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OD REDAKCJI

W
 połowie kwietnia br. media w Polsce obiegła niepokojąca wiado
mość o zburzeniu części osiemnastowiecznych murów zamku Ra
dziwiłłów w Nieświeżu na Białorusi. Według Białorusinów nic złego 
się nie stało. „Ściana nie została zburzona, tylko rozebrana - mówi odpowie

dzialny za te działania Siarhiej Druszczyc. - Przez dwa lata zastanawialiśmy 
się, co robić. Ściany były popodpierane, pojawiły się spękania. Okazało się,

Ruiny zamku królewskiego w Bobolicach 
w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, XIV w., 
stan z sierpnia 2001 r.

że cegła jest słabej jakości. Ale całą zło
żyliśmy tak, by wykorzystać do odbudo
wy". Innego zdania jest dr Tadeusz Ber
natowicz, historyk sztuki z Uniwersytetu 
Warszawskiego i autor dokumentacji, po
zwalającej wpisać (w lipcu 2005 r.) cały, 
powstały już w znacznej części w XVI w., 
architektoniczno-rezydencjonalny zespól 
rodu Radziwiłłów w Nieświeżu na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego UNESCO: Nie powinno 
dojść do tego [do zburzenia ściany zam
ku w Nieświeżu - red.]. Pod tą częścią

zamku grunt byt niestabilny, ale to nie powód, by cokolwiek burzyć”. I najbar
dziej obawia się fantazyjnej odbudowy wyburzonych murów, czego przykła
dy w wykonaniu białoruskich specjalistów znane są z niedawnej przeszłości 
(„Gazeta Wyborcza”, wyd. z 14 kwietnia 2008 r., s. 9).

To niejedyny taki trudny do zrozumienia przypadek. Coraz częściej i u nas 
zabytkowe budowle traktowane są z lekceważeniem, niekiedy zaś z pominię
ciem obowiązujących norm prawnych oraz, przy próbach odbudowy lub re
konstrukcji obiektu, z architektoniczną dowolnością urągającą najprostszym 
zasadom estetyki. O problemie traktowania ruin historycznych dyskutowali 
już specjaliści, samorządowcy i miłośnicy zabytków podczas konferencji 
„Ochrona zabytków architektury obronnej. Teoria a praktyka” w Działdowie 
(zob. „Spotkania z Zabytkami", nr 10, 2007) oraz na zorganizowanym przez 
Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zabytkami spotkaniu 12 stycznia br. 
w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Temat nie został jednak wyczerpa
ny. Dlatego w tym numerze gorąco polecamy lekturę artykułu Janusza Ka
niewskiego, wykładowcy w Istituto Europeo Design di Torino i w Royal 
College of Art w Londynie, W imieniu tych, co za dwieście lat... (ss. 3-6), 
w którym poruszonych zostało kilka dotyczących tej problematyki wątków. 
Konkluzje i płynące z nich nauki nie dla wszystkich mogą okazać się łatwe do 
przyjęcia. I to nie tylko dlatego, że autor spogląda na naszą rzeczywistość 
z dość odległej, zagranicznej perspektywy, ale także dlatego, że, po prostu, 
można się z nim czasem nie zgodzić. Czy wywoła to ożywioną reakcję na
szych czytelników i w kolejnych numerach będziemy mogli zaprezentować na 
lamach miesięcznika inne glosy w dyskusji? Mamy taką nadzieję.

MKiDN
DEPARTAMENT
SZTUKI

Dnia 30 lipca 2008 roku upływa termin składania podań o roczne stypen
dia twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stypendia przy
znawane są w następujących dziedzinach: literatura, teatr i film, plastyka, 
muzyka, upowszechnianie kultury (w tym twórcy ludowi), opieka nad za
bytkami oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegó
łowe informacje oraz formularze wniosków stypendialnych zamieszczone 
są na stronie www.mkidn.gov.pl
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Zespól klasztorny Kongregacji 
Oratorium św. Filipa Neri w Gosty- 
niu-Giogówku w woj. wielkopol
skim wpisany został na listę Po
mników Historii; jest to już 34. 
obiekt na tej liście. Najcenniej
szym elementem gostyńskiego 
zespołu jest bazylika Niepokala
nego Poczęcia NMPanny i św. Fili
pa Neri. Budowla stanowi jedyny 
w Polsce przykład pełnego impor
tu baroku włoskiego. Autorem jej 
projektu jest wybitny wenecki ar
chitekt Baldassare Longhena 
(1598-1682). Wyjątkowym kunsz
tem artystycznym odznacza się 
również wystrój wnętrza i wyposa
żenie świątyni. W archiwum klasz
tornym znajdują się też wyjątkowo 
cenne zabytki muzyczne, np. nuty 
utworów Józefa Zeidlera. Cały ze
spól w Gostyniu-Glogówku wyma
ga gruntownego remontu. Miejmy 
nadzieję, że uznanie go za Pomnik 
Historii pomoże w uzyskaniu fun
duszy umożliwiających przepro
wadzenie niezbędnych prac.

W trakcie prac wykopaliskowych na 
rynku w Zielonej Górze archeolo
dzy odkryli fundamenty i mury daw
nych kamienic oraz piwnice domu 
z końca XVII lub początku XVIII w. 
Między murami budynków natrafio
no na ceglany piec, prawdopodob
nie chlebowy. Być może jego histo
ria sięga nawet czasów średniowie
cza. Wszystkie te znaleziska wyma
gają precyzyjnego przebadania 
przez specjalistów.

W 2008 r. mija sto lat istnienia Mu
zeum Narodowego w Kielcach. 
Powstało w 1908 r„ a w 1975 r. 
w uznaniu zasług dla rozwoju kultu
ry i nauki polskiej oraz wielkiego 
znaczenia tej placówki zarządze
niem ministra kultury i sztuki pod
niesione zostało do rangi muzeum 
narodowego; dzięki temu weszło 
do grupy siedmiu muzeów narodo
wych w Polsce. Kieleckie muzeum 
z malej prowincjonalnej jednostki 
stało się dużą, prężną placówką, 
która mimo wielu trudności, w tym 
i finansowych, wychodziła z nich 
zawsze zwycięsko. Jej dużą zasłu
gą jest m.in. wydobycie z niepa
mięci historii dzięki zorganizowaniu 
wystaw monograficznych dwóch 
świetnych malarzy polskich - Józe
fa Szermentowskiego i Władysława 
Aleksandra Małeckiego. W 1998 r. 
otwarto galerie malarstwa polskie
go i sztuki zdobniczej. W dorobku 
tego muzeum jest bardzo dużo in

teresujących wystaw. Z okazji jubi
leuszu kieleckiego muzeum 
w kwietniu br. otwarta została wy
stawa pt. „Donatorzy".

Profesor Uniwersytetu Jana Guten
berga w Moguncji Gunter Prinzing 
oraz ksiądz doktor Marian Alek
sandrowicz, dyrektor Archiwum Ar
chidiecezjalnego w Gnieźnie, uho
norowani zostali brązowymi meda
lami „Zasłużony Kulturze - Gloria 
Artis”. Odznaczenia przyznano 
w uznaniu zasług obu uczonych 
w odnalezieniu i renowacji Ewan- 
geliarza Lwowskiego, który jest 
najcenniejszym przechowywanym 
w Polsce zabytkiem piśmiennictwa 
ormiańskiego. Ewangeliarz po
wstał w Skewrze w Cylicji w XV w. 
Po drugiej wojnie światowej trafił 
do Polski. W 1985 r. został umiesz
czony w Archiwum Archidiecezjal
nym w Gnieźnie, a 4 października 
2006 r. prymas Polski kardynał Jó
zef Glemp przekazał uroczyście 
Ewangeliarz w depozyt Bibliotece 
Narodowej w Warszawie. Zaanga
żowanie i współpraca prof. Gunte
ra Prinzinga i ks. dra Mariana Alek
sandrowicza zaowocowały przy
wróceniem kulturze polskiej bez
cennego zabytku, będącego świa
dectwem wielokulturowego dzie
dzictwa.

Polska bankowość centralna ob
chodzi w roku bieżącym jubileusz 
180-lecia. Bogaty program obcho
dów tego jubileuszu jest okazją do 
przypomnienia opinii publicznej 
początków bankowości centralnej 
na ziemiach polskich, a także jej 
rozwoju i znaczenia w ciągu ostat
nich 180 lat. Nie wszyscy w na
szym kraju, a zapewne niewiele 
osób w Europie wie, że polski 
bank emisyjny rozpoczął działal
ność 6 maja 1828 r. jako jeden 
z pierwszych europejskich ban
ków tego typu. Obchody jubile
uszu mają na celu przypomnienie 
tego faktu i innych kart z dziejów 
polskiej bankowości.

Powołana została Rada Powierni
cza Muzeum Narodowego w War
szawie, która będzie działać pod 
przewodnictwem prof. Jacka Loh- 
mana, dyrektora Museum of Lon
don (zob. „Spotkania z Zabytkami", 
nr 6, 2008, ss. 3-6). W skład Rady 
weszli: Jan Krzysztof Bielecki, prof. 
Andrzej Kiciński, prof. Karol Myśli
wiec, prof. Marcin Nowakowski, 
prof. Witold Orłowski, Anda Rotten
berg, prof. Andrzej Rottermund, 
prof. Wojciech Suchocki, Aldona 
Wejchert oraz Tomasz Wróblewski. 
Do podstawowych zadań Rady na
leży pełnienie nadzoru nad wypeł
nianiem przez Muzeum jego po

winności wobec zbiorów i społe
czeństwa. Czyni to Radę i jej człon
ków odpowiedzialnymi za dobre 
funkcjonowanie Muzeum Narodo
wego. Podczas inauguracyjnego 
posiedzenia (28 kwietnia br.) Rada 
podjęła pierwsze kluczowe decyzje 
dotyczące najbliższej przyszłości 
Muzeum Narodowego w Warsza
wie. Do końca 2008 r. stanowisko 
p.o. dyrektora naczelnego Muzeum 
nadal pełnić będzie Andrzej Macie
jewski, jednocześnie zadecydowa
no o rozpoczęciu procedur konkur
sowych, zmierzających do wyłonie
nia kandydata na stanowisko dy
rektora Muzeum Narodowego 
w Warszawie.

