jakie ślady pozostały z tamtych 
czasów, prócz kronikarskiego zapisu 
bezpośrednich obserwatorów, daw
niejszych i nowych publikacji oraz 
ulotnej ludzkiej pamięci? By je odna
leźć, odwiedźmy bitewne pola Rokitny 
oraz legionowe pomniki na cmentarzu 
w Rarańczy. Dotarcie do nich z Czer- 
niowiec nie nastręcza obecnie trudno
ści, jako że tylko kilkanaście kilome
trów dzieli od nich dawną Rarańczę, 
noszącą dziś nazwę Ridkiwci. Stąd już 
tylko sześć kilometrów do Rokitnej, 
obecnie zwanej Rokytne. A wystarczy 
przebyć zaledwie dwa kilometry na 
wschód od Rarańczy, by stanąć na roz
ległych, opadających bardzo łagodnie 
ku wschodowi polach, skąd jak na dło
ni widać wał wzgórz, na stoku których 
rozłożyła się Rokitna. Nie bez pew
nych trudności, z uwagi na brak daw
nych - i pojawienie się nowych - tere

nowych punktów odniesienia, można 
zlokalizować z dużym przybliżeniem 
położenie dawnego sadu nieistniejące
go folwarku Bucz, z którego to miejsca 
wyruszył szwadron kawalerii legiono
wej pod wodzą rotmistrza Zbigniewa 
Dunin-Wąsowicza.

Pamiątkami tamtych wojennych 
zdarzeń są zachowane do dziś kwatery 
legionowe i pomnik na cmentarzu 
w Rarańczy. Rokitniańczyków upa
miętnia wysoki (4,7 m) obelisk z pia
skowca z marmurową tablicą inskryp- 
cyjną: „LEGIONISTOM POLSKIM 
POLEGŁYM ZA NIEPODLEGŁOŚĆ 
OJCZYZNY WIERNI TOWARZYSZE 
BRONI I WDZIĘCZNI RODACY 
Z BUKOWINY I GDAŃSKA 12 VI 
1932”, odznakami legionowymi i na
pisem z tylu w języku rumuńskim.- 
„EROILOR POLONI 1914-1918” 
(Bohaterskim Polakom 1914 - 1918). 
Został on uroczyście odsłonięty 
w rocznicowych dniach czerwca 1932 r., 
w obecności przedstawicieli władz 
Polski i Rumunii, wojska oraz komba
tanckich środowisk obu krajów. Nie
opodal znajdują się, ustawione w 1934 r. 
na miejscu dawnych mogił, trzy pia
skowcowe krzyże (ok. 2 m wysokości) 
z wykutymi odznakami legionowymi 
i jednobrzmiącymi inskrypcjami na co
kołach: „KTOKOLWIEK JESTEŚ - 
NAUCZ SIĘ ODE MNIE JAK SŁOD
KO I SZLACHETNIE UMIERAĆ DLA 
OJCZYZNY”. Wykonane zostały, tak 
jak i obelisk, przez zakład kamieniarski 
Karola Moskaliuka z Czerniowiec (ist
nieją wykute sygnatury). Stan zacho
wania krzyży jest ogólnie dobry, jed
nakże prace konserwatorskie byłyby 
bez wątpienia wskazane, zwłaszcza 
wobec uszkodzeń niektórych odznak 
czy inskrypcji. Także pola grobowe 
tych kwater pozostają w zaniedbaniu. 
Pełne ich uporządkowanie jesteśmy 
bez wątpienia winni dzielnym legioni
stom poległym na polach Rokitny 
i Rarańczy za naszą wolność i niepod
ległość.

Być może należałoby też, zgodnie 
z dawnym, a nigdy niezrealizowanym 
zamiarem, doprowadzić do wysta
wienia na polach Rokitny skromnej 
kapliczki w miejscu, w którym poległ 
dzielny rotmistrz Zbigniew Dunin- 
-Wąsowicz i jego wierni ulani.

Jan Skłodowski
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Freski w kościele w Brzegu
F

reski w późnobarokowym ko
ściele jezuitów w Brzegu po
wstały w trudnych czasach wo
jen śląskich. Kościół wybudowany 

został na miejscu zburzonego w 1545 r., 
z rozkazu protestanckiego księcia 
Fryderyka II, dominikańskiego ko
ścioła św. Krzyża.

Po śmierci w 1675 r. panującego 
w Brzegu protestanta księcia Jerzego 
Wilhelma księstwo brzeskie odziedzi
czyli Habsburgowie i wkrótce podjęte 
zostały działania na rzecz rekatolicy- 
zacji miasta. Z taką misją przybyli do 
Brzegu w 1681 r. dwaj pierwsi jezuici, 
jednak dopiero w 1727 r. wykupiono 
teren pod budowę nowego, katolic
kiego kościoła. W 1733 r. zamówiono 
u Josepha Frischa, budowniczego 
wrocławskiego, projekt świątyni, a jej 
budowę rozpoczęto jesienią 1735 r. 
Realizacja obiektu odbiegała od pro
jektu - istotne różnice dotyczyły 
zwieńczenia wież, rozmieszczenia 

1. Widok kościoła jezuitów w Brzegu
2. Prezbiterium

okien w nawie, ekspozycji wyposaże
nia kaplic oraz wystroju jednej z nich.

W 1740 r. rozpoczęła się wojna 
o sukcesję austriacką. Na Śląsk wkro
czyły wojska pruskie pod dowódz
twem króla Prus Fryderyka II. Wojny 
śląskie trwały aż do 1748 r. Działania 
militarne nie ominęły również Brze

gu. W tej trudnej sytuacji konsekracja 
kościoła nastąpiła dopiero w 1746 r. 
Zakończono już wtedy prace we wnę
trzu, ale budowla nie była jeszcze 
wówczas otynkowana, nie było też 
hełmów na wieżach. Prace te zostały 
zrealizowane dopiero w drugiej poło
wie XIX w. Taki dziewiętnastowiecz
ny kostium nosi kościół do dzisiaj.

O wyjątkowym charakterze wnę
trza brzeskiego kościoła decydują fre

ski. Pokrywają one prawie całe wnę
trze. Ich autorem był Jan (Joannis, Jo
hannes) Kuben, urodzony w Bystrzycy 
Kłodzkiej w 1697 r. (zmarł w Opolu 
w 1770 r.). Był jezuitą, kaznodzieją, 
malarzem i współorganizatorem mu
zeum matematycznego w praskim 
Klementinum. Freski brzeskie, wyko
nane w latach 1739-1745, stanowią 
połączenie malarstwa figuralnego 
z iluzjonistyczno-architektonicznym, 
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którego Kuben jest prawdziwym mi
strzem. Realna przestrzeń wnętrza 
świątyni brzeskiej jest pozornie prze
dłużona i podwyższona. Na ścianie 
prezbiterium namalowano transept 
zwieńczony kopułą. W tej iluzjoni- 
stycznej przestrzeni stoi monumental
ny obiekt architektoniczny - kaplica 
(być może konfesja lub cyborium).

Freski wykonano zgodnie z boga
tym, wielowątkowym programem iko
nograficznym. Zachowało się aż 115 
scen różniących się treścią i rozmiara
mi. Podział poszczególnych scen na 
grupy wynika przede wszystkim z ich 
lokalizacji. W kaplicach nawy, dedyko
wanych poszczególnym świętym, zgru
powano po cztery obrazy ilustrujące 
życie każdego z nich. Obrazowi głów
nemu na sklepieniu kaplicy towarzyszą 
trzy małe obrazy umieszczone w gli- 
fach jej okien. Podobny podział wystę
puje na emporach w nawie i w prezbi
terium. Scenom na sklepieniach em- 
por, przedstawiającym w układzie 
chronologicznym legendę o Świętym 
Krzyżu, odpowiadają niewielkich roz
miarów sceny w rozglifowaniu okien. 
Przedstawiają one świętych, których 
losy nawiązują do scen z legendy.

Na sklepieniach kaplic, umieszczo
nych po obu stronach prezbiterium, 
znajdują się po dwa obrazy. Program 
ikonograficzny prawej kaplicy jest cał
kowicie poświęcony Marii, zaś lewej - 
Bogu Ojcu, Jezusowi, Duchowi Św. 
i Abrahamowi - Ojcu Narodów. Za
rysowany tu podział na stronę męską 
i żeńską jest kontynuowany we fre
skach sklepiennych nawy. Może on 
uzasadniać tezę o poświęceniu prawej 
strony świątyni Kościołowi (Ecclesii), 
a lewej Narodowi, Monarchii czy też 
Władzy. Rozwiązanie takie nawiązy
wałoby do typowego dla polityki 
i sztuki habsburskiej łączenia tronu 
z ołtarzem. Obrazom sklepiennym 
w kaplicach prezbiterium towarzyszą 
obrazy umieszczone w glifach okien
nych. Po lewej stronie przedstawiono 
grupę „Stworzenie świata”, po prawej 
wezwania z Litanii Loretańskiej.

Na ścianach między nawą a pre
zbiterium, po lewej stronie znajduje 
się „Zesłanie Ducha Świętego”, a po 
prawej - scena „Zmartwychwstały 
Chrystus ukazuje się Marii”.

Na spływach sklepienia nawy 
i prezbiterium przedstawiono sceny 

z życia św. Ignacego Loyoli i św. 
Franciszka Ksawerego.

W centralnej części kościoła na 
sklepieniach umieszczone są trzy gru
py fresków. Fresk chóru (empory or
ganowej) przedstawia „Muzykującą 
orkiestrę anielską”; obecnie prawie 
w całości zasłonięty jest organami 
pochodzącymi z XIX w. We fresku 
sklepiennym prezbiterium zestawio
ne są dwie sceny: „Wywyższenie wę
ża miedzianego” i „Rozesłanie Anio
łów”, zapowiadających pierwsze 
przyjście Jezusa i moment paruzji.

Na sklepieniu nawy namalowana 
jest iluzjonistyczna kondygnacja (kwa
dratura), której elementy konstrukcyj
ne stanowią przedłużenie elementów 
niższej realnej kondygnacji. Rozgrywa 
się tu osiem wielopostaciowych scen. 
Fresk ten był wielokrotnie konserwo
wany. Ostatnią konserwację przepro
wadzono w latach 1990-2000. Mia
łam okazję w niej uczestniczyć. Pracę 
konserwatorów utrudniały złożoność 
i wielowątkowość scen figuralnych 
oraz brak programu ikonograficznego 
i zdawkowe analizy tego fragmentu 
fresku w literaturze przedmiotu.

Na uwagę zasługuje fakt, że w po
szczególnych scenach postacie ubrane 
są w stroje pochodzące z różnych 
epok. W scenie na wprost wejścia po

stacie noszą stroje barokowe, współ
czesne freskom. W dwóch sąsiadują
cych z nią scenach i w scenie nad chó
rem - występują stroje antyczne. 
Z pozostałych czterech scen trzy - to 
sceny, w których postacie w szatach li
turgicznych - to papież i dwóch bisku
pów. Jeden z biskupów - to św. Am
broży z typowym dla niego atrybutem 
w postaci miodu, kapiącego z cebrzy
ka (atrybut dotychczas nieuwzględnia- 
ny w analizach), drugi biskup - to za
pewne św. Augustyn, a papież - to św. 
Grzegorz Wielki. Ostatnia, czwarta 
scena przedstawia postać w luźnych, 
czerwono-złotych szatach - jest to 
prawdopodobnie św. Hieronim.

Geometryczna interpretacja układu 
scen sklepiennych - to podział na jednię 
(punkt), trójnię (trójkąt) i czwórnię 
(czworokąt - kwadrat). Ten rodzaj dys
pozycji przestrzennej może mieć zna
czenie symboliczne. Siedem kierunków 
przestrzeni, a zwłaszcza dyspozycje 
przestrzenne, takie jak dyspozycja ko
smiczna, na którą składają się dyspozy
cja planetarna i zodiakalna - to zagad
nienia mało znane i rzadko wiązane 
z nowożytną sztuką sakralną. Moim 
zdaniem układ scen sklepiennych nawy 
odpowiada układowi planet z dyspozy
cji kosmicznej Świątyni Salomona. Jed
na z rekonstrukcji Świątyni Salomona
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3. Lokalizacja układu fresków sklepiennych
4. Fresk sklepienny w nawie
5. Wielopoziomowy układ fresków 
we wnętrzu kościoła

(zdjęcia: Antonina Żaba)

oparta na wizji proroka Ezechiela wraz 
z dyspozycją kosmiczną przedstawiona 
została na przełomie XVI i XVII w. 
przez jezuitów Juana Bautistę Villalpan
do i Jeromino del Prado. Stała się ona 
archetypem dla wielu nowożytnych bu
dowli, np. Escorialu. Przyjęcie takiej te
zy i połączenie przedstawień z symboli
ką planetarną pozwala na odmienną od 
dotychczasowej interpretację scen. I tak 
np. scena ze św. Hieronimem związana 
jest z Merkurym, patronem tłumaczy, 
a takim święty przecież był. Wcześniej 
nazywano tę postać „kobietą z młot
kiem i gwoździami”, chociaż trzyma 
ona młotek i rylec. Różnica jest istotna. 
Atrybuty pierwszej postaci można łą
czyć z „Koniecznością” z Ikonologii Ce- 
sarego Ripy. Młotek i rylec należałoby 
łączyć z Prawem Boskim zapisanym na 
kamiennych tablicach, ale również 
w Biblii, której przekładem zajmował 
się św. Hieronim. Papież Grzegorz 
Wielki związany jest z Jowiszem, naj
większą planetą i najważniejszym Bo

giem Rzymian. Postać w długiej szacie 
pokonująca przeciwników, którą opisy
wano jako „młodzieńca, w stroju rzym
skiego rycerza, z włócznią zwieńczoną 
krzyżem w prawej ręce i tarczą...” jest 
związana z planetą Wenus. Zatem być 
może postać jest kobietą, Minerwą wal
czącą z herezją - motyw typowy dla 
sztuki habsburskiej.

W kruchcie kościoła znajduje się 
jeszcze jedno malowidło. Przedstawia 
ono postać w kostiumie Diany, której 
towarzyszy ręka Boga. Być może cho
dzi o przedstawienie „Pietas Austriaca” 
(Pobożność austriacka, habsburska). 
Scenę tę możemy oglądać tylko z wnę
trza nawy; widok od strony kruchty za
słania loża, powstała w XX w.

Adresatami fresków Jana Kubena 
byli ludzie wykształceni, związani ze 
znakomitym gimnazjum brzeskim, 
spadkobiercy wielkiej mistycznej po
ezji śląskiej. Dla nich przesłania za
warte we freskach były zapewne ła
twiejsze do odczytania niż dla nas. 
Dzisiaj, w czasach powszechnej nie
znajomości symboliki trudno dotrzeć 
do niektórych znaczeń.

W kościele w Brzegu znajdują się 
również inne interesujące obiekty. 
Jednym z nich jest pieta, w której fi
gura Marii jest marionetą o rucho

mych ramionach i głowie. Kostium, 
w którym jest ona eksponowana, nie 
odpowiada kostiumom typowym dla 
tego rodzaju rzeźb.

Kościół brzeskich jezuitów wymaga 
wielu interdyscyplinarnych badań, 
szczególnie z zakresu historii sztuki 
i konserwacji. Został zaprojektowany 
i zrealizowany przez rodzimych arty
stów, nawiązuje do bogatej lokalnej 
tradycji mistycznej i jest powiązany 
z ogólnymi tendencjami występujący
mi w sztuce barokowej w całej Euro
pie. Już teraz należałoby przywrócić 
właściwą lokalizację elementom jego 
wyposażenia. Ich przemieszczenia do
prowadziły m.in. do rozbicia unikato
wej grupy kalwaryjskiej w prezbite
rium. Być może warto również rozwa
żyć odtworzenie w kościele ważnego 
z punktu widzenia malarstwa iluzjoni- 
styczno-architektonicznego fragmentu 
posadzki, nazywanego punto stabile. 
Zrekonstruowałam wymiary, kształt 
i lokalizację tego miejsca na podstawie 
zdjęcia Josepha Langera, wykonanego 
przed konserwacją prowadzoną 
w 1906 r. Obecnie znajduje się ono 
w Muzeum Sprzętów Gospodarstwa 
Domowego w Ziębicach.

Antonina Żaba
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Dawna fabryka
w nowej funkcji

O
bszar pofabrycznych budyn
ków Muzeum Wisły w Tcze
wie - to zespół dawnej Fa
bryki Wyrobów Metalowych Emila 

Klecha. Obiekt wzniesiono w 1883 r. 
na miejscu Szańca Środkowego, ro
zebranego na potrzeby budowanego 
na Wiśle mostu. Zespół zabudowań 
dawnej fabryki stanowi przykład 
ukształtowania przestrzenno-archi- 
tektonicznego budownictwa prze
mysłowego końca XIX i pierwszej 
ćwierci XX w. W okresie między
wojennym działała tu Wytwórnia 
Wyrobów Metalowych Towarzy
stwa Akcyjnego „ARKONA”. 
W czasie drugiej wojny światowej 
mieścił się tu obóz przejściowy dla 
polskich wysiedleńców. W okresie 
późniejszym w obiekcie ulokowano 
fabrykę sprzętu optycznego na po
trzeby wojskowe, a po wojnie - fa
brykę gazomierzy i sprzętu gospo
darstwa domowego. W 1980 r. mia
sto Tczew przekazało cały zespół 
Centralnemu Muzeum Morskiemu 
w Gdańsku, które zaadaptowało go 
na potrzeby Muzeum Wisły, jako je
dynej w tym czasie takiej placówki 
w Polsce.

Na bazie działalności dotychczaso
wego tradycyjnego muzeum powstało 
w Tczewie 22 lutego 2007 r. Centrum 
Wystawienniczo-Regionalne Dolnej 
Wisły, które stanowi element wpisują
cy się w działania na rzecz rewitalizacji 
Starego Miasta. Zlokalizowanie go 
w zabudowaniach dawnej fabryki do
prowadziło do przywrócenia miastu 
cennego zabytku architektury przemy
słowej XIX w., stanowiącego teraz 
wspaniałą, oryginalną scenerię dla 
działań środowisk zajmujących się 
krzewieniem lokalnej kultury i trady
cji. W części obiektu kontynuowana 
jest działalność Muzeum Wisły, od
działu Centralnego Muzeum Morskie
go w Gdańsku.

Dawne muzeum zostało całkowi
cie przebudowane. Składały się nań

dwa budynki posadowione wzglę
dem siebie prostopadle, w kształcie 
litery „L”. Pomiędzy nimi znajdowa
ła się żelazna brama wjazdowa. Oby
dwa gmachy były trzypiętrowe. 

W pierwszym mieściły się muzealne 
sale wystawowe, w których zachowa
no wiele dawnych detali architekto
nicznych. Wymieniono pokrycie da
chowe oraz dawną stolarkę okienną,
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oraz bardziej przestronny. Uatrakcyj
niło to widok z górnych pięter. 
W drugim budynku dokonano sto
sunkowo mniej zmian. Przeznaczono 
go na działalność organizacji poza
rządowych. Ciekawym fragmentem 
całego odrestaurowanego zespołu 
pofabrycznego jest zachowanie przy
fabrycznej kotłowni z kominem oraz 
paleniskiem.

Dzięki renowacji budynków 
dziewiętnastowiecznej architektury 
przemysłowej w Tczewie zyskali 
mieszkańcy miasta (obiekt wspoma
gający budowanie ich tożsamości ja
ko mieszkańców miasta nadwiślań
skiego), środowisko kultury (możli
wość integracji oraz szerzenia 
i utrwalania wartości kultury regio
nu), turyści (nowa atrakcja tury-

1. Fragment głównego frontonu budynku 
dawnej fabryki w Tczewie od strony 
zachodniej

2. Wjazd na teren dziedzińca fabrycznego

3. Fragment wschodniej części budynku 
fabrycznego od strony dziedzińca
z widocznym przeszklonym wejściem 
frontowym wraz z nowoczesną windą

4. Komin przyfabrycznej kotłowni

5. Wnętrze na drugim piętrze zachodniej 
pierzei budynku; obecnie piętro to 
przeznaczone jest na cele wystawiennicze

(zdjęcia: Leszek Muszczyński)

zastępując ją stylizowaną drewniany
mi okuciami okiennymi, zachowano 
jednak układ kratownicowy wypeł
nień okiennych. Na zapleczu budyn
ku, od strony dziedzińca wewnętrz
nego, starą windę fabryczną zastąpił 
nowy wyciąg, całkowicie oszklony 

styczna na szlakach województwa 
pomorskiego), pracownicy muzeum 
(utrzymanie miejsc pracy) oraz sek
tor usług w mieście (pozyskanie no
wych odbiorców).

Leszek Muszczyński

Centrum Wystawiennlczo-Regionalne Dolnej Wisty w Tczewie zostało zrealizowane w ra
mach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Środki progra

mu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjentem, tj. jed
nostką odpowiedzialną za realizację projektu, była gmina miejska Tczew, a partnerem 
projektu - Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku.
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Wawelska grupa „Ukrzyżowanie"
300 LAT

EUROPEJSKIEJ Dzieło i jego twórcaPORCELANY

Do zbiorów Zamku Królewskiego 
na Wawelu w 1966 r. jako dar Ta
deusza Wierzejskiego trafiła jedna 

z najznakomitszych realizacji Johanna 
Joachima Kaendlera, rzeźbiarza pracu
jącego w Królewskiej Manufakturze 
w Miśni w latach 1731-1775, ucznia 
Benjamina Thomae. Jest to wielopo- 
staciowa kompozycja „Ukrzyżowanie” 
(nr inw. 5085), modelowana od marca 
do października 1743 r. najprawdopo
dobniej na zlecenie Augusta III (Kaen- 
dler w prowadzonym przez siebie 
dzienniku - Arbeitsberichte - określa ją 
jako „Creutzigung Christi”). Prowe
niencja wawelskiej grupy „Ukrzyżowa
nie” jest nieznana, a przypuszczenia 
badaczy łączące ją z pałacem Bruhlów 
w Pfórten (obecnie Brody koło Zaga
nia) nie znalazły dotychczas potwier
dzenia. Z katalogu zabytków Branden
burgii wiadomo, że w 1933 r. 
w Pfórten była taka grupa, nie ma jed
nak żadnych publikowanych fotogra
fii. Kolejną znaną, zapewne identyczną 
rzeźbą, była grupa należąca do Emila 
Weyerbuscha z Elberfeld, wymieniona 
jako „duża grupa Ukrzyżowania, o wy
sokości ISO cm, datowana ok. roku 
1740” w notce katalogu wystawy, któ
ra miała miejsce w 1902 r. w Dussel
dorfie. Powojenne losy tego egzempla
rza, podobnie jak Briihlowskiego, są 
nieznane. Grupa „Ukrzyżowanie”, któ
ra znajduje się nieprzerwanie od XVIII w. 
w Dreźnie, eksponowana obecnie 
w Porzellansammlung, nosi numery 
królewskiego inwentarza Pałacu Ja
pońskiego, zw.Johanneum (N = 4491 w.). 
Utraciła pierwotną - wzmiankowaną 
w Inwentarzu z 1779 r. - podstawę 
z drewna złoconego, którą zastąpiono 
podstawą z drewna malowanego na 
czarno. Wiadomo jeszcze o dwóch re
alizacjach tej grupy rzeźbiarskiej. 
W 1888 r. król Albert Saski ofiarował 
„Ukrzyżowanie” papieżowi Leonowi 
XIII, zachowało się ono do dziś 
w zbiorach Biblioteki Apostolica Vati- 
cana (nr inw. 70280) i jest to najpew
niej realizacja dziewiętnastowieczna 
z form Kaendlerowskich. Z publikacji 
wiadomo także o wykonaniu identycz
nej grupy na Wystawę Światową 
w 1900 r. w Paryżu; los tej najpóźniej
szej grupy jest nieprzebadany.

Grupa „Ukrzyżowanie” w momen
cie ofiarowania na Wawel była zde
kompletowana, brakowało drewniane
go postumentu z dekoracyjną glorią 
i aniołami, a przede wszystkim figur 
św. Jana Ewangelisty, Matki Boskiej, 
Marii, żony Kleofasa, i większej części 
figury Chrystusa. Segment z grupą św. 
Jana podtrzymującego Marię udało się 
dokupić na rynku antykwarycznym 
w 1987 r., zaś pozostałe dwie brakują
ce figury zostały zrekonstruowane 
z oryginalnych form w manufakturze 
miśnieńskiej w trakcie konserwacji, 
w latach 1997-2001. Prezentowana 
obecnie w Sali Porcelany w Zamku 
Królewskim na Wawelu grupa jest bez 
wątpienia arcydziełem rzeźby porcela
nowej XVIII w.

Porcelana jest niezwykle trudnym 
materiałem, pamiętać należy, że figury 
składane na mokro z wielu oddzielnie 
wyciskanych z form elementów często 
podczas wypalania w temperaturze po
nad 1400 stopni ulegały uszkodzeniu, 
pękały i deformowały się. Całość 
w trakcie dwóch wypałów - pierwszego 
na biskwit i drugiego ze szkliwem - 
zmniejsza swoją objętość o około 15%.

Wawelska grupa składa się z 15 
segmentów, odpowiednio ponumero
wanych czerwonymi rzymskimi cyfra
mi w celu ułatwienia montażu całości, 
jeden z segmentów (żołnierz z kostką 
i szatą) ma wyryte daty: „1743” 
i „1744”. Wysokość segmentu z krucy
fiksem górującym nad przedstawioną 
sceną wynosi 130 cm. Zawieszony na 
krzyżu martwy Chrystus, w rozwia
nym perizonium przewiązanym sznu
rem, z ugiętymi nogami, opadającą na 
prawe ramię głową w koronie ciernio
wej, stanowi oś całej kompozycji, ku 
niemu kierują się pełne ekspresji gesty 
postaci zgromadzonych wokół. Intere
sującym szczegółem figury Chrystusa 
jest przybicie stóp dwoma gwoździami, 
typowe dla wczesnej sztuki romań
skiej, od XIII w. występowało niezwy
kłe rzadko. Porcelanowy krzyż ufor
mowany jest z dwóch konarów o wy
raźnej fakturze drewna, osadzony 
w trawiastym gruncie Golgoty kilkoma 
palikami, obok leży czaszka i rozrzuco
ne kości, symbolicznie oznaczające 
„miejsce czaszki”, jak tłumaczy się na

zwę „Golgota”, ale też czaszkę i kości 
Adama, którego grzech zostaje właśnie 
odkupiony. Nieco w tle znajdują się 
trzy małe, jakby karłowate palmy. Wi
doczną po zestawieniu całości po
wierzchnię wszystkich segmentów 
okrywa starannie modelowana trawa, 
kwiaty i gałązki. U stóp krzyża, po pra
wej stronie klęczy ze złożonymi w mo
dlitewnym geście dłońmi św. Maria 
Magdalena, z misternie ułożoną fryzu
rą, w sukni i płaszczu podpiętym do 
paska sznurem rozetek. Fałdy płaszcza 
układają się szeroko za nią. Z drugiej 
strony leży omdlała Matka Boska, otu
lona fałdami szat, z lewą ręką bezwład
nie opadającą, prawą podtrzymywaną 
przez klęczącego za nią św. Jana, o któ
rego wysunięte kolano wspiera głowę. 
Opadająca z głowy na ramiona Marii 
tkanina maforionu spowija gęstymi fał
dami tułów i tworzy z boku tuż pod le
żącą dłonią splątany feston. Śposób 
ułożenia ciała Marii przypomina Ber- 
ninowską figurę błogosławionej Lodo- 
viki Albertoni. Św. Jan odchyla się 
w tył, kierując wzrok na Chrystusa 
i unosząc w geście rozpaczy lewe ra
mię, z którego szerokimi fałdami spły
wa poła mocno marszczonego na ra
mieniu i tułowiu płaszcza. Nieco z ty
łu, na lewo od grupy Marii i św. Jana, 
znajduje się figura zgiętej wpół opła
kującej Marii, żony Kleofasa, ocierają
cej twarz połą płaszcza, w geście pod
kreślonym ekspresyjnym modelun- 
kiem szaty. Za Marią, żoną Kleofasa, 
znajduje się segment z dwoma figura
mi - pochylonego starca ze skrzyżo
wanymi na piersi dłońmi, uznawanego 
za Nikodema oraz stojącego za nim 
rzymskiego żołnierza z halabardą. 
Z prawej strony, za Marią Magdaleną 
znajdują się trzy figury, każda na od
rębnym cokole - starzec uznawany za 
Józefa z Arymatei, w gwałtownym ru
chu, jakby podbiegający i wyciągający 
uniesione ramiona w stronę Chrystu
sa, żołnierz trzymający kostkę do gry 
w jednej dłoni, a szatę Chrystusa 
w drugiej, za którym stoi oparta 
o pień drabina, oraz stojący w kontra- 
poście żołnierz z halabardą, prawą 
dłonią uderzający się w pierś (Longi
nus?). Jakby nieco odsunięte od sceny 
są pozostałe dwie figury - stojący z le-
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Johann Joachim Kaendler, „Ukrzyżowanie”, 
1743 r., porcelana, grupa figuralna - stan 
po konserwacji

(zdjęcie w zbiorach Zamku Królewskiego 
na Wawelu, fot. Stanisław Michta)

wej, z przodu setnik wskazujący pal
cem w górę oraz nieco za nim, znacz
nie mniejsza figura żołnierza w czapce 
frygijskiej. Szaty figur formowane są 
w rzeźbiarskie, szeroko rozwiane fał
dy, żołnierze rzymscy noszą tuniki 
i pancerze oraz hełmy. Pozostałe czte
ry segmenty tworzą wyłącznie cokół, 
dwa pokryte są trawą, trzeci stanowi 
lewą krawędź kompozycji z drzewem, 
na czwartym umieszczone zostały ar- 
ma passionis - kij z gąbką, naczynie na 
ocet i młotek. Siłę wyrazu rzeźby pod
kreśla brak polichromii.