Zakończyła się konserwacja 
dwóch dziewiętnastowiecznych 
ksiąg genealogicznych rodu Saint 
Genois d'Anneaucourt. Zabytki 
wróciły do Muzeum Śląska Cie
szyńskiego, gdzie są w depozy
cie. Księgi genealogiczne stano
wią część archiwum rodu, daw
nych właścicieli Jaworza kolo 
Bielska-Białej. W 2005 r. archi
wum przekazały cieszyńskiemu 
muzeum wnuczki ostatniego wła
ściciela Jaworza, które mieszkają 
obecnie w Austrii. Księgi sporzą
dzone zostały dla dworu cesar
skiego w Wiedniu. Rodzina Saint 
Genois d’Anneaucourt udowod- 
niata w nich swoje pochodzenie 
szlacheckie od 16 przodków. Cie
szyńscy historycy przypuszczają, 
że było im to potrzebne do otrzy
mania tytułu hrabiowskiego od 
cesarza. Do ksiąg dołączonych 
jest kilkadziesiąt dokumentów. 
Niektóre z nich pochodzą z XIV w. 
Ród został wówczas nobilitowany 
za zasługi podczas wypraw krzy
żowych. Księgi zostały przez kon
serwatorów zdezynfekowane, 
oczyszczone i zabezpieczone. 
Prace trwały rok.

Podziemne korytarze pod płytą 
wschodniej części krakowskiego 
rynku przekazane zostały Muzeum 
Historycznemu Miasta Krakowa. 
W podziemiach tych urządzona zo
stanie potężna trasa turystyczna, 
która pełnić będzie funkcję rezer
watu archeologiczno-architekto- 
nicznego oraz nowoczesnej multi
medialnej prezentacji historii Rynku 
Głównego i Krakowa. Podziemna 
trasa rozpocznie się w Sukienni
cach od strony ul. Św. Jana. Popro
wadzi przez kolejne pomieszczenia 
i korytarze i zakończy się po drugiej 
stronie Sukiennic, w ich piwnicach.

Gdańscy kolekcjonerzy odnaleźli za
stawę porcelanową, wykonaną 
przed wojną specjalnie dla oficerów 
z Westerplatte. Dzięki temu odkryciu 

cudem ocalony skarb trafi do two
rzonego Muzeum Pola Bitwy. Jest to 
prawdopodobnie jedyny zestaw sto
łowy z Westerplatte, jaki zachował 
się do naszych czasów. Wszystkie 
przedmioty używane przed 1939 r. 
przez załogę zaginęły podczas woj
ny. Do naszych czasów dotrwały je
dynie drobnostki, należące do ro
dzin członków załogi składnicy. Na 
zestaw składają się salaterki, popiel
nice, talerze, pojemniki na jajka, 
miecznik, dzbanuszek na herbatę, 
żołnierski kubek. Wszystko sygno
wane „K. O" lub „K. P. Westerplatte”. 
Biała porcelana ze stylizowanymi li
terami ozdobiona została niebieski
mi paskami i delikatnym wieńcem 
laurowym.

Gradual (księga z nutami) z pierw
szych lat XVI w. z bazyliki św. Józe
fa w Kaliszu został wpisany do reje
stru zabytków. Niektóre strony gra
duate są ozdobione bogatymi ini
cjałami oraz bordiurami (pasami 
dekoracyjnymi) z roślinnymi moty
wami. Na oklacfce widnieje herb ro
du Laskich - Korab. Ten cenny za
bytek wymaga pilnej konserwacji.

Od maja br. w Zamku Królewskim 
na Wawelu można ponownie oglą
dać stalą wystawę „Wawel zaginio
ny”. Wystawa ta, otwarta w 1975 r., 
mieści się w przyziemiu budynku 
zamykającego od strony zachodniej 
dziedziniec pałacu królewskiego. 
Utworzony rezerwat archeologicz- 
no-architektoniczny pokazuje 
przede wszystkim czteroabsydową 
rotundę św. św. Feliksa i Adaukta - 
Najświętszej Marii Panny, a także 
pozostałości gotyckiego zamku i re
likty renesansowych kuchni królew
skich. Prezentowane są tu rezultaty 
dokonanych na Wzgórzu Wawel
skim odkryć archeologicznych od 
średniowiecza po okres nowożytny. 
Udostępnione na wystawie ekspo
naty umieszczono teraz w nowych 
gablotach, opatrzono nowymi tabli
cami informacyjnymi, a całość cie
kawie oświetlono. Przeprowadzono 
również remont budynku, w którym 
mieści się wystawa.

W ramach wydawanej przez Komi
sję Architektury Militarnej PKNICOMOS 
serii „Architektura obronna" ukaza
ły się materiały z konferencji „Ochro
na zabytków architektury obronnej, 
teoria a praktyka", która odbyta się 
w październiku 2007 r. w Działdo
wie. Zebrane w publikacji oceny, 
poglądy i wnioski przedstawione na 
konferencji stanowią bogaty mate
riał przeglądowy na temat ochrony 
obiektów architektury obronnej, 
prowadzonych w nich prac konser
watorskich, adaptacyjnych i moder
nizacyjnych.
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Przedstawiamy pierwszy glos w dyskusji 
dotyczącej problemu postępowania z historycznymi ruinami.

W imieniu tych, 
co za dwieście lat...

1. Zamek w Szymbarku koio Itawy, XIX w.

JANUSZ KANIEWSKI chwilowymi depozytariuszami pięknych rzeczy, które by
ły tu stulecia przed nami i stulecia po nas mogłyby pozo
stać. Historia daje nam do ręki narzędzia, by je zniszczyć. 
I ostrzeżenie, że surowo nas za to osądzi. Zoom out, du
ży krok do tyłu, spojrzenie z dalszej, już nie naszej, per
spektywy: jak będzie wyglądała Polska za dwieście lat?

1A / Polsce o nieliczne ocalałe zabytki architektury to- 
T Tezy się nierówna walka między topniejącymi szere

gami znawców i miłośników, pragnących owe zabytki 
chronić, a szarżą prymitywnych inwestorów, dążących do 
ich zagłady. Obie grupy są na razie hermetyczne, intro- 
wertyczne, nieprzemakalne na poglądy adwersarza, nie- 
współpracujące. Historycy knują, jakby tu inwestorom 
związać ręce, ci ostatni zaś kombinują, jak krępujące wię
zy obejść bokiem. Obydwie grupy unikają jak ognia spo
tkania twarzą w twarz i otwartej merytorycznej konfron
tacji. Tymczasem zarzucone śmieciami, rozkradane, roz
mywane deszczami bezcenne świadectwa naszej wspólnej 
historii potrzebują i jednych, i drugich, i jednym, i drugim 
są skłonne hojnie wynagrodzić mądre zainteresowanie. 
Unia Europejska wydaje konkretne, adekwatne pieniądze 
na ochronę dziedzictwa historycz
nego, które na tym małym konty
nencie charakteryzuje się cudowną, 
ale też kłopotliwą dla archiwisty, 
niespotykaną gdzie indziej różno
rodnością. Zęby podjąć decyzję 
o dofinansowaniu akcji ratowania 
kamienia na kamień położonego 
w dawnych wiekach w nieznanym 
mu kraju, brukselski urzędnik po
trzebuje dwóch rekomendacji, obej
mujących najbliższych kilkaset lat 
wstecz i wprzód: historyk musi go 
zapewnić, że miejsce to było ważne 
od stuleci po dzień dzisiejszy, inwe
stor musi mu obiecać, że będzie 
ważne od dziś przez następne stule
cia. Jeśli program ratowania fresku 
w Polsce nie będzie zawierał oby
dwu tych deklaracji, pieniądze nań 
potencjalnie przeznaczone powę
drują na analogiczny projekt do 
Włoch, Portugalii, Słowenii czy Es
tonii - a kolejna zima ujmie opo
wieści naszego fresku kolejnych 
akapitów. Wspaniałomyślność i su
rowość Historii: jesteśmy jedynie 

SCENARIUSZ PIERWSZY
- HISTORYCY WYGRALI

Ruiny klasztoru trzymane przez historyków z dala od 
łap inwestorów, niczyje, niezabezpieczane profesjonalnie: 
gołe wzgórze, kościotrup fundamentów pod napiętą skórą 
trawy. Czy płakać nad rzeczami? Te wszystkie chaty o za
padłych skudłanych grzywach, zasklepionych oczkach za
patrzonych w ukochane pola, osuwające się w przechwala
jące się wzrostem głupie pannice malwy... piękna i miłości
wa śmierć. Polska wieś tak umiera, i tak umiera Wenecja.
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nastu latach normalności coraz rzadsze. Są do załatwie
nia konkretne sprawy: student marzy o uratowaniu sta
rego żydowskiego cmentarza, ale nie ma na to pienię
dzy, a chłopak ze wsi dorobił się fortuny i w jego pro
stym sercu pojawia się miejsce na coś wznioślejszego. 
Nie wyśmiać obydwu, spotkać ich ze sobą, pomóc zro
bić coś, co (znowu, z perspektywy dwustu lat, cóż to 
jest!) będzie trwało. Rozmawiać, kłócić się, pobić się 
zawczasu, na łamach czasopisma, w klubie dyskusyj
nym, nie na placu budowy. Na placu budowy inwestor 
jest już zdeterminowany dokończyć w terminie, bo cią
żą na nim zobowiązania finansowe; choćby byl najpo
rządniejszym człowiekiem (całkiem często jest), na tym 
etapie musi bronić swojej rodziny przed bankructwem. 
Historyk na plac budowy przybywa często nieprzygoto
wany, z pretensjami: zablokuje całą rozgrzebaną budo
wę zamiast na chłodno wymóc na inwestorze zachowa
nie i konserwację świętego status quo. Prawo stoi za 
nim, ale często prawo jest nierychliwe, nienowoczesne: 
zanim się obejrzy, już ktoś dał mu kuksańca i nieniepo- 
kojony pobiegł robić swoje. Na pl. Piłsudskiego w War
szawie stoi rozkopana budowa. Miasto wydało publicz
ne pieniądze na odbudowę Pałacu Saskiego. Duża pol
ska firma budowlana, konkurująca z największymi 
światowymi koncernami, prace rozpoczęła. Tymczasem