Mistrzowska kompozycja (zamy
kająca się w schemacie trójkąta), oraz 
znakomicie oddane relacje pomiędzy 
uczestnikami sceny pozwalają uznać 
grupę za najznakomitsze dzieło o te
matyce religijnej autorstwa Kaendle- 
ra. Rzeźbiarz był niewątpliwie naj
większym modelerem „białego złota”. 
Doskonałym dowodem jego mistrzo
stwa są wykonane na zlecenie króla 
Augusta II zwierzęta do Pałacu Japoń
skiego, ale też setki małych figurek 
zrealizowanych w wielu powiązanych 
tematycznie seriach. Zupełnie wyjąt
kowy charakter mają dzieła o tematy
ce religijnej, tworzone głównie na za
mówienie króla, królowej Marii Józe

fy, cesarzowej Wilhelminy Amalii 
oraz kardynała Annibale Albaniego.

Temat Ukrzyżowania podjęto 
w Miśni już w pierwszych latach 
funkcjonowania manufaktury, auto
rem „Krucyfiksu” z czerwonej ka
mionki bótgerowskiej w 1710 r. był 
Benjamin Thomae. Około 1719 r. 
wykonywano „Ukrzyżowanie” z por
celanowymi figurami ukrzyżowanego 
Chrystusa, Marii i św. Jana, przypisy
wanymi nadwornym rzeźbiarzom Bal- 
thasarowi Permoserowi i Benjamino
wi Thomae, ze złoceniami szat autor
stwa nadwornego złotnika drezdeń- 
skieg Georga Funcke; rzeźby monto
wano przeważnie na malowanym na 
czarno drewnie (krzyż, postument). 
Takie wczesne grupy zachowały się 
m.in. w drezdeńskim Porzellansamm- 
lung i kaplicy Palazzo Pitti we Floren
cji. Opublikowane archiwalia doty
czące składów i magazynów miśnień
skich w Dreźnie, Lipsku i Miśni 
z 1719 r. potwierdzają, że wspomnia
ne wyżej figurki oraz atrybuty ikono
graficzne związane z tą sceną (czasz
ka, piszczele, titulus) wypalano z ka
mionki i porcelany.

Grupa z Drezna przeznaczona by
ła zapewne do kaplicy królewskiej, 
a pojawiająca się w niektórych opra
cowaniach informacja o przeznacze
niu jej dla papieża jest raczej błędna 
i wynikła zapewne z pomylenia tej 
kompozycji z modelowaną przez Ka- 
endlera w 1772 r. „Górą Kalwarią” 
(Kalvarien Berg), zamówioną wraz ze 

świecznikami ołtarzowymi przez elek
tora Fryderyka Augusta III - istotnie 
przeznaczonymi dla papieża Klemen
sa XIV i zdobionymi na postumencie 
papieskimi herbami. Notabene, w tej 
późniejszej realizacji Kaendler wyko
rzystał model figury Chrystusa z 1743 r. 
Wiadomo jeszcze o małym „Ukrzyżo
waniu” modelowanym w 1745 r. — 
z figurami Marii Magdaleny klęczącej 
pod krzyżem i stojącymi figurami 
Matki Boskiej i Jana; dzieło to poja
wia się w handlu antykwarycznym.

Wawelska grupa „Ukrzyżowanie”, 
podobnie jak pozostałe dwie znane 
obecnie realizacje, nie doczekała się 
większego opracowania poza wzmian
kami w katalogach dotyczących mi
śnieńskiej porcelany.

Nieznana pozostaje grafika czy też 
rysunek, który posłużył rzeźbiarzowi 
za wzór, choć istnienie takiego wzoru 
wydaje się pewne. Nieokreślone jest 
środowisko artystyczne, z którego ten 
wzór mógł pochodzić. Jean-Louis 
Sponsel, zajmujący się rzeźbą Kaendle- 
ra pod koniec XIX w. dostrzegał tu 
związek z dziełami Rubensa i Rem- 
brandta. Wydaje się jednak, że wzo
rów można szukać dużo wcześniej, na
wet wśród manierystów, często posłu
gujących się podobną ekspresją, a re
produkowanych w XVIII w. w formie 
graficznej, czego przykładem „Zdjęcie 
z krzyża” Michela Dorigny, wzorowa
ne na obrazie Daniele da Volterra 
(1509-1566) pod tym samym tytułem, 
gdzie pojawia się postać Józefa z Ary- 
matei z uniesionymi ramionami. 
W malarstwie XVI w. można się do
szukać drobnych, niewiele znaczących 
podobieństw - choćby św. Jana pod
trzymującego rękę Marii, ale odchyla
jącego się w stronę krzyża w „Ukrzy
żowaniu” Tintoretta z weneckiej Scu- 
ola Grande di San Rocco. W wypadku 
tematyki religijnej posługiwano się 
w Miśni wzorami rzymskimi, jak 
choćby w serii figur świętych dla kar
dynała Annibale Albaniego, wzorowa
nych na dziełach Melchiora Caffy czy 
Antonio Raggiego.

Kaendler przy pracach o tematyce 
religijnej, jeśli modelował według gra
fiki czy innego wzoru podanego przez 
zleceniodawcę, często odnotowywał 
w dzienniku, z czego korzystał. Nie
stety, we wzmiankach o pracy nad 
grupą „Ukrzyżowanie” nie wspomina 
o wzorze, którego odnalezienie jest 
chyba najważniejsze do pełnego opra
cowania tej znakomitej rzeźby.

Dorota Gabryś
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EUROPEJSKIEJ

PORCELANY

300 LAT Wawelska grupa „Ukrzyżowanie"

Konserwatorskie wyzwanie
Wiatach 1997-2001 została prze

prowadzona konserwacja grupy 
figuralnej z białej szkliwionej porcela

ny „Ukrzyżowanie” Johanna Joachima 
Kaendlera. Przed podjęciem prac za
bytek składał się z trzynastu zestawio
nych ze sobą osobnych segmentów, 
z których niemal każdy miał wysokość 
około 40 cm wraz z centralnie usytu
owanym 130-centymetrowym seg
mentem krzyża i od początku swojego 
zaistnienia na Wawelu pozbawiony 
był najważniejszej postaci - figury 
Chrystusa. Ponadto dopiero w 1987 r. 
udało się uzupełnić rzeźbę brakującym 
segmentem z figurami Matki Boskiej 
i św. Jana. Nadal jednak brakowało fi
gury Marii, żony Kleofasa, a całość 
rzeźby miała dość liczne ślady uszko
dzeń, braki fragmentów rąk czy też sa
mych palców, nóg, szat, brak halabard 
trzymanych niegdyś przez rzymskich 
żołnierzy otaczających krzyż, brak 
fragmentów kości przy czaszce pod 
krzyżem, listków na drzewkach, bra
kowało też titulusa na krzyżu i ele
mentów imitujących pod krzyżem 
drewniane pale wzmacniające posado
wienie krzyża w gruncie. Poza tym 
występowały liczne stare, pociemniałe 
klejenia i spękania, wymagające po
wtórnych zabiegów. W takim stanie 
eksponowanie grupy „Ukrzyżowanie” 
nie było możliwe.

Problem konserwatorski polegał 
w tym wypadku nie tylko na skali oraz 
rozległości uszkodzeń i braków. Ko
rzystając z dostępnej analogii w posta
ci materialnej czy fotograficznej możli
we jest wypracowanie własnej rekon
strukcji poprzez wykonanie formy 
z analogicznego obiektu lub autorskie
go wymodelowania na podstawie foto
grafii, tu jednak dokładne rozpoznanie 
obiektu analogicznego było utrudnio
ne, ponieważ obiekt taki (nawet po
chodzący z tego samego okresu) znaj
dował się w Dreźnie i jego stan był nie
wiele lepszy od stanu obiektu wawel
skiego. Czynione niegdyś starania ku
stosza ceramiki w Państwowych Zbio
rach Sztuki na Wawelu zaowocowały 
jedynie przysłaniem nam fragmentu 
wypalonej na biskwit ręki Chrystusa, 
która przypominając formą rękę z na
szego zachowanego fragmentu torsu 

postaci zdawała się zupełnie nie paso
wać wymiarami. Dopiero po latach 
okazało się, że w Miśni przechowywa
ne są do dziś oryginalne gipsowe for
my nie tylko do tej jednej Chrystuso
wej ręki. Przetrwały one bez uszczerb
ku ponad dwa niespokojne wieki (!). 
Pozwoliło to dyrekcji Muzeum Porzel- 
lansammlung w Dreźnie zdecydować 
na początku lat dziewięćdziesiątych 
XX w. o konserwacji tamtejszej grupy 
„Ukrzyżowanie”. Pracę tę podjęła mu
zealna konserwatorka p. Heike 
Ulbricht i zakończyła ją z sukcesem. 
Sukces konserwatorski polegał tu do
datkowo na tym, że rekonstrukcję 
można było wykonać z użyciem orygi
nalnych form i to z oryginalnego mate
riału - porcelany. Trzeba wiedzieć, że 
porcelana w całym procesie wytwarza
nia z niej gotowego produktu, tzn. 
w czasie ponad 3-tygodniowego 
schnięcia, potem wypalania wstępnego 
i po szkliwieniu wypalania końcowego 
doznaje znacznego skurczu, dochodzą
cego niemal do 15%. Bez posłużenia 
się oryginalnymi formami trudno sobie 
wyobrazić wykonanie rekonstrukcji 
z porcelany. Bez dostępu do form 
można byłoby co najwyżej zrekonstru
ować niewielki procent ubytków z do
puszczalną wiarygodnością i to z mate
riałów zastępczych, a nie z porcelany.

Dzięki zatem szczęśliwemu zbiegowi 
wielu sprzyjających okoliczności, czyli 
zachowaniu form, powodzeniu konser
wacji drezdeńskiej i wreszcie przychyl
ności strony niemieckiej, doszło do 
współpracy wawelsko-miśnieńskiej, 
której inicjatorką ze strony niemieckiej 
była konserwator Heike Ulbricht, 
a sponsorem Fundacja Kulturschtiftung. 
Ze strony Wawelu inicjatywę podjęła 
ówczesna opiekunka ceramiki p. Joan
na Renner wraz z piszącym te słowa 
konserwatorem. Przedsięwzięcie wyda
wało się szalenie intrygujące, ale pełne 
niewiadomych, głównie ze względu na 
całkowicie nową technologię rekonstru
owania.

Pobyt w Miśni konserwatora wa
welskiego trwał tylko dwa tygodnie. 
Czas ten należało maksymalnie wyko
rzystać na przygotowanie wszystkich 
potrzebnych do wypalenia wycisków 
z ciasta porcelanowego. Podobnie jak 

czynił to Kaendler, każdy element na
leżało duplikować ze względu na to, 
że proces schnięcia i wypalania porce
lany zawsze obarczony jest pewnym 
ryzykiem niepowodzenia - nieprzewi
dzianego popękania wyrobu. Umiesz
czanie odpowiedniej ilości ciasta por
celanowego w formie gipsowej, odpo
wiednio silne dociśnięcie obu części 
formy, bardzo ostrożne wyjęcie porce
lany z formy i to po odpowiednim cza
sie zależnym od wielkości elementu, 
ostrożne i staranne cyzelowanie wyję
tego fragmentu w celu pozbawienia go 
naddatków oraz podcharakteryzowa- 
nia kształtu wyoblonego przez stare 
gipsowe formy - tego wszystkiego na
leżało się szybko nauczyć i starannie 
wykonać, by pracując z wprawioną 
w tych czynnościach konserwatorką 
niemiecką przygotować kilkadziesiąt 
elementów. Dość trudne było wcze
śniej do przewidzenia, jak starannie 
trzeba będzie „czesać” włosy na gło
wie i brodzie Chrystusa po wyjęciu 
z formy, dla wzmocnienia rysunku 
rzeźby na tyle, by warstewka oblewa
jącego później rzeźbę szkliwa nie za
tarła ich wyrazistości. Podobnie sta
rannego opracowania wymagały pa
znokcie u rąk oraz umięśnienie i cha
rakterystyczne szczegóły anatomiczne 
powierzchni ciała. Z uwagi na specy
ficzne własności ciasta porcelanowego 
niezwykle wrażliwego na subtelności 
wahań wilgotności powietrza każdy 
dzień pracy rozpoczynał się od 20-mi- 
nutowego nasączania wodą płyt gipso
wych, traktowanych jako blaty robo
cze. Elementy opracowane bądź prze
znaczone do opracowywania następ
nego dnia przykrywane były wilgotną 
gazą i odstawiane do szafy z rynienka
mi z wodą. Każdy najmniejszy nawet 
fragment komplikujący kształt całości 
rzeźby wymagał osobnej formy. Łą
czony był z resztą rzeźby przy użyciu 
specjalnie w tym celu przygotowanej 
śmietanki porcelanowej. Jedną z trud
niejszych prac było wykonanie koron 
cierniowych; ponieważ nie ma do nich 
form, trzeba było rzeźbić je z ręki - te
go zadania podjął się z powodzeniem 
rzeźbiarz miśnieński. Ostatnią czynno
ścią przed pozostawieniem przygoto
wanych elementów do długotrwałego
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

1.2. Johann Joachim Kaendler, „Ukrzyżowanie" - stan przed konserwacją (1) 
oraz fragment ze św. Janem i Matką Boską (2)

(zdjęcia w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu: 1 - Archiwum Fotograficzne,
2 - fot. Stanisław Michta)

powolnego procesu suszenia było na
niesienie zabarwionej na niebiesko gli
ceryny na wszystkie wystające wypu
kłe powierzchnie i miejsca o szczegól
nie cienkim przekroju w celu spowol
nienia ich wysychania. Ważne jest bo
wiem dla powodzenia procesu, by wy
sychanie zachodziło możliwie równo
miernie w całym elemencie niezależ
nie od różnic grubości przekroju 
w różnych miejscach rzeźby.

Czas pobytu w Miśni dobiegał 
końca i dziesiątki elementów oczeki
wało w szafie na schnięcie przed wy
palaniem, a wciąż nie odnaleziono 
formy na titulus. Trzeba było porwać 
się na rzecz szaleńczą: nocne w hote
lu modelowanie z ręki z bryłki porce
lanowego ciasta na prowizorycznych 
tekturowych podkładkach. Nad ra
nem ostatniego dnia pobytu zawiniąt
ko obudowane jak tort w tortownicy 
powędrowało do pracowni p. Heike, 
skąd dalej do Miśni. A potem już 

w Krakowie miesiące oczekiwań 
w niepewności.