SCENARIUSZ DRUGI
- INWESTOR WYGRAŁ

Ruiny klasztoru wyrwane od tych na
trętnych historyków, zamienione w 2008 r. 
na luksusowy hotel zbudowany ze szkła 
i aluminium przez taniego wykonawcę 
według projektu uzdolnionej córki wła
ściciela: po dwustu latach ani śladu jed
nego i drugiego; parking lub lotnisko, 
może z nazwą starego klasztoru w logo. 
Czy może więc dać pierwszeństwo pa
mięci przed truchłem? Sławić słowem, 
wizerunkiem, pamięcią wolną od przy
krego widoku starzenia, zanikania? Tak 
umierały Biblioteka Aleksandryjska, Ter- 
mopile, Westerplatte, Berlin Zachodni - 
miejsca drogie również tym, którzy uro
dzili się setki lat kiedy indziej. Czy waż
ne, jak tam było naprawdę?

SCENARIUSZ TRZECI
- DOGADALI SIĘ

Ruiny klasztoru, odbudowane pro
fesjonalnie, maniakalnie według sta
rych projektów i starych technologii, 
które były bardzo kosztowne, ale re
fundowane przez nowocześnie, cy
nicznie pozyskane fundusze UE, obec
nie wyglądają jak osiemset lat temu, 
w okresie świetności. Pięknu prawie 
tysiącletnich proporcji nie zaszkodzi) 
kłopotliwy epizod z jednym brunat
nym i jednym czerwonym szaleńcem 
w tle. Urządzony w dawnym klaszto
rze hotel szczyci się niezmienionym od 
stu osiemdziesięciu lat jadłospisem. Program minimum: 
profesjonalnie zabezpieczone ruiny na prywatnym tere
nie nowoczesnego hotelu, obok park tematyczny. Tak, 
chcę tak. Chcę, żeby polskie zabytki zostały odkryte, 
skatalogowane, zarchiwizowane, zabezpieczone, urato
wane przez profesjonalistów, miłośników za pieniądze 
prywatnych inwestorów i za pieniądze podatników z ca
łej Europy. Tak, urodziłem się tu i chcę, żeby profesjo
nalizm i wiarygodność finansowa polskich mieszanych 
zespołów ekspercko-finansowych wygrywała za każdym 
razem z analogicznymi zespołami słoweńskimi, estoń
skimi, portugalskimi.

DYSKUSJA
Siadamy do rozmowy. Najpierw obiecujemy, że nie 

będziemy sobie nawzajem chlustać gorącą kawą 
w oczy. Historycy - to nie twardogłowi jajogłowi sta
rej daty, to ludzie, którzy mają w tej branży know- 
-how, kochają te rzeczy, no i po ich stronie stoi prawo. 
Inwestorzy - to nie prostaccy nowobogaccy, to bardzo 
pracowici ludzie, którzy swoimi podatkami powodują, 
że prawie już nie jesteśmy tym wstydliwym biednym 
krajem i wreszcie możemy się zająć czymś szlachetniej
szym niż najprostsze sprawy bytowe. Od obydwu defi
nicji są wyjątki, kiedyś bardzo widoczne, ale po osiem-
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2. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, XVII w.
3. Wieża Bramna zamku Bonerów w Ogrodzieńcu w Jurze Krakowsko- 
-Częstochowskiej, XVI w., stan w 2002 r.

(zdjęcia: 1,2 - Kamil Zeidler, 3 - Wojciech Przybyszewski)

oczom zdumionych wszystkich zainteresowanych uka
zały się zabytkowe piwnice, które spowodowały, że bu
dowa została wstrzymana. Historycy zacierają ręce. Pie
niądze publiczne zostały zmarnowane. Polska firma, 
uwiązana budową na pl. Piłsudskiego, osłabiła swą po
zycję na rzecz konkurentów z Niemiec, Ukrainy i Chin. 
Czytamy w gazetach, że nie ma tu niczyjej winy. Ow
szem, jest wina wszystkich. Dlaczego odpowiednie, 
skuteczne i wiążące konsultacje nie zostały przeprowa
dzone przed wbiciem pierwszej łopaty, skoro wiadomo 
było, że te piwnice tam są?

HISTORIA SUBIEKTYWNA
Przez wiele lat mieszkałem w Turynie. To miasto 

kiedyś było rzymskim obozem wojskowym, zbudowa
nym na planie geometrycznej siatki, szachownicy. 
W średniowieczu dzika żywotność, gospodarność i sa
morządność cywili zmieniła go w plątaninę urokliwych 
zaułków. Nadszedł barok: Juvarra zburzył całe średnio
wieczne centrum, żeby odtworzyć siatkę ścieżek obozu. 

Dziś juwarryjski barok Turynu jest już klasykiem sa
mym w sobie, pomijając rzymski plan miasta. Ale euro
pejskie dziedzictwo zubożało o całe duże średniowiecz
ne miasto: czy puryzm konceptu Juvarry uzasadnia ta
ką stratę? Faszyzm: Mussolini przebił arterię przez śro
dek miasta, żeby poszerzyć główną ulicę (Via Roma). 
Rozbił kompleks symetrycznych barokowych (juwarryj- 
skich) kościołów, bo mu tędy wypadała arteria. Ironicz
nie potraktowanym wzorem tradycyjnej włoskiej kam- 
panili, dzwonnicy w rogu głównego placu, na zamknię
ciu wpadającej na Piazza Madama idicy postawił wieżo
wiec. Barbarzyństwo. Ale Via Roma dziś to historia 
schronów z czasów drugiej wojny światowej, historia 
marszów, strajków, starć ulicznych „Anni di Piombo”, 
„ołowianych lat”, mało znanych w zajętej własną walką 
Polsce dekad skorumpowanych rządów chadecji, le
wackiego terroryzmu, Czerwonych Brygad, strzałów na 
ulicach, bomb, desperackich prób całego Zachodu po
wstrzymania osuwania się Włoch w orbitę Związku Ra
dzieckiego. Industrialny Turyn, marsze robotnicze na 
Via Roma, płonące samochody - to już Historia. Gdy
by dziś jakiś nowy Juvarra rzucił hasło odbudowy baro
kowej Via Roma, kosztem tej, którą znamy z pierw
szych stron gazet z lat sześćdziesiątych XX w. - nie zgo
dziłbym się. Non possumus. Już nie.

W obronie którego Turynu stanęliby Państwo? Ale 
z perspektywy tych, co za dwieście lat?

NIEKATEGORYCZNE ODPOWIEDZI
Myślę, że zastanawiając się nad przyszłością obiektów 

z przeszłości, trzeba nieustannie przypominać o przej- 
ściowości naszej nad nimi kurateli, nie demonizować od
powiedzialności (żyliśmy tu kilkadziesiąt lat, mieliśmy 
prawo trochę to zużyć, ale za to coś innego naprawili
śmy), kierować się rozsądkiem i dobrą wolą, korzystać 
z pomocy prawa, ale nie doktrynalnie. Wiedzieć, że mam 
prawo zabronić, ale najpierw perswadować, uczyć. Jedy
na żelazna zasada, od której bym zaczynał, to primum 
non nocere.

Turyści i inwestorzy - to też sprzymierzeńcy, wyrywa
ją się, żeby sypnąć groszem, wystarczy ich tylko eduko
wać, skanalizować ich możliwości, zaprząc w tryby 
słusznej sprawy. Dla inwestora zabytek w nienaruszonym 
stanie - to zawsze większa wartość, nawet jeśli nie zawsze 
o tym wie. W tym celu trzeba nauczyć się ich języka, nie 
obrażać, umieć zapytać o opinię. Pewne decyzje wymaga
ją szerszego, pozaeksperckiego konsensusu oraz wyczucia 
skali i kontekstu.

Nie budzi mojego sprzeciwu zamienienie skonsekro- 
wanego barokowego kościoła lub średniowiecznego zam
ku w nowoczesną, ekstrawagancką willę - we Włoszech. 
W Polsce już tak, bo w odróżnieniu od Włoch tu zachowa
ło się bardzo mało tego typu obiektów. Wołałbym, żeby 
ktoś, kto ma ambicje i możliwości, żeby zbudować, z pomo
cą dobrego architekta, dom z zadatkami na przyszły klasyk 
architektury na bazie zabytkowego obiektu - wybrał lokali
zację we Włoszech. W Polsce jest po prostu za mało tego ty
pu miejsc, nieudany eksperyment - to strata zbyt dużego 
odsetka naszych budowli historycznych.

Pytań granicznych będzie przybywało i próżno 
w przeszłości szukać podpowiedzi. Białe mury greckich 
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świątyń - symbol ciągłości europejskiej kultury. No, ale 
one kiedyś, za czasów swej świetności, były malowane 
w krzykliwe kolory. Remontując, wypadałoby je odma
lować, a przynajmniej nie pokazywać w filmach histo
rycznych niepomalowanych. Ale Europa, historia, na
sze społeczeństwo przymknęło oko, wszyscy umówili 
się, że greckie świątynie były białe. Zwiedzając Grecję 
lub oglądając film o starożytnych Ateńczykach, nie 
zwiedzamy więc zabytków z ich epoki, lecz dużo póź
niejsze zabytki pewnej paneuropejskiej wizji. Czasem, 
jeśli jakieś rzeczy były artystyczną (obyczajową, religij
ną) prowokacją, ważniejsze jest zachowanie atmosfery 
prowokacji niż zachowanie atmosfery epoki. Muzeum 
Powstania Warszawskiego (muzeum zniszczenia War
szawy) wydaje się ważniejsze niż Muzeum Historyczne 
m.st. Warszawy.