Krakowski etap prac rozpoczął się 
od rozklejenia starych klejeń. Drez
deńska konserwatorka tym razem 
przybyła do naszej pracowni, by po
móc w pracach wstępnych. Przywiozła 
ze sobą wszystkie wypalone części 
wraz z tym niezwykłym wytworem (na 
szczęście udanym!) ostatniej drezdeń
skiej szalonej nocy. Przy rozklejaniu 
klejeń można było posłużyć się meto
dą stosowaną przez p. Heike - użycie 
wytwornicy pary pod ciśnieniem oraz 
gotowanie całych segmentów we 
wrzącej wodzie. Po rozklejeniu i sta
rannym oczyszczeniu miejsc przeło
mów nastąpiło ponowne klejenie, za
zwyczaj przy użyciu Aralditu Standard 
ze wspomaganiem klejem cyjanoakry- 
lowym. Potem - drobnostka - pozo
stało żmudne docinanie tarczkami dia
mentowymi wypalonych elementów 
i dopasowywanie ich do miejsc przeło

mów. Poza elementami wypalonymi 
z porcelany pozostały do rekonstruk
cji i takie, które należało wykonać 
z samej masy poliestrowej. Były to już 
jednak stosunkowo mniej ważne frag
menty, jak pale podtrzymujące krzyż 
czy liczne listki na drzewkach. Listki 
powielono na podstawie kilku orygi
nalnych, a pale wymodelowano na 
podstawie zdjęć. Wszystkie po
wierzchnie poliestrowe pomalowane 
zostały z użyciem farb akrylowych 
z błyszczącym medium. Oprócz całej 
nowej postaci Chrystusa grupa 
„Ukrzyżowanie” uzupełniona została 
figurą Marii, żony Kleofasa, ofiarowa
ną przez drezdeńskie muzeum (jeden 
egzemplarz pozostał po niemieckiej 
konserwacji, podobnie i po naszej 
obecnej pozostała w Dreźnie druga fi
gura Chrystusa).

Konserwacja grupy „Ukrzyżowa
nie” była przedsięwzięciem emocjo
nującym, stanowiła wyzwanie o wielu 
niewiadomych, ale ostatecznie powio
dła się. Okazała się możliwa do prze
prowadzenia dzięki zaangażowaniu 
i współpracy konserwatorów drez
deńskich i polskich.

Jan Kostecki

Grupę „Ukrzyżowanie” J. J. Kaendlera można zobaczyć w „Sieni Saskiej” na pierwszym piętrze zamku na Wawe
lu. Sala ta jest częścią trasy „Prywatne Apartamenty Królewskie", którą zwiedza się z przewodnikiem (oplata za 
przewodnika jest włączona w cenę biletu). Więcej informacji na stronie internetowej (www.wawel.krakow.pl).
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Napisy z ubeckich aresztów 
Lublina

W
ykonywanie napisów przez 
więźniów jest zapewne zja
wiskiem tak starym, jak sa
mo pismo, a także stało się elementem 

ściśle kojarzonym ze środowiskiem 
więziennym - wystarczy przypomnieć 
znaną każdemu scenę z trzeciej części 
Dziadów, gdy w celi aresztu w klasz
torze bazylianów Gustaw zmienia się 
w Konrada i upamiętnia to stosow
nym napisem. Rysowanie kresek sym
bolizujących dni lub lata jest standar
dowym motywem w wyglądzie cel. 
Wychodząc z formalnego punktu wi
dzenia, należy takie napisy i znaki zali
czyć do kategorii „graffiti”, czyli napi
sów i rysunków o treściach społecz
nych, politycznych lub nonsensow
nych, wykonanych na ścianach budow
li publicznych (jak chce słownikowa 
definicja). W tym konkretnym wypad
ku chodzi o areszty, a te trudno uznać 
za budowle dostępne publicznie.

Często więźniowie sporządzali 
długie napisy (dla przykładu wyzna
nia wiary ryte przez protestantów 
w twierdzy Brouage). Zjawisko to 
występowało także w czasach okupa
cji niemieckiej na terenie Europy. 
W pomieszczeniach więziennych bu
dynków przy Al. Szucha w Warsza
wie odkryto ponad 1000 napisów. 
Napisy były ryte przez więźniów 
obozów koncentracyjnych, przymu
sowych robotników, jeńców. W Pol
sce po pokonaniu nazistowskich Nie
miec areszty zapełniły się nową kate
gorią więźniów - „wrogów ustroju 
ludowego”, tak prawdziwych, jak 
domniemanych.

Napisy oraz znaki pozostawione 
przez osoby więzione w aresztach 
Urzędu Bezpieczeństwa na terenie 
Lublina stały się przedmiotem prowa
dzonego przez Studenckie Koło Na
ukowe Epigrafików Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej Exploratio 
programu badawczego. W latach 
1999-2001 członkowie Kola zbadali 
pomieszczenia piwnic budynków, 
w których mieściły się jednostki UB, 
NKWD, MO oraz areszty wojskowe. 
W większości wypadków dawne po
mieszczenia więzienne są obecnie 
użytkowane przez osoby prywatne 
i nie wszyscy właściciele wyrazili zgo
dę na ich udostępnienie. Wiele z tych 
piwnic zostało otynkowanych, poma
lowanych, obitych tapetami, co jeśli 
nie doprowadziło do zniszczenia na
pisów, to uniemożliwiło jakiekolwiek 
prace. Często jednak sami właściciele 
chętnie udostępniali swe piwnice, do
starczali cennych informacji o historii 
pomieszczeń. Dzięki ich uprzejmości 
udało się zebrać i sfotografować napi
sy z dwu pomieszczeń w kamienicy 
przy ul. Krótkiej 4 w Lublinie (dawny 
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa 
Publicznego). Zbadano też piwnice 
w klasztorze karmelitów bosych przy 
ul. Swiętoduskiej 14, dawnym aresz
cie wojskowym. Najwięcej napisów 
znaleziono w piwnicach kamienicy 
przy ul. Krótkiej 4 (ponad 100). 
W innych badanych pomieszczeniach 
napisy zwykle zostały zniszczone, ale 
zachowały się jeszcze oryginalne obi
te blachą drzwi z judaszami i wnęki 
na latarnie (budynek Izby Skarbowej 
przy ul. I Armii WP).

Zebrane napisy zostały wyryte 
ostrym przedmiotem (gwoździem, 
łyżką, drutem, igłą czy agrafką) lub 
napisane ołówkiem (rzadko) na po
wierzchni cegły albo nawet cegieł, na 
główkach i wozówkach. Zachowały 
się trzy lub cztery napisy w cyrylicy, 
prawdopodobnie ukraińskie, pozo
stałe wykonano w języku polskim 
i alfabecie łacińskim.

Większość napisów - to inskryp
cje biograficzne, obejmujące imiona 
i nazwiska (lub ich inicjały). Treść tej 
kategorii napisów bywa uzupełniana 
przez dodanie dat, pseudonimów, 
miejsca pochodzenia, przyczyn za-

30 I SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 6 • 2008



trzymania, podstawy prawnej oskar
żenia. Równie często pojawiają się 
daty. Kolejny typ - to „kalendarze” - 
ryte na ścianach tabele pozwalające 
określić upływający od uwięzienia 
czas, a także zaznaczyć dni przesłu
chań. Najbardziej uderzające są napi
sy wotywne i sentencjonalne, choć 
jest ich niewiele. Specyficznym przy
kładem, nienależącym do żadnej 

z poprzednich grup, jest wyryty wy
wód twierdzenia Pitagorasa oraz ta
bliczka mnożenia (być może powią
zane z przetrzymywanymi tu człon
kami antykomunistycznych organiza
cji młodzieżowych, często uczniów). 
Pojawiają się też symbole (krzyże, 
znaki Polski Walczącej).

Napisy zatem stanowią źródło do 
poznania nie tylko osób prześladowa-

| TO TEŻ SĄ ZABYTKI

1-5. Napisy w piwnicach kamienicy 
przy ul. Krótkiej w Lublinie

(zdjęcia ze zbiorów Muzeum Lubelskiego,
Oddział - Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem", 

fot. Piotr Maciuk)

nych przez ustrój komunistyczny. Są 
one też materiałem, który pokazuje nurt 
życia więziennego oraz cierpień samych 
więźniów. Mogą zatem uzupełniać 
wspomnienia. Ukazują wreszcie psychi
kę zatrzymanych, niejednokrotnie po
twornie katowanych przez śledczych.

Paweł Madejski

Od niedawna akcję, nazwaną „Śladami zbrodni”, pro
wadzi Instytut Pamięci Narodowej. Jeśli ktoś z Czytel
ników wie o istnieniu podobnych do przedstawio
nych w artykule pamiątek minionego okresu, może 
skontaktować się z IPN-em, albo sam spróbować udo
kumentować te ślady. W tej sprawie, jak również 
w sprawie epigrafiki w ogóle, można też porozumieć 
się z Exploratio (achilles@hektor.umcs.lublin.pl).

Spotkanie z książką
FORTYFIKACJE

Pewnie mato kto wie, że najwięcej zabytkowych budowli fortecznych 
znajduje się w Polsce. Nasz kraj bywa nawet nazywany przez znaw
ców tematu „największym skansenem fortyfikacji w Europie”. Różno

rodność budowli fortecznych „zawdzięczamy” zaborcom, którzy na
tychmiast po zajęciu kraju przystępowali do wzmacniania jego sil 
obronnych przed potencjalnym nowym zdobywcą.

O budowlach fortecznych nie pamiętano przez lata; niszczały wy
stawione na dewastację i wpływ czynników atmosferycznych. Od nie
dawna, staraniem miłośników fortyfikacji, zaczęty one odzyskiwać nowy 
wygląd i stały się atrakcjami turystycznymi.

Warszawskie wydawnictwo Carta Blanca opublikowało w 2007 r. 
dwie książki zatytułowane Fortyfikacje. Jedną z nich jest album z serii 
„Nowy wymiar”, zawierający na 400 stronach około tysiąca zdjęć z opi
sami, drugą - książka w „klasycznym” formacie, w której mniej licznie 
zamieszczonym ilustracjom towarzyszą obszerne 
opisy pióra Jarosława Chorzępy (w podobny spo
sób Carta Blanca wydało książkę Polska ginąca, 
zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 4, 2008).

W omawianym tu bogato ilustrowanym albu
mie oglądamy zdjęcia 24 polskich twierdz i fortów 
(od Wistoujścia po Przemyśl), poznajemy polskie 
pozycje obronne z drugiej wojny światowej i okresu 
powojennego (od Mierzei Helskiej do Krzyżowej), 
sowieckie umocnienia graniczne z lat 1939-1941 
(tzw. Linia Mototowa), niemieckie pozycje obronne 

z drugiej wojny światowej (od Świnoujścia po Giżycki Rejon Umocnio
ny). W albumie ukazane też zostały zdjęcia niemieckich budowli niebę- 
dących stricte obiektami obronnymi, ale stanowiących ich zaplecze 
(np. niemieckie kwatery na Mazurach ze słynnym Wilczym Szańcem Hi
tlera, Kanał Mazurski, który na wypadek wojny byłby forteczną drogą ro- 
kadową oraz przeszkodą wodną, schrony kolejowe i przeciwlotnicze, 
budowle poligonowe i badawcze).

Końcowa część albumu - to zdjęcia z inscenizacji bitew i imprez 
plenerowych, od kilku lat z powodzeniem organizowanych na tere
nach fortyfikacji. Możemy obejrzeć rekonstrukcję fragmentu bitwy 
w Forcie Wodnym (1807 r.) - atak wojsk Napoleona na twierdzę w Ny
sie, bitwy kampanii wrześniowej 1939 r., przełamanie Linii Mototowa 
z 1941 r„ Powstanie Warszawskie 1944 r„ ofensywę radziecką z 1945 r. 
Choć inscenizacje te bywają dla wielu widzów kontrowersyjne, na 

pewno stanowią formę popularyzacji historii i za
chętę do dostrzegania wartości budowli fortecz
nych, ciągle jeszcze uważanych za mało atrakcyj
ne. Album wydany przez Carta Blanca jest przykła
dem, jak z takim stereotypem nieciekawych fortyfi
kacji należy walczyć.

Książkę można nabyć (cena formatu albumo
wego: 42 zł, formatu książkowego: 52 zł) w księgarniach 
oraz bezpośrednio w wydawnictwie Carta Blanca 
(00-251 Warszawa, ul. Miodowa 10, tel. 022 695 45 55, 
www.cartablanca.com.pl).
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Zabawki w kieleckim muzeum

M
uzeum Zabawek 
i Zabawy w Kiel
cach jest najstarszą

i największą tego typu pla
cówką w Polsce i jedyną 
prowadzącą działalność na
ukowo-badawczą dotyczącą 
teorii zabawy i historii po
wstawania zabawek. Zało
żone zostało jako Muzeum 
Zabawkarstwa (taką nazwę 
nosiło przez 27 lat) w 1979 r. 
z inicjatywy Społecznego 
Komitetu Obchodów Mię
dzynarodowego Roku Dziec
ka, działającego przy Krajowym 
Związku Spółdzielni Zabawkarskich 
w Kielcach. Początkowo jego funk
cjonowanie sprowadzało się do pro
mowania produkcji spółdzielni za
bawkarskich zrzeszonych w KZSZ. 
Placówka nie miała ani przyzwoitej 
siedziby, ani odpowiedniej liczby 
eksponatów do samodzielnego pro
wadzenia działalności wystawienni
czej. W połowie lat osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku muzeum wyłączono 
ze struktury KZSZ i przeniesiono do 
spółdzielczego biurowca przy ul. Ko
ściuszki, a patronat naukowy nad 
prowadzeniem samodzielnych badań 
naukowych nad zabawkarstwem 
w Polsce objęła Katedra Etnografii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspo
natów ciągle przybywało i pod ko
niec ubiegłego wieku muzeum dys
ponowało ponad 12 tys. zinwentary
zowanych przedmiotów. Na wysta
wach w kilku ciasnych salkach znaj
dowało się zaledwie około 1-2%. 
Mimo to do 2000 r. udało się zorga
nizować 179 wystaw, które zwiedzi
ło około 180 tys. osób. Ze względu 
na złe warunki lokalowe przez 
wszystkie lata starano się o pozyska
nie nowej siedziby. Wreszcie w 2003 r. 
kieleccy radni podjęli decyzję o prze
kazaniu muzeum zabytkowego bu
dynku na pl. Wolności.

Gmach, w którym znajduje się 
obecnie kieleckie Muzeum Zabawek 
i Zabawy, powstał w 1872 r. Utrzy
many jest w stylu eklektycznym 
z przewagą akcentów klasycyzują-

cych. Południowa elewacja od strony 
pl. Wolności ma reprezentacyjny 
charakter z monumentalną bramą po
środku. Wieloosiowa fasada ukształ
towana jest symetrycznie, po jej bo
kach występują ryzality nakryte trój
kątnymi tympanonami. Pierwotnie 
budynek ten przeznaczony był na 
sklepy, zakłady usługowe i jatki. 
W 1899 r. uruchomiono w nim „dom 
gościnny dla ludu”. W 1929 r. w za
chodnim skrzydle zorganizowano 
Miejską Pracownię Badania Żywno
ści. Przed 1939 r. znajdowało się 
w budynku 19 sklepów, 30 jatek pie
karniczych i rzeźniczych oraz 3 za
kłady dzierżawione handlowcom 
z wolnego przetargu.

Po drugiej wojnie światowej 
przez prawie dwadzieścia lat nadal 
funkcjonowały tu sklepy, miało swo
ją siedzibę Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci, potem RSW „Prasa-Książka- 
-Ruch”, redakcje „Słowa Ludu” i „Echa 
Dnia”, Zrzeszenie Prywatnego Handlu 
i Usług, i wiele innych instytucji. Ponad 
10 lat gospodarzem budynku był 
NSZZ „Solidarność”, który opuścił go 
w lutym 2002 r., a rok później miejscy 
radni podjęli decyzję o przekazaniu 
gmachu Muzeum Zabawkarstwa. 
Obiekt by, w opłakanym stanie, praw
dopodobnie nigdy nie przechodził re
montu kapitalnego, nie był też wła
ściwie zabezpieczony. Opracowania 
projektu modernizacji i adaptacji bu
dynku do potrzeb muzealnych pod
jął się inż. arch. Paweł Pedrycz. Uro
czyste otwarcie muzeum w nowej sie

dzibie odbyło się 1 czerwca 
2006 r.

Obecnie w zbiorach kie
leckiego Muzeum Zabawek 
i Zabawy znajdują się za
bawki historyczne - najcen
niejsze eksponaty, niestety 
najmniej liczne, zabawki et
nograficzne (charaktery
styczne dla wszystkich 
ośrodków zabawkarstwa lu
dowego w Polsce), zabawki 
współczesne (wyroby nieist
niejących w większości pol
skich spółdzielni zabawkar

skich, zakładów produkcyjnych, rze
mieślników oraz wyroby firm zagra
nicznych od lat sześćdziesiątych XX w.), 
zabawki specjalne (oryginalne kolek
cje szopek bożonarodzeniowych i żab, 
a także prace dziecięce wyróżnione 
w konkursach), kolekcje modelarskie 
oraz zbiory ikonograficzne, grafika, 
ekslibrisy.

Jedną z niewątpliwych atrakcji 
kieleckiego muzeum jest wystawa: 
„Lalki świata - strojnisie, ikony, fety
sze”. Prezentuje zbiory własne mu
zeum, a także kolekcje wypożyczone. 
Lalki przedstawione są w szerokim 
kontekście kulturowym. Zebrane eks
ponaty (pochodzące z wielu krajów 
świata) są pretekstem do pokazania 
tradycji, wierzeń i zwyczajów róż
nych narodów. Na ekspozycji może
my zobaczyć m.in. lalki z Ekwadoru, 
Litwy, Kuby, Meksyku, Japonii.

„Na babcinym strychu” i „Popo
łudniowa herbatka” - to wystawy la
lek historycznych. Najcenniejszym 
eksponatem jest niemiecka, woskowa 
lalka z końca XVIII w., a najbardziej 
wzruszającym - gałgankowa lalka, 
uszyta ze skrawków munduru żoł
nierskiego, którą bawiła się polska 
dziewczynka na zesłaniu w Kazach
stanie w okresie drugiej wojny świa
towej. „Pokaz mody” - to wystawa 
lalek Barbie, z których najstarsze wy
produkowano w latach sześćdziesią
tych ubiegłego stulecia.

Kieleckie muzeum posiada naj
większy w Polsce zbiór zabawek lu
dowych. Można je obejrzeć na
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1. Gmach Muzeum Zabawek
i Zabawy w Kielcach

2.3.4. Obiekty w zbiorach 
muzeum kieleckiego: lalka 
biskwitowa z przełomu XIX 
i XX w. (2), lalka-ocieplacz 
na czajnik, Moskwa, 
1985 r. (3), żaglowiec 
- eksponat z wystawy 
„Morskie opowieści” (4)

5. Warsztaty muzealne 
na dziedzińcu, 2007 r.

(zdjęcia: 2,3,5- Monika 
Cybulska, 4 - Sergiusz 

Pawlowski)

dwóch wystawach etnograficznych: 
„Świętokrzyski stragan”, na którym 
prezentowane są zabawki wykonane 
przez twórców ludowych Stanisława 
Ciszka, Mariana Brzezińskiego, An
drzeja Kozłowskiego i Tadeusza Ża
ka oraz garncarzy z Ośrodka Trady
cji Garncarskich w Chałupkach, 
i „Kolorowe traktorzyki z grabu, lipy 
i osiki”, prezentujące zabawki ludo
we z różnych regionów kraju. „Jak 
wieść niesie, pojawiły się misie w le- 
sie” - to wystawa misiów pluszo
wych, a najstarszy miś Stoiffa pocho
dzi z 1926 r. Ekspozycja pod hasłem 
„Wesoła Gromada” prezentuje za
bawki wyprodukowane przez kielec
ką spółdzielnię „Gromada” w latach 
osiemdziesiątych XX w., które nie 
były dotychczas pokazywane na żad
nej wystawie.

„Mój Teatr” - to wystawa lalek 
teatralnych ze zbiorów Teatru Lalki

i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Sceno
grafia Urszuli Kubicz-Fik do sztuki 
Carlo Collodiego „Pinokio” została 
wykonana w pracowniach plastycz
nych „Kubusia” w 1991 r. Ekspono
wana jest także replika tradycyjnego 
ludowego teatru lalek z XIX w. zna
nego słowackiego lalkarza Antona 
Anderle. Marionetki mają rzeźbione, 
drewniane głowy na drucie.

Dla sympatyków modelarstwa 
przeznaczona jest ekspozycja „Mode
larstwo - zabawa nie tylko dla dzie
ci...”. Poświęcona jest dwóm tema
tom: modelarstwu i kolekcjonerstwu. 
Prezentuje wszystkie modelarskie 
dyscypliny (modelarstwo lotnicze, 
kołowe, szkutnicze) oraz literaturę 
modelarską. Znajdujące się na ekspo
zycji modele wykonali wielcy mi
strzowie, m.in. Władysław Herbuś, 
Michał Daranowski, Henryk Gryz, 
Wiesław Zbroja, Paweł Gawron.

Kieleckie muzeum posiada 
wspaniałą kolekcję przedmiotów 
z wizerunkami żab, przekazaną 
przez Ewę i Stanisława Rusieckich, 
polskie małżeństwo z Anglii. Składa 
się na nią ponad trzy tysiące 
eksponatów, zrobionych z gliny, 
porcelany, szkła, tkaniny, papieru, 
muszli, bursztynu, kokosa, drewna 
sandałowego i kryształu górskiego. 
Jedną z ciekawostek jest żabka-po- 
zytywka, podarowana państwu Ru
sieckim przez rodzinę wielkiego 
polskiego śpiewaka, Jana Kiepury. 
Atrakcją placówki jest mechanicz
nie uruchamiana świętokrzyska Ba- 
ba-Jaga na miotle, która raz na do
bę wyjeżdża z zegara na szczycie bu
dynku, by przelecieć przez okno 
i wrócić na miejsce.

Muzeum ma być dla dzieci nie
zwykłą przygodą. Wystawy są interak
tywne. Można nie tylko obejrzeć, ale 
też dotknąć niektórych eksponatów, 
pobawić się nimi. Jest miejscem zor
ganizowanym do rekreacji i zabawy, 
nie tylko dziecięcej, ale rodzinnej. 
Poza tym organizowane są tu m.in. 
lekcje muzealne, warsztaty plastycz
ne, przeglądy filmowe i teatralne, 
konkursy, giełdy kolekcjonerskie, 
pokazy modelarskie, koncerty i tur
nieje. Na placu przed muzeum co ro
ku w czerwcu odbywa się cykliczna 
impreza międzynarodowa - Europej
ska Olimpiada Zabaw Dawnych i Za
pomnianych.

Lidia Zawistowska

AWZCVAX ZARAWCK i ZKBAWy 
W KltLCAEM

DLA AVMXeH i DUZYfll

Muzeum Zabawek i Zabawy, adres: 25-367 Kielce, pl. Wolności 2, tel./fax 041 344 40 78, fax 041 344 48 19, 
e-mail: poczta@muzeumzabawek.eu, www.muzeumzabawek.eu. Muzeum czynne jest codziennie 
oprócz poniedziałków w godz. 10.00 - 18.00.
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Bydgoskie przybytki Melpomeny

M
iłośników teatru i opery zaintere
suje na pewno wystawa otwarta 
w Muzeum Okręgowym im. Le
ona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (16 

IV- 16 VI2008), na której zaprezentowa
no bardzo zróżnicowaną architekturę byd
goskich gmachów teatralnych, letnich te
atrzyków, budynków i założeń ogrodo
wych, gdzie gościły muzyka i „żywe sło
wo”. Pokazano gmachy Teatru Miejskie
go, z których pierwszy powstał na począt
ku XIX w., etablissement działające 
w Bydgoszczy od połowy XIX stulecia 
oraz powojenne budynki Teatru Polskie
go, Filharmonii Pomorskiej i Opery Nova. 
Większą część ekspozycji stanowi archi
walna dokumentacja techniczna - projekty 

karmelitów przy obecnym pi. Teatral
nym. Gmach spalił się w 1835 r., ale szyb
ko go odbudowano w takiej samej formie. 
Nowy budynek dysponował stosunkowo 
niewielką widownią, mieszczącą około 
320 osób. Dodatkową niedogodność sta
nowił brak ogrzewania. Teatr był stanow
czo za mały dla szybko rozwijającego 
się miasta i już w latach sześćdziesiątych 
XIX w. myślano o jego rozbudowie. 
Z braku funduszy nastąpiła ona prawdo
podobnie dopiero pod koniec lat siedem
dziesiątych XIX w. Poszerzono i podwyż
szono westybul, całkowicie zmieniając fa
sadę teatru. Wykorzystano tu zapewne 
wykonany już w 1865 r. projekt autor
stwa berlińskiego architekta Eduarda Titza. 

do motywów nowożytnych i klasycystycz- 
nych. Fasadę zdobiły rzeźby przedstawia
jące postacie alegoryczne, personifikujące 
przemysł i rolnictwo oraz popiersia dra
maturgów, prawdopodobnie Goethego 
i Schillera. Zarówno rozwiązanie bryły, 
jak i elewacji odzwierciedlało funkcje we
wnętrzne budynku. Teatr składał się 
z dwóch widocznych w formie części: 
w pierwszej mieściła się widownia wraz 
z innymi pomieszczeniami potrzebnymi 
dla wygody publiczności, drugą część sta
nowił budynek sceniczny, mieszczący sce
nę wraz z pomieszczeniami pomocniczy
mi. Rozplanowanie wnętrz rozwiązane 
zostało z myślą o dogodnej dla publiczno
ści komunikacji. Projekt widowni zakładał

gmachów i założeń ogrodowych, na co 
dzień przechowywana w Archiwum Pań
stwowym w Bydgoszczy i bardzo rzadko 
pokazywana szerszej publiczności. Jest to 
więc wyjątkowa okazja obejrzenia tych 
mało znanych zabytków. Wystawę uzupeł
niają pocztówki i fotografie oraz pamiąt
kowe przedmioty.

Bydgoskie tradycje teatralne sięgają 
początku XVII w. i wiążą się z działalno
ścią kolegium jezuickiego, gdzie odbywały 
się okolicznościowe przedstawienia. 
Pierwszą profesjonalną scenę Bydgoszcz 
zyskała dopiero na początku XIX w. 
W latach 1823-1824 wzniesiono niewiel
ki budynek teatru, na miejscu kościoła 

W 1890 r. budynek po raz drugi stanął 
w płomieniach. Tym razem doszczętnie 
spłonął i podjęto decyzję o budowie no
wego, odpowiadającego randze miasta 
obiektu. O wykonanie projektu poproszo
no znanego berlińskiego architekta, spe
cjalizującego się w budownictwie teatral
nym, Heinricha Seelinga. Ukończony 
w 1896 r. gmach szybko stał się wizytów
ką miasta. Jego wizerunek bardzo często 
przedstawiano na pocztówkach, a także 
na przedmiotach użytkowych. Nowy 
gmach wzniesiony został zgodnie z naj
nowszymi tendencjami budownictwa te
atralnego. Elewacje skomponowane zo
stały w stylu łiistoryzmu, nawiązującym

1. Budynek Bractwa Strzeleckiego
w Bydgoszczy wzniesiony 
według projektu Eduarda Titza, 
pocztówka, czwarta ćwierć XIX w.
2. Gmach Teatru Miejskiego zbudowany
w 1896 r. według projektu Heinricha Seelinga, 
pocztówka, ok. 1910 r.

redukcję lóż w balkonach, z położeniem 
szczególnego nacisku na loże proscenio
we. Architekt rozbudował balkony, dążąc 
do scalenia tylnej części widowni, która 
mieściła około 800 miejsc.

Bardzo popularnym w XIX w. obok 
teatrów miejscem rozrywki stały się ogro
dowe założenia teatralno-rozrywkowe. 
Pierwsze „ogródki” pojawiły się w Byd

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy mieści się przy ul. Gdańskiej 4 (tel. 052 5859820, 
e-mail: muzeum@muzeum.bydgoszcz.pl, www.muzeum.bydgoszcz.pl, godziny otwarcia: wtorek - piątek 10.00-18.00, 
sobota, niedziela 12.00-16.00, poniedziałki - nieczynne, soboty-wstęp wolny).
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ZABYTKI I MŁODZIEŻ

goszczy około połowy XIX w. Na rozle
głej parceli u zbiegu uł. Gdańskiej i al. 
Mickiewicza znajdował się ogród letni - 
Johannisgarten, zapewne mieszczący tak
że kręgielnie, w którym w latach osiem
dziesiątych XIX w. wzniesiono teatr let
ni. Pierwszą scenę letnią w mieście otwar
to w 1859 r. na Szreterach, przy obecnej 
ul. Jagiellońskiej. Rok później rozpoczął 
działalność jeden z pierwszych bydgo
skich „ogródków” - Etablissement Patze- 
ra, usytuowany na rozległej parceli w po
łudniowej pierzei obecnej ul. Św. Trójcy. 
Największym chyba i najbardziej okaza
łym „ogródkiem” był kompleks z wznie
sionym w 1867 r. domem Bractwa Strze
leckiego (Schutzenhaus), zaprojektowa
nym przez wspomnianego wyżej E. Tit- 
za. Wśród bardziej znanych teatrzyków 
należałoby wymienić jeszcze: Concordię, 
Elysium, kompleks Wicherta. Bardzo po
pularne były ogródki przy śluzach nad 
Kanałem Bydgoskim, wzdłuż którego 
chętnie spacerowali mieszkańcy. Bydgo
skie „ogródki” różniły się od siebie za
równo wielkością, jak i programem funk
cjonalnym. Większe mieściły obok sceny 
letniej w ogrodzie również budynek z sa
lą bankietowo-teatralną, bufet, altanę dla 
orkiestry, werandy do tańca, oranżerie 
oraz pomieszczenia gospodarcze i ku
chenne, natomiast mniejsze składały się 
z sali restauracyjnej z estradą oraz po
mieszczeń pomocniczych umieszczonych 
w niewielkich ogrodach. Często w kom
pleksach tych znajdowały się kręgielnie, 
a czasem i strzelnice. Okres największej 
prosperity bydgoskie etablissement prze
żywały na przełomie XIX i XX w.

Niestety, większość z tych obiektów 
już nie istnieje bądź została przebudowa
na i pełni obecnie inne funkcje. Gmach 
Teatru Miejskiego został rozebrany 
w marcu 1946 r. Dziś pozostało jedynie 
puste miejsce przy pl. Teatralnym. Nie 
ma już także „ogródków”. W niektórych 
budynkach teatralnych znalazły miejsce 
kina. Po ogrodach i teatrzykach letnich 
ślad pozostał jedynie na pocztówkach 
oraz w dokumentacji archiwalnej.