Anglicy i Francuzi nakradli w północnej Afryce bardzo 
dużo dzieł sztuki, bezcennych rzeźb, zabytków, ale dzięki 
temu wiele z nich ocalało. To, co Niemcy wywieźli 
z Warszawy w czasie wojny, tego nie spalili w powstaniu. 
Na wsi umiera stary dwór, w Warszawie w zabytkowej 
kamienicy ktoś nierozsądny zniszczy! podłogę. Przenieść 
do Warszawy podłogę z dworu, zanim jego resztki zosta
ną wywiezione na gruzowisko?

MAŁA STRATA
Na zamku w brytyjskim Blenheim znajduje się pysz

na kolekcja ceramiki, którą podarował hrabiostwu 
Marlborough nasz król Jan III Sobieski w zamian za pa
rę wspaniałych chartów wyścigowych. Pieski po kilku 
latach, niestety, pewnie umarły, zbiór ceramiki po dziś 
dzień kusi turystów w folderze reklamowym zamku. 
Nierozsądne ze strony króla. Rozumiem, że w tamtych 
czasach posiadanie trzódki chartów było obiektem 
must-have na skalę dzisiejszego posiadania iPoda, ale 
jednak w perspektywie kilkuset lat hrabiostwo Marl
borough zrobili lepszy interes, a nam czegoś ubyło, cze
goś małego, ale jednak cennego w kontekście faktu, że 
wcześniej najechali nas Szwedzi, później Niemcy, 
i zniszczyli nie tylko takie kolekcje.

Mój niepokój budzi masowe wyburzanie ogrom
nych terenów poprzemyslowych na warszawskiej Wo
li. Po powstaniu w Warszawie brakuje pięknych ka
mienic. To wiemy. Ale brakuje też starych gniazdek 
elektrycznych, stolarki okiennej, lamp, książek, krze
seł, talerzy, maszyn do pisania, latarni ulicznych, że
liwnych balustrad, drewnianej klepki podłogowej. Ta
kich banalnych rzeczy, ale jednak wartościowych, 
a w tym wypalonym do szczętu mieście już unikato
wych. Wołałbym, żeby przed wyburzeniem kilkuhekta
rowej starej fabryki cały teren przewęszyło stado stu
dentów architektury i zrabowało co się da. Za pazu
chę, dla przyszłych pokoleń. Niepokoją mnie niektóre 
aspekty pozytywnego oczywiście samego w sobie boga
cenia się biedniejszej warstwy społeczeństwa: fala re
montów w mieszkaniach w starych kamienicach, wy
miana okien na plastikowe, nieskoordynowana między 
sąsiadami wymiana drzwi na zabytkowych klatkach 
schodowych. Pięć lat temu było w Warszawie (zgadu
ję) trzysta kamienic, w których na całej klatce schodo
wej wszystkie drzwi były takie same, oryginalne.

W tym roku (znowu zgaduję) jest takich kamienic pięć
dziesiąt. To strata, i to strata nieodwracalna. Nie moż
na (nie da się, jest to niewykonalne itp.) tego zabronić 
i zakazu wyegzekwować, ale można edukować, nama
wiać, dawać przykład.

STATUS QUO
My mamy dodatkowy powód do niepokoju: od histo

rii przemysłu, handlu, obrotu pieniądzem zależy, co się 
z nami dzieje, a przez cale minione sześćdziesiąt lat, uda
jąc, że kapitalizm nie działa, nie nauczano nas tego. Tym
czasem nieznajomość praw przepływu pieniądza nie zwal
nia nas od podlegania skutkom tego przepływu. Z listu 
do mojej przyjaciółki z Krakowa:

„Pod Błękitnym Wieżowcem stoi pomnik prezydenta 
Starzyńskiego [...]. Na pomniku Starzyński stoi pochylo
ny nad planem Warszawy. Naprzeciwko pomnika jest 
przystanek tramwajowy. Akurat, kiedy przechodziłem, 
na przystanku zatrzymał się tramwaj z reklamą produku
jącej piece grzewcze firmy Junkers. Pies z kidawą nogą na 
tym przystanku, plecami do pomnika Starzyńskiego, nie 
wie już, albo go to nie obchodzi, Że niemiecka firma Jun
kers skoncentrowała się li tylko na produkcji piecyków 
dopiero po wojnie - wcześniej zajmowała się produkcją 
bombowców dla III Rzeszy. Cała Warszawa, ta z tego 
przedwojennego planu w rękach Prezydenta na pomniku, 
została zrównana z ziemią przez bombowce Ju-40 (czy 
41, nie pamiętam) tej firmy”.

Pamięć nazw handlowych, zabytki życia codzienne
go. Czy będziemy umieli nie zmyć tej ulotnej tkanki, 
naleciałości, szorując, konserwując w najlepszej wierze 
dla potomnych gołe mury? My jesteśmy zupełnie zie
loni, jeśli chodzi o tę wiedzę. Boże, co to jest, osiem
naście lat normalności. Na razie, żeby się nie zblaźnić, 
jeśli już nas stać - kupujemy pewniaki: jeśli torba po
dróżna, to Louis Vuiton, jeśli projektant ekskluzywnej 
butelki wódki, to Frank Gehry, jeśli samochód w re
klamie męskiej odzieży, to Ferrari, jeśli obraz na ścia
nę, to któryś z Kossaków. Obecnie na rynku liczy się 
pokolenie wychowane w rzeczywistości, gdzie tylko 
7% dorosłych ma wyższe wykształcenie. Pokolenie „te
lewizor, meble, mały fiat”. Chyba „ci, co za dwieście 
lat” woleliby, żebyśmy z tą naszą siedmioprocentową, 
okaleczoną wiedzą nie eksperymentowali za bardzo 
z ograniczonym tu po tym trudnym wieku stanem ład
nych, starych rzeczy, które możemy zachować albo ze
psuć. Ograniczmy się na razie do nieniszczenia. Za 
chwilę wejdzie na rynek pokolenie boomu edukacyjne
go lat dziewięćdziesiątych: ponad 20% dorosłych po 
wyższej uczelni - to po prostu statystycznie, naukowo, 
historycznie lepsze od naszych ręce. Zachować, co się 
da, zakonserwować w miarę możliwości, nie zniszczyć, 
poczekać, uczyć, mądrze przekazać. Edukować i same
mu uczyć się nowych zagrożeń, nowej rzeczywistości, 
nowych niekategorycznych odpowiedzi; edukacja to 
bardzo długoterminowa, ale najpewniejsza inwestycja, 
zabytki proszą o pomoc, ale wolą poczekać niż usły
szeć odpowiedź pochopną.

Janusz Kaniewski
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Z warsztatu historyka sztuki

Zamek pokrzyżacki w Morągu, jako jeden z nielicznych obiektów 
architektury w tym mieście, ocalał w czasie drugiej wojny światowej. 

Podobnie jak przed wojną, po 1945 r. mieścił się tu sąd, potem dom kultury, 
kino i archiwum. W latach dziewięćdziesiątych XX w., opuszczony 

przez użytkowników, powoli chylił się ku upadkowi.
Skąpe wzmianki w literaturze i źródłach, do niedawna brak szczegółowych 

badań architektonicznych, a także mało efektowna bryła zamku 
nie pozwalały przypuszczać, że kryje on w sobie zaskakujące niespodzianki.

Polichromie stropu
na zamku w Morągu

TUT MAGDALENA BARTOŚ

1 A/ 2001 r., podczas prac porządkowych i zabezpiecza- 
ł T jących w morąskim zamku, w największej sali pierw

szego piętra po zerwaniu podsufitki ukazał się świetnie 
zachowany strop belkowy, cały pokryty malowidłami 
o bogatym ornamencie, gdzieniegdzie łączonym z wize
runkami postaci (później polichromie odkryto także w in
nych pomieszczeniach, również na ścianach). Odkrycie to 
zaskoczyło nie tylko właściciela, 
ale przede wszystkim konserwa
torów i historyków sztuki. Za
częły się poszukiwania jakichkol
wiek wzmianek na temat odsło
niętych malowideł w literaturze 
i źródłach archiwalnych, na razie 
jednak bezskuteczne. Pozostała 
więc tzw. analiza formalna, któ
ra przybliża datowanie i krąg ar
tystyczny, z jakiego malowidła 
mogły się wywodzić. Próby od
powiedzi na pytania, jaki był ich 
sens znaczeniowy i kim był zlece
niodawca, wymagały prześledze
nia wielu wątków historii, religii 
i ciągle mało zbadanego życia ar
tystycznego Prus Książęcych 
(„Borussia”, nr 33-34, Olsztyn 
2004, ss. 112-121).

Formy ornamentu na malo
widłach są bogate i zróżnicowa
ne. Stylizowane wici akantu, 
zwijające się w dość wyraźne 
ceowniki, w niektórych miej
scach wzbogacone są stylizowa
nymi owocami granatu, jabłka,

winogrona. Kwiaty występują w formie rozet, ale przy
bierają formy nieomal „małżowinowe”, rozpłaszczone. 
Samodzielne kompozycje bardziej abstrakcyjne stanowi 
tzw. ornament zwijany, okuciowy, z elementami kabo- 
szonów oraz ornament cekinowy, w którym cekiny 
przybierają formy sercowate czy trójlistne, a na belkach 
podwójnie faliste. Najbardziej jednak interesującym 
i zarazem zagadkowym elementem stropu są wizerunki 
postaci, głównie w ujęciu popiersiowym, pólpostaci 

1. Zamek w Morągu
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z profilu i en face. Są one wpisane w formę medalionów 
o kształtach koła, owalu, czworoboku, sześcioboku. 
Występuje też układ dwu symetrycznych medalionów 
z wizerunkami postaci na jednej desce.