Po drugiej wojnie światowej życie te
atralne i muzyczne w Bydgoszczy powo
li się odradzało. Po 1945 r. wzniesiono 
trzy nowe gmachy - przybytki Melpo
meny: budynek Teatru Polskiego im. 
Hieronima Konieczki (1947-1949), 
gmach Filharmonii Pomorskiej (1953- 
-1958), i najbardziej reprezentacyjny 
gmach Opery Nova (1961-2006).

Daria Bręczewska-Kulesza

Zamość - sztuka
i historia dla najmłodszych

W
 2005 r., Roku Zamościa, 
ukazał się niecodzienny prze
wodnik po tym mieście, prze
znaczony dla najmłodszych. Książka, 

opowiadająca o tym, jak Dusiek i Baj- 
dek zwiedzali Zamojski Zespół Staro
miejski (wpisany 16 lat temu na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego UNESCO), ma dosyć 
nietypową formę. Jest tu trochę baśni 
i sporo rzetelnej wiedzy dotyczącej hi
storii miasta, jego założyciela i twórcy.

Tytułowi bohaterowie książki - 
Bajdek i Dusiek - opuszczają pewnej 
wigilijnej nocy Leśmianowską Łąkę

alizacje, wykonane przez uczniów 
z klas starszych. Każda z ilustracji ma 
jednakowo ważne znaczenie i swoją 
krótką historię związaną z jej powsta
niem. Stylistyczna niejednorodność 
materiału graficznego niezwykle 
przydała się na spotkaniach z naj
młodszymi dziećmi, które dopiero za
czynają poznawać Zamość od strony 
historii sztuki. Niektóre rysunki moż
na wykorzystać do tworzenia zamoj
skich „kolorowanek”, tak uwielbia
nych przez maluchy.

Wraz z Duśkiem i Bajdkiem wy
ruszyłam na spotkanie z dziećmi.

Dzieci w czasie 
spotkania 
z Duśkiem 
i Bajdkiem

(Bolesław Leśmian mieszkał w Zamo
ściu przez 13 lat) i przemieniają się 
w dwóch sympatycznych chłopców, 
którzy postanowili wspólnie zwiedzić 
Zamość i potem o wszystkim, co wi
dzieli, opowiedzieć dzieciom. Ta po 
trosze baśniowa narracja połączona 
jest z wyodrębnionymi wizualnie wia
domościami z zakresu historii i sztuki, 
zaadresowanymi do nieco starszych 
czytelników. Niezbędne były ilustra
cje, w przygotowaniu których pomo
gli uczniowie z zamojskiego Liceum 
Plastycznego. Większość prac wyko
nali w ramach prowadzonych zajęć 
z historii sztuki, nie wiedząc wówczas 
nic o ich przeznaczeniu. W klasach 
najmłodszych powstawały rysunki or
namentów - podokiennych fryzów 
tak typowych dla zamojskich kamie
nic. Do książki trafiły też fotografie 
i swoiste montaże - komputerowe re

Wędrówkę rozpoczęłam akurat 
w dzień walentynkowy. Odwiedza
jąc „zerówkowiczów” w jednym 
z zamojskich przedszkoli, musiałam 
choć trochę więc wcielić się w „cza
rownicę Walentynę” i zamienić bo
haterów w dwie niewielkie gliniane 
figurki. Próg przedszkola przekro
czyłam z ogromnym koszem wypeł
nionym różnymi zagadkowymi 
przedmiotami. Spotkanie z dziećmi 
musiało być przecież czymś wyjątko
wym. Zanim Bajdek i Dusiek zostali 
zamienieni w rzeźby, zdążyli, na 
szczęście, opowiedzieć mi o swej wę
drówce, czego dowodem była ksią
żeczka spoczywająca na dnie kosza. 
Rozmowę z dziećmi zaczęłam od 
opowieści o powstaniu miasta, 
a właściwie od osoby fundatora. Wy
jęłam z kosza wielki portret Jana Za
moyskiego. Była więc okazja, aby
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Zadzwoń do nas
Celem powołania i działalności Crlffln Real 
Estate jest przywracanie blasku starych 

I zapomnianych obiektów, poprzez Ich 
renowację i rewitalizację.

Obecnie poszukujemy kamienic oraz 
historycznych obiektów do zagospodarowania 

w głównych miastach Polski.

Osoby zainteresowane współpracą 
prosimy o kontakt.

GRIFFIN
REAL ESTATE JFćFn

tel. +48 (22) 596 4700

GRIFFIN REAL ESTATE Sp. Z 0.0. Sp. k.
ul. Fredry 6 ■ 00-097 Warszawa 

info@griffin-re.com

Izabela Winiewicz-Cybulska
Jak Dusiek i Bajdek zwiedzali Zamojską Starówkę, Zamość 2005. 
Ilustracje: uczniowie Liceum Plastycznego im. Bernarda Morando 
w Zamościu.
Fotografie: ze zbiorów Muzeum Zamojskiego w Zamościu.

Książka wydana przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Zamo
ścia, wyróżniona w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków 
i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w kategorii prac popu
laryzatorskich z ochrony zabytków i muzealnictwa w 2005 r.

porozmawiać o pozytywnych 
cechach charakteru, o tym, jak 
ważna jest nauka i dobre wy
kształcenie. Była też okazja, 
aby powiedzieć o modzie, o za
mojskim muzeum, nawet o fo
tografii portretu hetmana za
mieszczonej w książce.

Kolejnym „rekwizytem” 
czarownicy Walentyny był 
herb Zamościa z postacią św. 
Tomasza. I znowu okazja do 
rozmowy o... modzie (święty 
ma na sobie tunikę i togę), 
o rodowym herbie, o tym, ja
kie znaczenie ma dla nas godło 
państwa i narodowa flaga. Pre
tekstów do ważnych rozmów 
było więc mnóstwo. Odczyta
łam też z książki fragment 
o powstaniu herbu Jelita. Po
tem próbowaliśmy herb poko
lorować za pomocą wyjętych 
z magicznego kosza „zamoj
skich kolorowanek”. Oprócz 
herbu były też „malowanki” 
z fasadą kamienicy, a nawet sa
ma attyka. Aby odtworzyć 
piękne zamojskie kamienice 
ormiańskie, trzeba było wyko
nać pewne zadanie - ułożyć 
elewacje z fragmentów dużych 
kolorowych fotografii. Dzieci 
wybierały dowolne fragmenty 
„układanki” w określonym ko
lorze, następnie łączyły tak, 
aby w części dolnej były arka
dowe luki podcieni, powyżej 
dekoracyjny fryz, dalej okna, 
no i oczywiście attyka.

Trzeba było jeszcze ko
niecznie wyjaśnić koncepcję re
nesansowego miasta. Sięgnęłam 
więc ponownie do kosza, wyję
łam poskładane płótno, które 
rozłożyłam na podłodze. To 
plan miasta, namalowany przez 
jedną z uczennic Liceum. Nie
które zabytki zostały tu ozna
czone jak na prawdziwym pla
nie. Pozostałe obiekty przed
szkolaki rozpoznały z łatwo

ścią. Każdy wybrał więc koloro
wą kartę z nazwą i położył 
w odpowiednim miejscu. A te
raz opis samej renesansowej 
koncepcji. Bajdek nie chciał 
wierzyć, że w ten wieloboczny 
plan można „wpisać” sylwetkę 
człowieka. Ten, kto w naszej 
wspólnej zabawie był szczegól
nie aktywny, mógł posłużyć ja
ko „żywy” rekwizyt. Położył się 
więc plecami na płóciennym 
planie, a wszyscy mogli zoba
czyć, że głowa wypada tu, gdzie 
rezydencja - pałac Zamoyskich, 
czyli „mózg” całego założenia, 
kręgosłup - to główna podłuż
na oś wielobocznego planu, łą
cząca pałac z jednym z siedmiu 
narożnych bastionów, ramiona 
są osią poprzeczną, która połą
czyła Akademię Zamojską z ko
legiatą - dwie najważniejsze in
stytucje w ordynacji Zamoy
skich. Teraz można było po
równać to z rysunkiem zamiesz
czonym w książce.

Na zakończenie wspólnej za
bawy wypada sprawdzić nasze 
wiadomości. Do starszych dzieci 
adresowane są krzyżówki za
mieszczone na końcu książeczki. 
A my możemy zrobić krótki kon
kurs z nagrodami - drobnymi pa
miątkami z Wydziału Promocji 
Urzędu Miasta.

Może następnym razem spo
tkamy się na Rynku Wielkim, 
aby z planem w ręku przemie
rzyć trasę Bajdka i Duśka, 
a wszystkie „zamojskie koloro- 
wanki”, rysunki i zdjęcia umie
ścimy w naszej małej galerii, 
którą nazwiemy na przykład 
„Pod attyką”. W taki oto sposób 
każdy mieszkaniec Zamościa już 
od najmłodszych lat będzie 
przekonany, że nasze miasto jest 
rzeczywiście „perłą” jedyną na 
świecie.

Izabela Winiewicz-Cybulska
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WRYSUJ POLSKIEGO SUPERBOWE^i 
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ZAPYTAJ SWOJEGO NAUCZYCIELA O INFORMACJE

WKOWM MÓJ TALENT
m mów gy giwRzyd „superwhatera - _

- narysuj postać „Superbohatera" - technika do wyboru: rysunek na papierze lub
grafika komputerowa i nadaj jej imię
-jest jeden warunek - postać musi kojarzyć się z szacunkiem do zabytków oraz 
przygodami
- Swój projekt razem ze Swoimi danymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, 
rok urodzenia, adres szkoły) prześlij drogą pocztową na adres:

„Superbohaterl" KOBiDZ
ul. Kopernika 36/40 
00-328 Warszawa

A MOŻE WOLISZ ZAPROJEKTOWAĆ OOSRE GRAFICZNE LOGO?
NIC TRUDNEGO

- narysuj logo - technika do wyboru: rysunek na papierze lub grafika komputerowa
- logo musi kojarzyć się z szacunkiem do zabytków oraz przygodami
- Swój projekt razem ze Swoimi danymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, 
rok urodzenia, adres szkoły) prześlij drogą pocztową na adres:

„Superbohater2" KOBiDZ
ul. Kopernika 36/40
00-328 Warszawa

UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA!

- do nadsyłanych prac konkursowych obowiązkowo należy dodać pisemną zgodę rodzica 
lub opiekuna prawnego na udział w projekcie „Superbohater"oraz pisemne oświadczenie 
o zapoznaniu się z regulaminem projektu „Superbohater" Uczniowie pełnoletni proszeni 
są jedynie o dołączenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem projektu 
„Superbohater". Regulamin znajduje się na stronie www.kobidz.pl
- termin nadsyłania propozycji postaci i logo upływa 31 sierpnia 2008 roku
- jeśli masz problem - poproś o pomoc rodziców albo nauczycieli

CZEKAJĄ WSPANIAŁE NAGRODY - SPRZĘT ELEKTRONICZNY!
A CO NAJWAŻNIEJSZE ZWYCIĘSKIE PROJKETY POZNA CAŁA POLSKA!

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres pocztowy KOBiDZ: ul. Kopernika 36/40,00-328 
Warszawa, z dopiskiem „Superbohater", mailową na adres konkurs@kobidz.pl 
z dopiskiem „Superbohater" lub pod numer telefonu 022- 826 - 93 - 52, wew. 27
Więcej informacji na stronie www.kobidz.pl

Spotkanie z książką
NA STRAŻY MAZOWSZA

W2008 r. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne rozpoczęły publikację no
wej serii Zabytki Polski. W jej skład wchodzić będą monografie zabyt
ków polskiej architektury - bardziej i mniej znanych. Przedsięwzięcie to pa

tronatem merytorycznym objęto Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, patro
natem medialnym - „Spotkania z Zabytkami”. Pierwszą pozycją jest napisa
na przez Romana Postka książka Liw - miasto i zamek. Autor, znany z arty
kułów na lamach „Spotkań z Zabytkami”, dokonał w omawianej tu publika
cji opisu dziejów zamku w Liwie i historii samej miejscowości.

W pierwszej części książki przedstawiona została historia zamku w Li
wie: począwszy od czterech etapów jego budowy (od końca XIV w. do oko
ło 1429 r., około 1437 r., na początku XVI w. oraz między 1549 i 1555 r.), po
przez schyłek świetności (lata 1570-1703), upadek po zniszczeniach w 1703 r., 
i odbudowę (rozpoczętą w latach czterdziestych, kontynuowaną w latach 
pięćdziesiątych XX w.). Ciekawy jest fragment, w którym autor szuka analo
gicznych rozwiązań architektonicznych do liwskiej budowli; szczegółowa 
analiza prowadzi do zamku wielkiego księcia Witolda na wyspie jeziora Ga- 
lve w Trokach. Niemal identyczne są rozmiary obu zamków, jednakowy 
układ przestrzenny - to podobieństwa, ale jest też różnica: 
sposób organizacji przedzamcza. Niewyjaśniona pozostaje 
również kwestia wzajemnych inspiracji architektów pracują
cych nad wznoszeniem obu warowni: być może była to 
współpraca, a być może... „szpiegostwo architektoniczne ".

W kolejnych rozdziałach poznajemy historię i zbiory Mu
zeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, które w tym roku obcho
dzi 45-lecie powstania. Kolekcja muzealna składa się ze zbroi 
i hełmów, broni białej, drzewcowej i palnej, mebli i tkanin oraz 
obrazów otrzymanych w darze lub przyjętych w długotermi
nowy depozyt. Przedstawieniu poszczególnych eksponatów 
towarzyszą opisy techniki wykonania i zarys historii. I tak przy 
okazji omówienia wzbogacającej zamkowe zbiory kopii pa
radnej renesansowej zbroi autor dokonuje analizy rozwoju 
różnego typu strojów ochronnych, przedstawiając kolekcję 

broni białej - ukazuje jej ewolucję w ciągu wieków, a skupiając uwagę na 
broni palnej - stara się ukazać przeobrażenia, jakim podlegała od XVI do XIX w. 
W muzeum zgromadzone zostały cenne obrazy z galerii portretu sarmackie
go, wśród eksponowanych mebli wyróżnia się barokowa szafa gdańska 
z przełomu XVII i XVIII w., a unikatem jest pochodzący z pierwszej potowy 
XVIII w. kaflowy piec nawiązujący stylem do fajansów z Delft.

Osobny rozdział książki poświecony został historii miasta: pierwsze śla
dy osady pochodzą już z I w. n.e., dzieje parafii liwskiej sięgają natomiast 
XIII w. W 1760 r. wzniesiono tu kościół drewniany (już nie istnieje), w latach 
1905-1909 powstał nowy murowany kościół w stylu neogotyckim, zaprojek
towany przez Józefa Piusa Dziekońskiego.