Ornamenty i wizerunki postaci niejako zamykają 
malowane obramienia poszczególnych desek od belki 
do belki, tworząc wypełnione dekoracją płyciny, będące 
samodzielnymi kompozycjami. Niektóre deski mają 
więcej geometrycznych podziałów imitujących listwy.

Spośród postaci zwraca uwagę wizerunek „Turka” 
w turbanie na głowie. To może być kluczowy element do 
dalszych rozważań nad związkiem malowideł z osobą je 
zamawiającą lub mającą wpływ na ich program znacze
niowy. Przedstawienie takich, a nie innych postaci, czy 
w ogóle postaci ludzkich mogło mieć jakieś szczególne 
znaczenie. Byłoby bowiem dziwne, gdyby artysta włożył 
tyle trudu w malowanie postaci bez żadnego związku 
z zamkiem czy jego gospodarzami lub właścicielami.

Odkryte malowidła, choć nieco wypłowiałe i lek
ko podniszczone, wskazują na dość sprawną rękę ma
larza, z pewnością biegłego w swej sztuce. Obrysowa
nia konturów, pogrubienie rysunku z jednej strony 
kompozycji, a także wewnątrz ornamentu i ram nada- 

je formom pewnej przestrzenności. Kolorystyka jest 
niezbyt bogata, ale nie monochromatyczna. Zastoso
wane tu rodzaje ornamentu w czystej, wzornikowej 
formie występują w różnych okresach XVI w. i nieco 
później. Najwcześniejsze są cekinowe czy sercowate li
stwy, a ornament zwijany i okuciowy występuje aż do 
około 1620 r. To datowanie dotyczy jednak Europy 
Zachodniej, głównie Niderlandów, w Polsce i innych 
regionach oddalonych od centrów sztuki europejskiej 
takie formy stosowane były często jeszcze dużo póź
niej. Potwierdza to także analiza kostiumów przedsta

wionych postaci, które kojarzą się głównie z malar
stwem niderlandzkim początku XVII w.

W odniesieniu do morąskich malowideł, niestety, nie 
znajdujemy żadnego materiału porównawczego na tere
nie dawnych Prus Książęcych. Jak wiadomo, najwięcej 
malowanych stropów zachowało się w kamieniczkach 
mieszczańskich Krakowa, Wrocławia, Poznania, Toru
nia, a nawet - mimo zniszczeń ostatniej wojny - Gdań
ska. I choć nie odnajdujemy tam stropu identycznego ze 
stropem na zamku w Morągu, to pewne elementy orna
mentalne czy formalne oraz sposób komponowania 
wskazują na duże podobieństwo, a przynajmniej na czer
panie z podobnych wzorników albo ich twórcze prze
twarzanie. Mimo szczegółowych przeglądów najważniej
szych publikowanych zbiorów wzorników ornamentów 
stosowanych w drugiej połowie XVI i w XVII w., nie 
udało się jednak jednoznacznie przypisać stropu morą- 
skiego któremuś odnotowanemu tam mistrzowi czy krę
gowi artystycznemu. Dodatkowym problemem jest fakt, 
że ze wzorników korzystali niemal wszyscy artyści i rze
mieślnicy, także w Prusach Książęcych.

W śladowej literaturze dotyczącej morąskiego zam
ku natrafiamy na wzmianki o bliżej nieokreślonych pra

cach restauracyjnych i przebudowie 
obiektu wykonywanych przez archi
tekta książęcego Błażeja (Blasiusa) 
Berwarta w 1584 r. oraz informacje, 
że w 1616 lub 1626 r. zawaliła się 
wieża, w XVII i XVIII w. zamek ule
gał dalszemu zniszczeniu, a w XIX w. 
poddany został częściowej rozbiór
ce. Przypomnijmy, że po sekularyza
cji Zakonu Krzyżackiego zamki sta
nowiły własność świeckiego księcia 
Albrechta Hohenzollerna, a później 
jego następców i były siedzibami je
go urzędników - starostów książę
cych. Zatem autora czy zlecenio
dawcy morąskich malowideł należa
łoby szukać wśród nieznanych dziś 
niemal zupełnie artystów związa
nych z dworem Hohenzollernów 
w Królewcu. Wspomniany architekt 
Błażej Berwart został sprowadzony 
ze Stuttgartu do Królewca, gdzie 
pracował w latach 1580-1594, 
głównie przy budowie zachodniego 
skrzydła zamku. W tym samym 
mniej więcej czasie wzmiankowana 
jest także jego działalność w kilku

nastu zamkach pokrzyżackich, m.in. w Morągu.
Pierwsza, prestiżowa realizacja Berwarta w króle

wieckim zamku mogła być wzorem dla kolejnych prze
budów w terenie. Zrealizował ją dla księcia Jerzego 
Fryderyka, ostatniego z Hohenzollernów z linii anchs- 
bachskiej. Budowa tego skrzydła i późniejszy jego wy
strój uważany jest za najważniejszą realizację na zamku 
od czasów krzyżackich. Skrzydło mieściło m.in. wielką 
salę reprezentacyjną, zwaną później „moskiewską” - 
najsławniejszą salę Królewca. Jej wystrój miał związek 
ze ślubem córki Jerzego Fryderyka - Anny z później-
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2. Strop w sali na pierwszym piętrze zamku
3.4. Fragmenty malowideł z dekoracją ornamentalną i wizerunkami 
postaci w medalionach

(zdjęcia: 1 - Magdalena Bartos, 2-5 - Grzegorz Kumorowicz)

szym elektorem Janem Zygmuntem w 1594 r. Jerzy 
Fryderyk uważany był za najwybitniejszego członka 
rodziny Hohenzollernów w drugiej połowie XVI w., 
miłośnika przepychu i blasku. Chciał olśnić zaproszo
nych gości dekoracją sali, w której miało odbyć się 
przyjęcie weselne. Projekty dekoracji powierzył książę 

malarzowi i iluminatorowi 
Hansowi Hennenbergerowi 
(zm. 1610), synowi znanego 
kartografa Kacpra. Całą salę 
wypełniły malowidła, boga
te dekoracje i obramienia 
okienne, boazerie. Na sufi
cie podzielonym geome
trycznie sztukatorskimi li
stwami na różnego kształtu 
pola namalowano galerię 
przodków książąt Hohen
zollernów. Niestety, malo
widła te nie zachowały się 
długo, ale musiały robić na 
współczesnych wrażenie, bo 
rozsławiły wspaniałą salę 
i jej fundatora.

Zamki książęce w tere
nie były dość często wizyto
wane przez swoich właści
cieli. Książęta zlecali prace 
remontowe i zapewne też 
zdobnicze. Każdy z nich 
mógł być zleceniodawcą 
morąskich malowideł. Jerzy 
Fryderyk np. wydawał pole
cenia przebudowy zamku 
w Morągu czy Szczytnie, 
Jan Zygmunt (1608-1619) 
był wielkim miłośnikiem 
sztuki, a Jerzy Wilhelm (zm. 
1640) mieszkał w swych 
zamkach, także w morąskim 
podczas wojny szwedzkiej 
w latach 1626-1629.

Malowidła morąskie 
mogły już powstać w związ
ku z przebudową, przepro
wadzoną na zamku w Mo
rągu przez Błażeja Berwar- 
ta w 1584 r. Drugą cezurą 
może być pierwsza wojna 
szwedzka (1626-1629), 
czas raczej wykluczający ja
kieś działania artystyczne 
w zamku przygotowywa
nym do obrony miasta. To 
okres, który przyniósł spo
ro zniszczeń, zubożenie ka

sy (uciążliwe świadczenia wojenne), powolny upadek 
i degradację zamku w późniejszych latach. Pozostaje 
więc około 30 lat, w czasie których mogły powstać 
malowidła. Ich zleceniodawcami mogli być też ów
cześni rezydenci zamku. W tym czasie i później 
w Morągu największą rolę odgrywał szlachecki ród 
Dohnów, wielkich stronników politycznych i religij
nych Hohenzollernów, zwłaszcza po przejściu oby
dwu rodów na kalwinizm. Dohnowie, o wielkich am
bicjach nie tyko politycznych, ale także artystycz
nych, pełnili funkcje starostów książęcych z siedzibą 
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w morąskim zamku. Twórca potęgi rodu - Piotr, peł
nił ten urząd od 1525 (1527?) r. aż do śmierci 
w 1553 r. Otrzymał on zamek i miasto w dzierżawę 
jako zastaw za niewypłacone sumy księcia za swoją 
służbę w wojnie pruskiej 1519-1521 oraz za służbę 
dyplomatyczną. Synowie Piotra robili kariery poza 
granicami Prus, ale jeden z nich - Achacy (1533- 
-1601) powrócił do Prus, by objąć urząd po ojcu. 
W tym i późniejszym okresie Dohnowie mieli już roz
ległe majątki nie tylko w Prusach Książęcych, ale też 
w Inflantach, Górnym Palatynacie, Niderlandach. 
W XVI i XVII w. byli prawdopodobnie najbardziej 
wpływową rodziną wśród elit Prus Książęcych.