Końcowa część publikacji zawiera wykaz zabytków powiatu węgrowskie
go tworzących tzw. Szlak Doliny Liwca, listę zamków o układzie przestrzen
nym zbliżonym do Liwa (oprócz wymienionego już zamku w Trokach 
uwzględnionych tu zostało siedem innych warowni), kalendarium najważniej
szych wydarzeń na ziemi liwskiej, skróconą bibliografię. 52 staranne repro
dukcje zdjęć omawianych budowli i ich detali, zaopatrzone w merytoryczne 

podpisy, są atutem wyrazistej szaty edytorskiej.
Przedstawiona książka - to ciekawy i godny naśladowa

nia przykład popularyzacji historii i zabytków. Jak zapowiada 
wydawca, w przygotowaniu są kolejne tytuły z serii: Lubiąż - 
opactwo cystersów, Wroclaw - kościół św. Marii Magdaleny, 
Węgrów - kościół Wniebowzięcia NMP i zespól porelormacki, 
Nysa - kościół św. Jakuba, Kwidzyn - katedra i zamek, Trzeb
nica - opactwo cysterek, Czersk - zamek i miasto. Realizacja 
przedsięwzięcia na pewno wzbogaci ofertę rynku czytelnicze
go i usatysfakcjonuje turystów oraz miłośników architektury.

Książkę można nabyć (cena: 28 zł) w większych 
księgarniach na terenie kraju oraz zamówić w Księgarni Wysyłko
wej Wydawnictw Naukowo-Technicznych (00-048 Warszawa, ul. 
Mazowiecka 2/4, tel. 022 826 72 71, e-mail: handlowy@wnt.pl, 
księgarnia internetowa: www.wnt.pl).
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Wiosna na królewskich fajansach

We wrześniu 2007 r. grupa 
archeologów rozpoczęta 

wykopaliska na terenie daw
nego Banku Polskiego u zbie
gu ul. Bielańskiej i Al. Solidar
ności w Warszawie. W połowie 
XVIII w. na tym miejscu znaj
dował się budynek ujeżdżalni 
koni, zaprojektowany przez 
Jakuba Fontanę. W okresie 
panowania Stanisława Augu
sta Poniatowskiego ujeżdżal
nię koni przebudowano na 
królewską mennicę.

Podczas badań archeolo
gicznych odnaleziono m.in. 
fragmenty ceramiki, w tym 
wiele interesujących ułamków 
naczyń z sygnaturą „B” (Bel
weder?). Jeden z fragmen
tów, będący częścią pokrywy 
niewielkiego naczynia o śred
nicy 8 cm (cukiernicy?), za
chował wzór określany jako 
„gałązki kwitnącej śliwy na tle 
połamanego lodu” (barwy: 
kobaltowa, biała, czerwona 
oraz złocenia). Ponadto od
naleziono bardzo drobny 
fragment cienkościennego 
naczynia (filiżanki?) o iden
tycznej strukturze i dekoracji. 
Fragmenty ceramiki użytko
wej o tym samym, bogatym 
wzorze wskazują na używanie 
w mennicy królewskiej kon
kretnego serwisu (prawdopo
dobnie kawowego lub herba
cianego). Zakładając, że od
kopane fragmenty dwóch na
czyń zostały wykonane w kró
lewskiej wytwórni belweder- 
skiej, byłby to pierwszy przy
padek odnalezienia naczyń 
serwisowych z Belwederu, 
poza zachowanymi w muze
ach naczyniami z Serwisu 
Suttańskiego (zob. „Spotka
nia z Zabytkami”, nr 5, 1998, 
ss. 12-15).

Królewska wytwórnia fa
jansu w podwarszawskim 
Belwederze została założona 
z inicjatywy króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego oraz 
stolnika wielkiego koronnego 
Augusta Moszyńskiego. Pierw
sze przygotowania labora
toryjne rozpoczęto jeszcze 
w 1768 r., za okres funkcjono
wania fabryki przyjmuje się 
jednak lata 1770-1780. Obec
nie w polskich zbiorach mu
zealnych zachowało się zale

dwie około 30 naczyń z wy
twórni belwederskiej. Zdecy
dowaną większość spośród 
fajansów królewskich stano
wią dekoracyjne wazony ko
minkowe. Spośród naczyń 
serwisowych znany jest tylko 
jeden wzór serwisowy - Ser
wisu Suttańskiego, wykona
nego w 1777 r. jako podaru
nek od króla polskiego dla 
sułtana tureckiego Abdul Ha- 
mida I. Dekorację naczyń wy
konano w japońskim stylu 
Imari. Archiwa wspominają 
jeszcze o drugim serwisie za
mówionym w 1780 r. na wła
sne potrzeby króla. Dekoracja 
tego serwisu miała być „imite 
du Japon”. Niestety, nic wię
cej na ten temat nie wiadomo.

Zastosowany na dwóch 
fragmentach wykopanych na
czyń typ dekoracji „gałązki 
kwitnącej śliwy na tle połama
nego lodu” jest bezpośrednio 
zaczerpnięty z Chin i malowa
no go na porcelanowych na
czyniach od XVIII w. do cza
sów współczesnych. Najczę
ściej wzór ten stosowali Chiń
czycy do dekoracji porcela
nowych dzbanów-stojów na 
imbir. Takie naczynia byty po
pularnym podarunkiem no
worocznym w pierwszych 
miesiącach budzącej się do 
życia przyrody, symbolizowa
nej przez kwitnące drzewa śli
wy oraz kruszący się na rze
kach i jeziorach lód. Najczę
ściej kolorystykę dekoracji 
ograniczano do białego tła 
porcelany i kobaltowego ry
sunku kwiatów na gałązkach 
śliwy oraz połamanego lodu. 
Znana jest również druga 
wersja takiego wzoru, wzbo
gacona podbarwionymi czer
wienią kwiatami kwitnącej śli
wy, czasami w obydwu wer
sjach umieszczono złotą kre
skę w namalowanych miej
scach spękań pokruszonego 
lodu. Wielki miłośnik i kolek
cjoner porcelany, król August 
II Sas, posiadał w swoim po
koju w wieży (Turmzimmer) 
królewskiego pałacu Zwinger 
w Dreźnie aż cztery takie wa
zony.

Wytwórnia belwederska 
stosowała do dekoracji swo
ich wyrobów motyw „gałązek

1. Fragmenty dwóch fajansowych 
naczyń z wzorem „gałązek kwiatów 
kwitnącej śliwy na tle połamanego 
lodu”, znalezione podczas wykopalisk 
archeologicznych pod budynkiem 
dawnego Banku Polskiego w 2007 r.

kwiatów kwitnącej śliwy na tle 
połamanego lodu” najczę
ściej w wazonach o formie za
czerpniętej z dalekiego 
wschodu, popularnie zwa
nych „yen-yen”. W polskich 
zbiorach muzealnych zacho
wało się jedenaście wazonów 
o takiej dekoracji: po dwa wa
zony o barwie kobaltowo-bia- 
tej z Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Krakowie oraz 
Nieborowie, trzy wazony 
o barwie kobaltowo-biato- 
-czerwonej z Zamku Królew
skiego w Warszawie i dwa 
wazony o barwie kobaltowo- 
-biato-czerwonej oraz ze zło
tymi krakelurami ze zbiorów 
Muzeum Czartoryskich w Kra
kowie. Duża liczba naczyń 
z wytwórni królewskiej została

2. Wazon fajansowy z Wytwórni 
Królewskiej w Belwederze, 
1770-1780, zbiory Muzeum 
Narodowego w Warszawie

(zdjęcia: 1 - Mariusz Klarecki, 
2 - Zbigniew Doliński)

zniszczona podczas ostatniej 
wojny. W katalogu wystawy 
„Ceramika i szkło polskie”, 
urządzonej w 1913 r. w War
szawie przez Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami Prze
szłości, można odnaleźć wie
le przykładów wazonów z fa
jansu belwederskiego. Czar
no-białe ilustracje prezentują 
również przykłady niezacho- 
wanych obecnie form wazo
nów z malarskim motywem 
„gałązek kwiatów kwitnącej 
śliwy na tle połamanego lo
du”. Dwa dużych rozmiarów 
wazony z podobnym moty
wem dekoracyjnym wymie
niane są w „Katalogu Wysta
wy Kobierców i Ceramiki 
w Muzeum Narodowem 
w Krakowie” z 1934 r. Katalog 
opisuje, że jeden z tych wazo
nów byt własnością ks. Józe
fa Poniatowskiego, a drugi 
Stanisława Kostki Potockie
go, obydwa eksponaty szczę
śliwie przetrwały do dziś 
i można je obecnie oglądać 
w zbiorach Muzeum Narodo
wego w Krakowie.

Znalezione podczas wy
kopalisk fragmenty pokrywki 
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oraz cienkościennego naczy
nia ze wzorem „gałązek kwia
tów kwitnącej śliwy na tle po
łamanego lodu” odpowiadają 
wzorem dekoracji wazonom 
z królewskiej fajansiarni 
(szczególnie wazonom z Mu
zeum Czartoryskich w Krako
wie). Glina, z której wykonano 
pokrywkę, w zestawieniu 
z fragmentem naczynia z Ser
wisu Suttańskiego jest bardzo 
podobna. Odnalezienie przez 
archeologów fragmentu po
krywki w warstwie ziemi z cza
su funkcjonowania manufak
tury w Belwederze oraz fakt, 
że w tym miejscu funkcjono
wała wówczas mennica kró
lewska, zdają się potwierdzać 

przypisywanie naczynia do 
produkcji królewskiej manu
faktury fajansów. Świadczą 
o tym również wykopane 
w tym samym miejscu ułamki 
podobnej ceramiki z sygnatu
rą „B” (prawdopodobnie sto
sowaną zarówno przez wy
twórnię w Belwederze, jak 
i wytwórnię w Białej Podlaskiej, 
co też nie jest dotychczas jed
noznacznie rozstrzygnięte).

Analizując odkopane frag
menty dwóch naczyń z wzo
rem kwitnącej śliwy w porów
naniu z zabytkami wytwórni 
belwederskiej w zbiorach mu
zealnych, zadziwia wysoki po
ziom technologii zabytków 
z wykopalisk. Zastanawiające 

jest, że na ułamkach naczyń 
z wykopalisk warstwa malar
ska wtopiona jest w szkliwo, 
tworząc jednorodną strukturę, 
natomiast na wazonach oraz 
naczyniach serwisowych ze 
zbiorów muzealnych warstwa 
malarska tworzy wypukłą po
wierzchnię. Zadziwia również 
wysoki poziom wykonania na
czynia (filiżanki?), z którego 
pochodzi drobny cienko
ścienny ułamek, co w wypad
ku wypalonych z mało szla
chetnej gliny naczyń belwe- 
derskich jest bardzo trudne. 
Przypuszczenie, że w trakcie 
prac wykopaliskowych odna
leziono nieznany wzór naczyń 
serwisowych z królewskiej 

manufaktury fajansu oraz że 
przy ich produkcji stosowano 
wyższą technologię potwier
dzić mogą jedynie badania fi
zykochemiczne. Zebranie du
żego materiału porównaw
czego domniemanych fajan
sów belwederskich oraz ze
stawienie ich cech z naczy
niami niewątpliwie należącymi 
do wytwórni belwederskiej ze 
zbiorów muzealnych może 
rozstrzygnąć wiele wątpliwo
ści oraz przyczynić się do po
znania asortymentu, techno
logii oraz rodzajów dekoracji 
stosowanej w fajansiarni kró
lewskiej.

Mariusz Klarecki

Zabytki na znaczkach

Fotografie Karola Beyera na znaczkach Poczty Polskiej

Pretekstem do wydania przez
Pocztę Polską czterech 

znaczków z nowej serii „Historia 
polskiej fotografii" była obcho
dzona w lutym br. 190. rocznica 
urodzin Karola Beyera (1818- 
-1877), pioniera warszawskiej 
dagerotypii i fotografii, wielkiego 
patrioty i społecznika, którego za 
życia najwyżej ceniono w dzie
dzinie numizmatyki. „Karol Beyer 
- czytamy w pośmiertnym wspo
mnieniu - postać w Warszawie 
powszechnie znana, jako neumi- 
zmatyk i starożytnik w ogóle, po
łoży! niemałe zasługi i byl powa
gą, z którą każdy na tem polu 
pracownik liczyć się musiai" (Jó
zefa Ungra kalendarz illustrowa- 
ny na rok zwyczajny 1879, War
szawa 1878, s. 22; zob. też: 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 4, 
1998, ss. 12-13).

Na znaczkach i na koper
tach przygotowanych z okazji 
pierwszego dnia ich obiegu 
przedstawiono 9 fotografii wy
konanych przez Karola Beyera 
w latach 1858-1866, udostęp
nionych ze Zbiorów Ikonogra
ficznych i Fotograficznych Mu
zeum Narodowego w Warsza
wie (zob. IV s. okładki). Auto
rem tych pięknych, zharmoni
zowanych z tematem projektów 
(znaczki, koperty pierwszego 
dnia obiegu i okolicznościowy 
datownik) jest Jacek Konarzew
ski - artysta plastyk, absolwent 
Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Znaczki - wszyst
kie o nominale 1,35 zł, wydru
kowane techniką offsetową na 
papierze fluorescencyjnym 

w formacie 31,25 x 43 mm, 
w nakładzie po 500 tys. sztuk, 
w arkuszach zawierających 12 
znaczków (po 3 serie w arku
szu) - wprowadzono do obiegu 
29 lutego 2008 r. Z tej też oka
zji tego dnia w gmachu Mu
zeum Narodowego w Warsza
wie zorganizowane zostało sto
isko pocztowe związane z no
wą emisją.

W jednym z wysokonakla- 
dowych dzienników informację 
o ukazaniu się znaczków zaty
tułowano Listy zdobione dage- 
rotypem. To oczywisty błąd, po
nieważ żadna z reprodukowa
nych fotografii nie jest dagero- 
typem, czyli unikatowym zdję
ciem wykonanym metodą da
gerotypii na metalowej, posre
brzanej płytce (metoda stoso
wana w latach czterdziestych 
i pięćdziesiątych XIX w., na 
krótko przed opracowaniem 
klasycznego procesu negaty- 
wowo-pozytywowego w foto
grafii). To nieoczekiwane po
tknięcie można jednak też przy
jąć za dobry omen i oczekiwać 
od Poczty Polskiej nie tylko 
kontynuacji tej niezwykle uda
nej emisji znaczków poprzez 
wprowadzanie kolejnych serii 
z cyklu „Historia polskiej foto
grafii", tym razem z reproduko
wanymi na nich fotografiami 
wykonywanymi przez pionierów 
fotografii w Krakowie, Pozna
niu, Lodzi, Kaliszu i innych zna
czących dla rozwoju fotografii 
ośrodkach w kraju, ale także 
wzbogacenia jej serią z wybra
nymi dagerotypami ze zbiorów

polskich. Zachowało ich się, co 
prawda, tylko około pięciuset - 
442 opisała już przed niemal 
dwudziestu laty Wanda Mossa
kowska w pierwszym na świę
cie opracowaniu dagerotypów 
zachowanych w kolekcjach jed
nego kraju (Dagerotypy w zbio
rach polskich. Katalog, Wro
cław etc. 1989), 19 kolejnych 
omówionych zostało przez tę 
samą autorkę w latach następ
nych w roczniku „Dagerotyp”, 
a do tego należy jeszcze dodać 
przynajmniej kilkadziesiąt po
dobnych im obiektów sprowa
dzonych ostatnio do Polski 
z rynku amerykańskiego. Jed
nakże, jak czytamy w jednym 
z artykułów Wandy Mossakow
skiej, „Ilość polskich dageroty
pów, czyli zdjętych przez miej
scowe zakłady lub przedsta
wiających osobistości polskie, 
jest tak niewielka w stosunku 
do stanu posiadania innych

1. Dagerotyp z portretem Elżbiety 
(Elizy) Krasińskiej i jej syna 
Władysława, Paryż, 1852-1853, 
własność prywatna (reprodukcja 
wg W. Mossakowska, Dagerotypy
w zbiorach polskich. Katalog, Wrocław 
etc. 1989, II. 157)
2. Dagerotyp z portretem kobiety 
z kręgu rodziny lub znajomych 
Nowaków, lata pięćdziesiąte XIX w., 
własność Biblioteki Narodowej
w Warszawie (reprodukcja 
wg W. Mossakowska, Dagerotypy 
polskie i polonika w zbiorach 
krajowych, „Dagerotyp", nr 10,2001, il. 9)

krajów europejskich, że warto 
odnotować każdy odnaleziony 
obiekt". A może także - dodaj
my - upamiętnić na kolejnych 
znaczkach z serii „Historia pol
skiej fotografii”? Projektanta 
już znamy. Teraz inicjatywa na
leży do emitenta.