W 1562 r., w związku z wygaśnięciem zastawu 
zamku, Achacy Dohna zaczął budowę prywatnej sie
dziby rodowej w Morągu, nazywanej zameczkiem. 
Achacy był jak na owe czasy i miejsce wyjątkową po
stacią: wykształcony humanista, interesujący się litera
turą, muzyką, studiujący w Wittenberdze, Królewcu, 
podróżujący po Europie, m.in. do Włoch. Po studiach 

5. Fragment malowidła z dekoracją ornamentalną

odbył służbę na dworze cesarskim i co dla naszych do
ciekań może być ważne - brał udział w 1566 r. w woj
nie tureckiej pod cesarzem Maksymilianem II na Cy
prze! Niewykluczone, że wspomnieniem tych bojów 
Achacego jest namalowana na morąskim stropie postać 
Turka. Na wyprawę wyruszał z Morąga, bo już pełnił 
wtedy urząd starosty książęcego. Jego brat - Fabian był 
także człowiekiem gruntownie wykształconym na uni
wersytetach w Wittenberdze i w głównych ośrodkach 
kalwinizmu - Genewie i Heidelbergu. Wywarł też 
ogromny wpływ na wykształcenie, religię i osobowość 
urodzonego w Morągu w 1579 r. Abrahama (zm. 
1631), syna Achacego. Abraham także studiował na 
kilku kalwińskich uniwersytetach, a nawet został rek

torem jednego z nich. Po 1602 r. powrócił do Morąga 
i odziedziczył po ojcu tytuł burgrabiowski. Przebywał 
tu ze swym ukochanym stryjem Fabianem. Abraham 
był specjalistą w budowie twierdz. Wiedzę tę zdobył 
w Niderlandach. Był także znawcą literatury i poetą, 
znał wiele obcych języków. Wkrótce znów wyjechał 
do Niderlandów (1606) na dwór Orańskich w Hadze. 
Nie związał się jednak z Morągiem na stałe. Swoją re
zydencję w Prusach, zbudowaną na wzór niderlandz
kich pałaców, wzniósł w Słobitach koło Pasłęka (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 1, 2007, ss. 12-15). Ma
jąc na względzie jego twórczość poetycką i literacką, 
można postawić hipotezę, że to on mógł być autorem 
tematu zobrazowanego na morąskim stropie. Przy
puszczenie to uzasadnia także domniemanie Christiana 
Krollmanna, dziewiętnastowiecznego historyka zajmu
jącego się m.in. rodem Dohnów, co do Abrahamowe- 
go autorstwa sentencji poetyckich pod pięknym malar
skim epitafium Piotra Doliny i jego żony (eksponowa
ne w muzeum w Morągu). Co ciekawe, malarzem, 
który wiązany jest z tym epitafium, według Kamili 
Wróblewskiej jest Hans Hennenberger - twórca de
koracji malarskiej sali „moskiewskiej” królewiec
kiego zamku (Kamila Wróblewska, Renesansowe 
epitafium Piotra Dohny i Katarzyny Czemówny, „Ko
munikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 4, 1972, ss. 
492-506, 505).

Hennenberger był przede wszystkim iluminato- 
rem, przepisywał księgi i sporządzał dokumenty, ilu
strował inicjały. Jego największym dziełem oprócz 
sali „moskiewskiej” były tzw. Listy szlacheckie, czyli 
genealogie i heraldyka szlachty pruskiej. Wykonywał 
je w ścisłym kontakcie z zainteresowanymi rodami, 
m.in. z Dohnami. Tablice genealogiczne Dohnów za
mówił Achacy. Zawierały one obok malowanych 
akwarelą herbów i ornamentów owalne portreciki 
antenatów rodu. Drugim malarzem związanym z Do
hnami, ale przede wszystkim z Królewcem w zbliżo
nym okresie był Daniel Rose (zm. 1639 lub 1640), 
od 1602 r. następca Hennenbergera na dworze ksią
żęcym, wykazujący w swej twórczości wpływy nider
landzkie. Jemu przypisuje Kamila Wróblewska por
trety Dohnów ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie: Piotra i Katarzyny oraz portret Fabiana 
Dohny (brata Achacego) z około 1600 r. Dobre kon
takty Rosego z Fabianem potwierdza list z 1611 r. 
córki Albrechta Fryderyka, księżnej Anny, skierowa
ny do Fabiana, w którym pisze, żeby skłonił malarza 
Rosego do przyjazdu do niej do Berlina w celu spo
rządzenia kilku portretów i aby zabrał ze sobą po
trzebne narzędzia.

Czy malowidła na stropie zamku w Morągu mają 
związek z Dohnami, czy raczej z Hohenzollernami i ich 
środowiskiem artystycznym, a może ich powstanie łączy 
się z zupełnie innymi postaciami i inną historią - mogą 
rozstrzygnąć tylko źródła pisanej a tych, jak dotychczas, 
nie znamy. Tak więc przy dzisiejszym stanie badań kwe
stia zleceniodawcy i funkcji malowideł morąskich nadal 
pozostaje otwarta.

Magdalena Bartoś
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Obecnie na świecie cenne dzieta sztuki podziwiać można w muzeach 
lub publicznie udostępnionych prywatnych kolekcjach. Niestety, 

wiele z nich nie jest odpowiednio zabezpieczonych, a często nie są one 
nawet ubezpieczone. Bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy są 

głównie względy finansowe, choć często również ignorancja osób 
podejmujących decyzje.

Kradzieże obrazów
w XXI wieku

Z
 KAMIL ZEIDLER

MAGDALENA MARCINKOWSKA

łodzieje najcenniejszych dzieł sztuki i zabytków naj
częściej działają na zlecenie, choć oczywiście problem 

jest dużo bardziej złożony. Z punktu widzenia metody, 
kradzieże z muzeów podzielić można na kilka podstawo
wych grup: kradzieże pracownicze, kradzieże podczas 
udostępniania zbiorów zwiedzającym, kradzieże z włama
niem oraz napady rabunkowe.

Jak długo wartość dzieł sztuki będzie rosła, tak skala 
kradzieży również będzie się zwiększać, a dla przestęp
ców jedynie kolejnym wyzwaniem staną się coraz to no
we systemy zabezpieczające. Jak pokazuje historia, nawet 
najlepiej chronione dzieła sztuki i zabytki są z muzeów na 
świecie kradzione.

Kradzież muzealiów, choć nie jest jedynym zagroże
niem dla zabytków, jest niestety dość powszechnym 
i uciążliwym zjawiskiem, a losy dzieła sztuki, które dosta
ło się w niepowołane ręce, mogą potoczyć się różnie. 
Może ono zostać zamknięte w ukrytej, nielegalnej, pry
watnej kolekcji, może też w rękach przestępcy ulec nieod
wracalnym uszkodzeniom bądź zostać bezpowrotnie 
zniszczone. W każdej z tych sytuacji społeczeństwo zosta- 
je na stałe lub czasowo pozbawione możności korzystania 
z danego elementu dziedzictwa kultury. Aby zobrazować 
to zjawisko, posłużmy się kilkoma przykładami kradzieży 
dokonanych już w XXI w.

Jednym z przykładów dokonania przestępstwa w cza
sie godzin urzędowania muzeum są wydarzenia z zamyka
jącego poprzedni wiek 2000 r., kiedy to nieznany spraw
ca wyniósł z Muzeum Narodowego w Poznaniu obraz 
Claude’a Moneta „Wybrzeże w Pourville”. Misternie 
przygotowany plan oceniony został jako swoisty maj
stersztyk. Złodziej, dzięki zdobytemu uprzednio zezwole
niu, które podpisał dyrektor placówki, na wykonanie 
szkicu jednego z eksponowanych przez muzeum obra
zów, przybył na jego teren 17 września 2000 r. Nie wzbu
dzając żadnych podejrzeń personelu, na miejsce swojej

1. Claude Monet, „Wybrzeże w Pourville”, 1882 r., olej na płótnie, 
wym. 60 x 73 cm

pracy wybrał salę Moneta. Przebywał w niej około trzech 
godzin. Na dwadzieścia minut przed zamknięciem mu
zeum przestępca opuścił budynek. Pracownicy, zajęci 
kończeniem dnia pracy, nie pomyśleli nawet, aby zwrócić 
uwagę na wychodzącego „artystę”. Dwa dni później przy
padkowo zauważono, że spod ramy wysuwa się obraz 
Moneta „Wybrzeże w Pourville”. Zaskoczeni pracownicy 
muzeum stwierdzili, że płótno zostało z ramy wycięte, 
a następnie zastąpione (nie najlepszą) kopią. Na miejsce 
zdarzenia została wezwana policja w celu zbadania oko
liczności kradzieży.

Monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku nie po
zwolił na rozpoznanie sprawcy. Nie udało się również 
ustalić tożsamości złodzieja, bowiem dane przedstawio-
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2. Edward Munch, „Krzyk”, 1893 r., olej na tekturze, wym. 83,5 x 66 cm

ne na dokumencie, którym się on posłużył, zostały sfał
szowane. Wszelki ślad urwał się zaraz za drzwiami Mu
zeum Narodowego w Poznaniu. Eksperci, w tym Piotr 
Ogrodzki, ocenili, że skutecznej realizacji przestępczego 
planu dopomogła z jednej strony ignorancja i zbyt wiel
ka ufność personelu muzealnego do osoby podającej się 
za artystę, z drugiej zaś brak indywidualnego zabezpie
czenia eksponatu. Należy podkreślić, że nawet zakup 
prostego urządzenia za kilkaset złotych najprawdopo
dobniej uratowałby obraz, wyceniany dziś na co naj
mniej kilka milionów dolarów (szerzej: Piotr Ogrodzki, 
Kradzież obrazu Claude’a Moneta „Wybrzeże w Pourvil- 
le” z Muzeum Narodowego w Poznaniu, w: Kradzieże 
w muzeach - przyczyny, skutki, wnioski, Warszawa 
2006, s. 59 i n.; Piotr Ogrodzki, Kradzież obrazu Clau- 
de’a Moneta „Wybrzeże w Pourville” z Muzeum Narodo
wego w Poznaniu. Największa kradzież w historii pol
skiego muzealnictwa, „Cenne, Bezcenne/Utracone”, wy
danie specjalne - katalog utraconych dzieł sztuki, War
szawa 2006, s. 3 i n.).

Był to przykład największej od zakończenia drugiej 
wojny światowej kradzieży z polskiego muzeum. Jednak
że ten sam problem dotknął również innych, nawet bar
dziej znamienitych muzeów i kolekcji na świecie.

Dnia 22 sierpnia 2004 r. z Muzeum Muncha w Oslo 
zostały skradzione dwa obrazy Edwarda Muncha, w tym 
jego najsłynniejsze dzieło „Krzyk”. Drugim zrabowanym 
dziełem była „Madonna”. Złodzieje weszli do muzeum 
przed południem, przy użyciu broni palnej sterroryzowa
li strażników oraz zwiedzających, a następnie po prostu 

zdjęli ze ściany obrazy, wynieśli je, zapakowali do stoją
cego nieopodal samochodu i odjechali. Cała ta akcja była 
nie tylko obserwowana przez licznych świadków, ale tak
że została zarejestrowana przez kamery. Na niewiele się 
to jednak zdało, gdyż złodzieje byli zamaskowani, a wy
korzystany przy kradzieży samochód (również kradziony) 
porzucili. Pozbyli się też oprawy obrazów, policja odna
lazła potłuczone szkło i połamane ramy. Okoliczności te 
spowodowały, że powstała realna obawa istotnego uszko
dzenia prac (zob. Simon Houpt, Muzeum zaginionych 
dziel sztuki. Historia kradzieży dziel sztuki, Warszawa 
2007, s. 100).

Co godne szczególnej uwagi, to fakt, że dziesięć lat 
wcześniej skradziono z Norweskiego Muzeum Narodo
wego w Oslo drugą, bardziej znaną wersję tego dzieła, 
gdyż w Muzeum Narodowym w Oslo znajdują się inne 
wersje „Krzyku” i „Madonny” Muncha. Złodzieje we
szli przez okno przed otwarciem muzeum. Wówczas 
była to kradzież dla okupu, która jest jednym z rodza
jów kradzieży najcenniejszych dzieł sztuki. Przestępcy, 
wiedząc, że nie będą mogli łatwo sprzedać zrabowane
go dzieła, zwłaszcza wprowadzając je do legalnego ob
rotu, kradną je w celu zaszantażowania władz danego 
państwa. W razie nieotrzymania okupu, grożą zniszcze
niem bezcennego elementu dziedzictwa kultury, przez 
co przepadnie on bezpowrotnie. Złodzieje żądali za 
zwrot obrazu miliona dolarów, choć jako szacunkową 
jego wartość podaje się kilkadziesiąt milionów dola
rów. Gdyby faktycznie został on wystawiony na aukcji, 
to zapewne przekroczywszy znacznie cenę stu milio
nów dolarów, pobiłby wszelkie rekordy i stał się naj
drożej sprzedanym obrazem na świecie. Na szczęście, 
po trzech miesiącach dzieło zostało odnalezione, a po
dejrzanych zatrzymano.

Wydarzenie z 1994 r. najwyraźniej niczego nie na
uczyło norweskich muzealników, skoro tak łatwo zo
stało powtórzone. Po dokonaniu pobieżnej analizy 
kradzieży z Muzeum Muncha w 2004 r. powszechnym 
zaskoczeniem był brak jakichkolwiek specjalistycznych 
zabezpieczeń indywidualnych dzieł. Zaskakujące było 
także to, że ot tak można było wejść do muzeum z bro
nią i wynieść najcenniejsze dzieła sztuki, tak jakby to 
było łatwiejsze niż napad na pierwszy lepszy bank 
i trochę trudniejsze od skoku na stację benzynową. 
Zwłaszcza, że samych złodziei świadkowie określili 
później jako niezorientowanych czy nawet niezdar
nych. Wynosząc obrazy, upuścili swój łup kilkakrot
nie. Mimo to policja nie zdążyła na czas, choć zawia
domiona „cichym alarmem” była na miejscu bardzo 
szybko. Ostatecznie, 31 sierpnia 2006 r., odnaleziono 
dwa skradzione obrazy Edwarda Muncha. Szczęśliwie 
były uszkodzone mniej, niż się tego spodziewano. Dziś 
przedsięwzięto już odpowiednie środki zabezpieczają
ce, co może sprawdzić każdy chcący zobaczyć dzieła 
w muzeum w Oslo.

W lutym tego roku w Szwajcarii zostały dokonane 
dwie znaczące kradzieże dzieł sztuki. Sprawcy dokonali 
napadów na różne placówki w odstępie zaledwie czterech 
dni. Pierwszy napad odbył się w Seedam Kunstzentrum 
w Pfaeffikon koło Zurychu, skąd zabrano wypożyczone 
na wystawę z Muzeum Sprengela w Hanowerze dwa spo
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śród dwudziestu obrazów Pabla Picassa - „Głowę konia” 
oraz „Szklankę i dzban”. Zgodnie z raportami policji zło
dzieje pozostali w sali wystawowej do czasu zamknięcia 
budynku, a następnie po odłączeniu urządzeń zabezpie
czających wynieśli płótna. Krótko po zdarzeniu strażnicy 
muzeum zauważyli zniknięcie prac. Dzieł do dziś nie od
naleziono.

Możliwe, że ci sami sprawcy dokonali kolejnej kra
dzieży 10 lutego br. Zgodnie z tym, co podaje policja, 
około godziny piętnastej trzydzieści trzech zamaskowa
nych i uzbrojonych mężczyzn wtargnęło na teren Mu
zeum Fundacji im. Emila G. Buehrlego. Jeden ze spraw
ców zagroził bronią pracownikom muzeum oraz kilkuna
stu zwiedzającym, podczas gdy pozostali dwaj pakowali 
obrazy. Całe zdarzenie nie trwało dłużej niż kilka minut. 
Sprawcy następnie odjechali białym samochodem, co we
dług szwajcarskiej policji łączyło obie sprawy. Wszystko 
wskazuje na to, że złodzieje przyszli zrealizować konkret
ne zamówienie. Łupem padły: „Maki w pobliżu Argen- 
teuil” Claude’a Moneta, „Portret hrabiego Lepica z cór
kami” Edgara Degasa, „Kwitnący kasztanowiec” Vincen- 
ta van Gogha oraz „Chłopiec w czerwonej kamizelce” 
Paula Cezanne’a. Dyrektor Muzeum Fundacji E. G. Bu
ehrlego Lukas Gloor przyznał, iż cztery skradzione prace 
należały do najważniejszych w całej kolekcji. Powszechna 
znajomość twórców, a nawet tych konkretnych dzieł, jak 

3. Pablo Picasso, „Głowa konia”, 1962 r., olej na płótnie, 
wym. 63 x 70 cm

4. Edgar Degas, „Portret hrabiego Lepica z córkami”, 1871 r., 
olej na płótnie, wym. 65,5 x 81 cm

też ich szczególna wartość powodują, że nie mogą one zo
stać sprzedane na żadnej aukcji dziel sztuki na świecie. 
Dlatego nie należy się spodziewać, że kiedykolwiek poja
wią się na legalnym rynku sztuki.

Nieco ponad tydzień od zajścia w muzeum udało się 
szwajcarskiej policji odzyskać dwa skradzione płótna. 
„Maki w pobliżu Argenteuil” Claude’a Moneta oraz

„Kwitnący kasztanowiec” Vincenta van Go
gha odnaleziono w białym samochodzie za
parkowanym na parkingu Uniwersyteckiego 
Szpitala Psychiatrycznego nieopodal funda
cji. Autentyczność obu prac poświadczył dy
rektor Lukas Gloor. Obrazy wciąż znajdo
wały się pod zabezpieczającą je szybą, przez 
co nie zostały uszkodzone. Niestety, pozo
stałe cztery dzieła nadal znajdują się w rę
kach złodziei.

Skala poniesionych strat sprawiła, iż po
wyższe zdarzenia określono jako jedną z naj
większych kradzieży dziel sztuki ostatniego 
czasu w Szwajcarii, a może nawet w Europie. 
Łączna szacunkowa wartość skradzionych 
eksponatów została wyceniona na kilkaset mi
lionów dolarów. Oba muzea - Fundacji E. G. 
Buehrlego oraz Seedam Kunstzentrum w Pfa- 
effikon zostały po kradzieży zamknięte do od

wołania. Od 1960 r. eksponaty z Muzeum Buehrlego 
można było oglądać indywidualnie. Jak zapowiedziały 
władze placówki, ulegnie to zmianie. Pozwolenie na wej
ście do sal ekspozycyjnych uzyskają jedynie zorganizowa
ne grupy zwiedzających.

Wyżej wskazane przykłady służą jedynie zobrazowa
niu, iż nawet najcenniejsze dzieła sztuki znajdujące się 
w najważniejszych zbiorach muzealnych nie są bezpiecz
ne przed złodziejami. Nie należy zapominać, że tylko 
spektakularne kradzieże trafiają na pierwsze strony gazet,

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 7 • 2008 | 1 3



5. Vincent van Gogh, „Kwitnący kasztanowiec”, 1890 r., olej na płótnie, 
wym. 72,5 x 91 cm

niosąc informację o kolejnej stracie z publicznych zbio
rów. Skutek jest o tyle dobry, że zdjęcia dzieł sztuki zo- 
stają szeroko rozpropagowane, co niewątpliwie może 
utrudnić działanie przestępców i ułatwić ich odnalezie
nie. Oczywiście skala kradzieży z różnych muzeów jest 
znacznie większa. Istnieje wszak wiele dzieł sztuki i zabyt
ków cieszących się nieco mniejszą sławą, a tym samym 
mających mniejszą wartość rynkową, które również nara
żone są na kradzież.