Wojciech Przybyszewski
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Z kryminalnej kroniki

Mord na Kremlu

W
 nocy z 26 na 27 maja 1606 r. na 
moskiewskim Kremlu rozegrał 
się niezwykle krwawy koniec 
pierwszej dymitriady - zamordowano ca

ra Dymitra I Samozwańca i wyrżnięto 
w pień cate jego otoczenie, w tym blisko 
500 Polaków.

Tragiczne losy Dymitra Samozwańca, 
ożenionego z piękną i wyrachowaną woje- 
wodzianką sandomierską Maryną Mnisz
chówną, oraz dzieje zatogi polskiej w Mo
skwie są powszechnie znane, nie ma tu 
zatem potrzeby relacjonowania awantury, 
w jaką niefortunnie uwiktata się Rzeczpo
spolita. Efektem tych wypadków okazało 
się fiasko politycznych planów Zygmunta 
III Wazy, a co gorsza - żywiołowa wprost 
nienawiść Rosjan do Polski i Polaków.

Kim naprawdę byt Dy
mitr, do dziś właściwie nie 
wiadomo. Istnieje kilka wersji 
na temat jego pochodzenia. 
Car Borys Godunow utrzy
mywał, iż byt zbiegłym z mo
nastyru mnichem, Griszką 
Otriepiewem. Mówiono też, 
że byt nieprawym synem kró
la Stefana Batorego. Dzie
więtnastowieczny historyk ro
syjski Siergiej F. Ptatonow 
twierdził z kolei, „że byt to 
człowiek moskiewski przygo
towywany do swej roli w śro
dowisku wrogich Godunowo
wi bojarów moskiewskich 
i przez nich został wysłany do 
Polski" (Mieczysław Gębaro- 
wicz, Początki malarstwa hi
storycznego w Polsce, Wro
cław 1981, s. 71).

Nie ulega wątpliwości, że
Samozwaniec, urodzony najprawdopo
dobniej około 1581 r., byl bardzo staran
nie przysposabiany do roli, którą miał 
odegrać. Co ciekawe, jego mistyfikacja 
okazała się tak silna, że on sam uwierzył, 
iż jest synem Iwana Groźnego, w czym 
pomagały mu przymioty osobiste, do
strzegane zgodnie zarówno przez zwo
lenników, jak i wrogów. Dymitra cecho
wała bowiem niezwykła inteligencja i by
strość, szaleńcza wprost odwaga tak 
w walce, jak i w życiu prywatnym, wspa
niałomyślność i przystępność, nawet dla 
ludzi prostych. Uzdolniony politycznie, 
uchodził za człowieka postępowego, na
wiązującego chętnie do zachodniego 
sposobu bycia i myślenia. Nuncjusz pa
pieski w Polsce, Claudio Rangoni, który 
obserwował Dymitra na uczcie, wydanej 
przez Jerzego Mniszcha, pozostawił wia
rygodny opis wyglądu rzekomego care
wicza: „On sam jest młodym człowiekiem 
o dobrej aparycji, o ciemnej cerze twarzy, 

z bardzo wielką brodawką na nosie pod 
prawym okiem, ręka jego długa i biała, 
a jej kształt świadczy o szlachetnym po
chodzeniu; wykazuje on też pewność sie
bie w sposobie mówienia, chodzenia i by
cia, ma w sobie naprawdę coś z wielkie
go pana" (M. Gębarowicz, op. cit., s. 42).

Od połowy 1603 r., kiedy to Samo
zwaniec pojawił się na arenie politycznej, 
jego czas zdawał się przyspieszać. Pre
tendent, wyruszając z Polski na czele 
3619 ludzi, w październiku 1604 r. prze
kroczył granicę moskiewską. 30 czerwca 
1605 r. wjechał do stolicy, koronował się 
i zasiadł na tronie Rurykowiczów. 22 li
stopada tego roku zawarł w Krakowie 
perprocura małżeństwo z Maryną Mnisz
chówną, która 12 maja roku następnego 

odbyta uroczysty wjazd do Moskwy. 18 
maja nastąpiły uroczyste zaślubiny pary 
cesarskiej oraz koronacja Maryny. Młody 
car weselił się i ucztował z Polakami, 
a tymczasem w kotach bojarskich doj
rzewał spisek przeciwko niemu. Na cze
le sprzysiężenia stanął książę Wasyl 
Szujski (cara ostrzegano o niebezpie
czeństwie, ale zlekceważył je). Rankiem 
27 maja z polecenia spiskowców ude
rzono w Moskwie na alarm, bijąc 
w dzwony, podburzono pospólstwo 
i rozpoczęła się rzeź. Dymitr usiłował 
uciec z pałacu, wyskakując przez okno, 
lecz nieszczęśliwie zwichnął sobie nogę 
i stracił przytomność. Pojmanego przez 
bojarów obstąpiono, szarpiąc go i szczy
piąc. Nie wiadomo, kto pierwszy strzelił 
do znieważanego cara. Do konającego 
rzucili się bojarzy i inni spiskowcy, siekąc 
szablami i ktując nożami (ogółem zada
no mu 21 ran). Obnażone ciało powle
czono na Plac Czerwony, gdzie położo

no „na stołku", czyli na deskach bez ża
łobnego przykrycia, dymów kadzideł 
i żałobnych śpiewów. Tam przeleżało 
trzy dni i trzy noce, wystawione na pa
stwę rozbestwionej tłuszczy. Gdy je po
grzebano za miastem, nad grobem Sa
mozwańca zaczęty dziać się cuda: z mo
giły rzekomo wylatywały białe gołębie 
i pojawiały się tajemnicze światła. Zatem 
zmasakrowane, pogrzebane prowizo
rycznie ciało odkopano i pochowano na 
małym cmentarzu. Potem rozeszły się 
pogłoski o kolejnych zatrważających zja
wiskach: z grobu wydobywał się ogień 
i słychać było wesołą muzykę. Wszystko 
wskazuje na to, iż spiskowcy sami roz
powszechniali te nieprawdopodobne 
plotki, aby móc zatrzeć wszelkie fizyczne 

ślady po zamordowanym 
władcy. Zwłoki wykopano po 
raz kolejny, obwieziono jak 
na urągowisko na wozie po 
całej Moskwie, porąbano 
i wreszcie spalono na stosie. 
Nie dano spokoju i prochom 
zamordowanego: załadowa
no nimi armatę i wystrzelono 
w powietrze w kierunku za
chodnim, skąd przybył.

Malarska ikonografia ca
ra Dymitra (cykle historycz
nych malowideł z zamku 
w Wiśniowcu oraz w Lasz
kach Murowanych, portrety 
Samozwańca i Maryny) 
z natury rzeczy eksponowa
ła momenty chwaty i stawy 
pary cesarskiej, takie jak za
ślubiny, koronacja, uroczy
sty wjazd itp. Scenę przera
żającego, końcowego już, 

znęcania się nad trupem Dymitra utrwa
liła natomiast, dotychczas niepublikowa
na, anonimowa akwaforta niemiecka, 
zamieszczona w tomie pierwszym dzieła 
Hioba Ludolfa Allgemeine Schau - 
Buhne Oder Welt (Franckfurt am Mayn 
1699). Ta dynamiczna kompozycja 
przedstawia rozgorączkowany tłum, wy
grażający pięściami obnażonym zwło
kom, spoczywającym na okrytym mate
rią stole (a więc już nie na gołych de
skach), oraz wzniecający - jakby w po
śpiechu - ogromny stos. W tle widać 
drewniane zabudowania Placu Czerwo
nego. I choć rycina pod względem skali 
okrucieństwa pozostała wyraźnie w tyle 
za relacjami o tej straszliwej rzezi, to do
brze oddaje atmosferę grozy i zezwie
rzęcenia, niepodzielnie panującą w Ro
sji od czasów Iwana Groźnego i towa
rzyszącą mrocznemu okresowi tzw. 
Wielkiej Smuty.

Hanna Widacka

„Zwłoki Dymitra Samozwańca na chwilę przed spaleniem”, anonimowa 
akwaforta niemiecka, 1699 r.

(zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie)
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Do wypełnionych przez na
szych Czytelników ankiet 

, dołączone były również często
x / mile listy. Oto jeden z nich:

Szanowna Redakcjo

Jestem miłośnikiem „Spotkań z Za
bytkami", które kupuję i czytam od wie
lu lat i nie tylko, bo także z pietyzmem 
przechowuję wszystkie egzemplarze, 
jakie mam. Żałuję bardzo, że nie mam 
tych z początku lat dziewięćdziesiątych 
i osiemdziesiątych. Pismo od kilku ład
nych lat jest pięknie wydawane. Naj
smaczniejsze kąski znajdują się 
w środku, starannie przyrządzane przez 
znakomitych mistrzów.

Dla mnie takim rarytasem są „Za
bytki w krajobrazie”, „Spotkania na 
Wschodzie"... Czytając (smakując) te 
ostatnie, często żal mi serce ściska, że 
piękno, które bezpowrotnie zostało 
utracone i zniszczone, jest nie do od
tworzenia. A to, co jeszcze przypomina 
zabytek i mogło być uratowane, ulega 
powolnej zagładzie. Do kogo mieć żal, 
na kogo się złościć. A czy na naszym 
podwórku jest inaczej?

Należy jednak cieszyć się z tego, 
co jest, co cudownie ocalało, co nie
spodziewanie odnaleziono, co jest re
staurowane, co jest rekonstruowane, 
co jest...

Z wyrazami szacunku dla całej re
dakcji i współpracowników

stały czytelnik 
Jacek Stała

Na zdjęciu przy informacji o „Królewskim zaku
pie” dla muzeum na Wawelu („Spotkania z Za
bytkami", nr 5, 2008, s. 39) przedstawione zo
stały trzy z czterech nowo nabytych elementów 
słynnego Serwisu Łabędziego: dwa lichtarze 
i sosjerka w kształcie łabędzia. Za błędny pod
pis przepraszamy.

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

miesięcznika są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma 
• dla szkól i bibliotek gratisowe roczniki 2004, 2005 lub 2006 

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI".
• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami i muzeami 

każdego miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym Prenumeratorom, 
którzy zamówią

„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI" bezpośrednio w wydawnictwie 
(zob. informację niżej) książki oraz płyty CD o tematyce związanej 

z profilem naszego czasopisma.

W tym miesiącu nagrody otrzymują:
/ Marek Pawlak z Lodzi - XIX-wieczna Azja Środkowa w obiektywie Leona Barszczewskiego, 
katalog wystawy, wyd. Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock 2007

/ Janusz Struczyński z Gniewa - Roman Postek, Liw - miasto i zamek, Wydawnictwa 
Techniczno-Naukowe, Warszawa 2008

/ Zofia Rak ze Stalowej Woli - Magdalena Piwocka, Arrasy Zygmunta Augusta, wyd. Zamek 
Królewski na Wawelu, Kraków 2007

/ Agnieszka Pieczarka z Miłomłyna - Krystyna Tucholska, Bożena Kostuch, Huculszczyzna. 
Ceramika pokucka w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, wyd. Muzeum Narodowe w 
Krakowie, Kraków 2008

/ XLIV L.O. im. A. Dobiszewskiego w Warszawie - Anna Czobodzińska-Przybystawska, Halina 
Kostka-Chybowska, Na marginesie twórczości literackiej. Malarskie pasje Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, katalog wystawy, wyd. Muzeum J.l. Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 
2007

PRENUMERATA

prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiec
ka 1 A, BPH SA Warszawa nr 02 1060 0076 0000 4210 2000 2418. 
Wpłat prosimy dokonywać na blankietach przekazów pocztowych i banko
wych. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym miesiącu; cena numeru 
6 zł za 1 egz., cena prenumeraty opłaconej na cały 2008 r. - 72 zł. Prenume
rata zagraniczna jest o 150% droższa. Archiwalne numery z lat 2001-2005 
w cenie 1,50 zi za 1 egz. dostępne są w siedzibie wydawcy. Wszelkie 
informacje można uzyskać pod nr. teł. 0-22 629-62-26 (e-mail: zabyt- 
ki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach poczto
wych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie 
dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe 
dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listonosze przyj
mują przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia następ
nego roku, do końca lutego na okres od I kwietnia, do 31 maja na okres 
od I lipca, do 3 I sierpnia na okres od 1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania prenumerato
ra przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnie
niem okresów przedpłat podanych wyżej.

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

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na III kwartał 2008 r. przyjmowane są 
do 5 czerwca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w Warsza
wie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie Przed
mieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum Taniej Książ
ki (Hala Kopińska, ul. Grzymały-Sokołowskiego 2), w Towarzystwie Opieki 
nad Zabytkami (ul. Myśliwiecka 1 A), w kioskach muzealnych oraz kioskach 
Ruchu na terenie całego kraju.



Fotografie Karola Beyera
na znaczkach Poczty Polskiej

(zob. s. 39)

Polska

Koperta pierwszego dnia obiegu (FDC) znaczka 
z reprodukcją fotografii „Karol Beyer. Autoportret”, 1858 r.; 
na kopercie fotografia „Zespól redakcyjny «Tygodnika 
llustrowanego»”, 1864 r.

Koperta pierwszego dnia obiegu (FDC) znaczka 
z reprodukcją fotografii „Warszawa. Wojsko rosyjskie 
na Placu Zamkowym”, 1861 r.; na kopercie fotografia 

„Warszawa. Pomnik Jana III Sobieskiego”, 1858 r.

Koperta pierwszego dnia obiegu (FDC) znaczka 
z reprodukcją fotografii „Warszawa. Włościanie 

z Wilanowa”, 1866 r.; na kopercie dwie fotografie 
o podobnym temacie: „Gospodarz z Wilanowa”, 

1866 r. i „Włościanka z Wilanowa”, 1866 r.

JOiitoria po /i# iej fotografii

Koperta pierwszego dnia obiegu (FDC) znaczka 
z reprodukcją fotografii „Warszawa. Kościół św. Krzyża”, 
1858 r.; na kopercie fotografie „Warszawa. Budowa 
mostu Kierbedzia”, 22 V 1861 r.