W lutym 2006 r. z Muzeum w Rio de Janeiro zama
skowani i uzbrojeni przestępcy zrabowali cztery obrazy: 
Salvadora Dali, Henri Matisse’a, Pabla Picassa oraz Clau- 
de’a Moneta. Na uwagę zasługuje rabunek w grudniu 
2007 r. dwóch obrazów - „Portretu Suzanne Bloch” au
torstwa Pabla Picassa oraz „Pracownika na plantacji ka
wy” Candido Portiniary’ego z Muzeum Sztuki w San Pa
olo. Oba dzieła o szacunkowej wartości kilkudziesięciu 
milionów dolarów nie były ubezpieczone. Sprawców za
trzymano, a obrazy szczęśliwie odnaleziono oparte o ścia
nę w mieszkaniu jednego z podejrzanych. Na początku 
2007 r. w wyjątkowym miejscu, bo w toalecie na lotnisku 
w Bergamo (Hiszpania), odnaleziono skradziony wcze
śniej obraz Amadeo Modiglianiego „Portret Rosalie To- 
bia”. W minionym roku odnotowano również kradzież 
trzech prac Pabla Picassa - obrazów „Maja z lalką” i „Ja
cqueline” oraz szkicu „Maria Teresa lat 23” z mieszkania 
wnuczki artysty w Paryżu. Prac tych do dziś nie odzyska
no. W sierpniu 2007 r. zamaskowani i uzbrojeni bandyci 
zrabowali w godzinach pracy cztery obrazy z Muzeum 
Sztuki w Nicei, a wśród nich obraz Claude’a Moneta 
„Klify z okolic Dieppe”. W marcu br. miała miejsce kra
dzież w Zamku Voergaard w Danii, skąd wyniesiono no
cą dwa najcenniejsze z tamtejszej kolekcji obrazy: „Szale
niec” Francisa Goyi oraz „Portret Marii de Medici” Pete
ra Paula Rubensa.

Wymienione wyżej kradzieże dzieł sztuki, to tylko 
niektóre z dokonanych w ostatnim czasie, notowa
nych przez Interpol. Osobom, które chcą na bieżąco 

śledzić ten proceder warto polecić portal internetowy 
Interpolu, do którego zadań należy również walka 
z przestępczością przeciwko dobrom kultury (zob. 
http://www.interpol.int/Public/WorkOfArt/Default.asp).

Przytoczone przykłady z ostatnich kilku lat pokazu
ją, że nawet najświetniejsze zbiory i dzieła sztuki nie są 
bezpieczne przed złodziejami. Konieczne jest więc zwra
canie szczególnej uwagi na właściwe ich zabezpieczenie, 
tak aby jeśli nie uniemożliwić, to maksymalnie utrudnić 
przestępcom ich zamierzenia. Co do wartości rabowa
nych dzieł, to podkreślić należy, że każda z przytoczo
nych cen jest oczywiście jedynie szacunkowa. O faktycz
nej wartości rynkowej danego dzieła sztuki dowiaduje
my się w chwili jego sprzedaży, choć oczywiście podpo
wiedzią są notowania aukcyjne z wcześniejszych sprze
daży prac tego samego artysty. Oczywiście czarny rynek

6. Paul Cezanne, „Chłopiec w czerwonej kamizelce”, 1894-1895 r., 
olej na płótnie, wym. 80 x 64,5 cm

charakteryzuje się niższymi cenami od cen obiektów 
oferowanych w sprzedaży legalnej. Uwzględnia się bo
wiem większe ryzyko oraz ograniczoną możliwość dys
ponowania dziełem, w tym utrudnioną jego dalszą 
sprzedaż. W wypadku kradzieży dzieł sztuki najgorsze 
jest jednak to, że społeczeństwo pozbawione zostaje 
możliwości obcowania z najsławniejszymi artystami za 
pośrednictwem ich dzieł.

Kamil Zeidler 
Magdalena Marcinkowska
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Z kryminalnej kroniki

Kaźń Dymitra Wiśniowieckiego
Wśród szesnastowiecznych człon

ków rodu Wiśniowieckich, niepia- 
stujących ważniejszych urzędów 

i nieodgrywających większej roli politycz
nej, najsławniejszym okazał się kniaź Dy
mitr, syn Iwana - dworzanina królewskie
go i skromnego dzierżawcy wormiańskie- 
go. Poprzestając na niewiele znaczących 
(lecz intratnych) starostwach czerkawskim 
i kaniowskim, prowadził on za to - na da
lekich kresach - własną politykę. Polegała 
ona na zuchwałych, a nawet szalonych 
wyprawach przeciwko Tatarom i Turkom, 
przedsiębranych wszakże wyłącznie 
w celach rozbójniczych. Tego zawołane
go awanturnika wychwalał potem w swo
im wiekopomnym Herbarzu Kasper Nie- 
siecki, pisząc: „hospodar, godzien i naj
wyższych honorów, dla osobliwszych tak 
natury jako i cnoty przymiotów, osobliwie 
jednak szczodrobliwością i wspaniałością 
serca, zdał się wyrównać wielkim potenta
tom, odwaga zaś i męztwo, u wszystkich 
nieporównaną mu sławę uczyniła". Wi- 
śniowiecki, nazwany przez Kozaków „Baj
dą”, zdobył sobie wśród nich dużą popu
larność i dlatego wielu z nich zaciągnęło 
się pod jego znaki. W latach 1554-1555 
ufortyfikował dla własnych celów jedną 
z wysp w dolnym brzegu Dniepru, Matą 
Chorotycę, dając początek Siczy Zaporo
skiej. On to, jak wieść niesie, „dla łacniej
szego przybycia rzek gwałtownych, Dnie
stru, Dunaju i inszych", pierwszy zaczął 
używać czajek, sporządzonych ze skór 
żubrowych, które byty nieporównanie lżej
sze od zwykłych czółen.

W 1563 r. kniaź, podobno zwabiony 
podstępem, niefortunnie uwikłał się 
w awanturę między hospodarem woło
skim Jakubem Heraklidesem a jego rywa
lem (także obranym hospodarem) Stefa
nem Tomżą. Ten ostatni pokonał chorego 
wówczas Wiśniowieckiego, wziął go do 
niewoli i w kajdanach sprezentował sułta
nowi Solimanowi (Sulejmanowi), odsyłając 
jeńca do Stambułu. Według legendy suł
tan, podziwiając męstwo Dymitra, zapro
ponował mu córkę za żonę, za cenę przy
jęcia islamu. Odpowiedź Wiśniowieckiego, 
jak głosiła kozacka dumka, była harda: 
„twoja doczka choroszaja, twoja wiara pro- 
klataja” (według innych wersji kniaź miał 
nazwać islam „psią wiarą”). Rozwścieczo
ny Soliman kazał go stracić w wyszukany 
sposób. Jak informował wymieniony wyżej 
Niesiecki, więzień „nad odnogą Morską ku 
Galacie idąc, na haku żelaznym zawieszo
ny, trzy dni całe na nim wisząc, Boga chwa
ląc, a Mahometa bluźniąc, cierpliwie i hero
icznie przeżył, aż Turcy nie mogąc dłużej 
znieść kontemptów [wzgardy, hańby - 
HW] swego fałszywego Proroka, z tuków 

go swych ustrzelali". Według innych źródeł 
zabił go własnoręcznie sam sułtan. Cyto
wany przez Niesieckiego Stanisław Tem- 
berski donosił z kolei, że Wiśniowiecki „już 
wisząc dwa dni na haku, prosił, żeby mu 
podano luk z strzałami, z którego kilku 
przedniejszych Turków na śmierć pobił”,

nę (bodajże jedyną w sztuce polskiej, 
przedstawiającą ten rodzaj egzekucji) za
opatrzył w rozbudowane inskrypcje w ję
zykach francuskim, polskim i arabskim. 
Kompozycja przedstawia trzy stojące szu
bienice, na których - wbici na haku - wiszą 
trzej obnażeni skazańcy ze skrępowanymi 

Antoni Oleszczyński, „Kaźń Dymitra Wiśniowieckiego”, staloryt, 1831 r.

(w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie)

a ostatnią strzałę wypuścił (niecelnie) 
w kierunku obserwującego scenę Solima- 
na. Turcy jednak byli pod wrażeniem mę
stwa kniazia: po egzekucji zjedli podobno 
jego serce „dla nabycia męztwa takiego, ja
kie w tym heroicznym mężu było", a ciało 
pochowali z honorami w Stambule (uczest
niczący w poselstwie do sułtana kronikarz 
Maciej Stryjkowski oglądał tam w 1574 r. 
grób Wiśniowieckiego).

Scenę okrutnej kaźni księcia Dymitra 
uwiecznił w rysunku, wykonanym na miej
scu w Konstantynopolu w 1798 r., Franci
szek Ksawery Rymkiewicz (1755-1799), 
generał major wojsk koronnych, uczestnik 
insurekcji kościuszkowskiej i dowódca 
drugiej Legii we Włoszech. Ten amatorski 
(jak dalece prawdziwy jako dokument?) 
rysunek, znajdujący się podówczas w pa
ryskiej kolekcji Kasimira Delaroche’a, wy
korzystał w swoim stalorycie Antoni Olesz
czyński (1794-1879), zasłużony polski gra
fik, działający na emigracji w Paryżu. Ryci

rękami. Pośrodku nich kniaź Dymitr, do 
którego mierzy z tuku sułtan, w otoczeniu 
dwóch Turków. Na ziemi leży szabla, 
w oddali rysuje się panorama Stambułu. 
Swoje dzieło Oleszczyński zadedykował 
Konstantemu Macewiczowi i Gwalbertowi 
Pawlikowskiemu, określonym w tekście 
sztychowanej dedykacji jako „amateurs 
des Beaux Arts et posseseurs des precieu- 
ses collections des gravures tires de T hi- 
stoire polonaise”. Staloryt, datowany na 
rok 1831, pochodzi ze zbioru rycin artysty 
pt. Varietes polonaises (Rozmaitości pol
skie), opublikowanego w Paryżu w latach 
1832-1833. Studium przygotowawcze do 
ryciny (szkic ołówkowy ©leszczyńskiego) 
zachował się w zbiorach Ossolineum we 
Wrocławiu, a staloryt eksponowano na wy
stawie „Obrazy Śmierci w sztuce polskiej 
XIX i XX wieku”, która odbyta się w krakow
skim Muzeum Narodowym w 2000 r.

Hanna Widacka
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Zapomniane

pogranicze

H
istorycznym zbiegiem 
okoliczności, który rów
nież uznać można za wy
raz dziejowej sprawiedliwości, 

przebieg dzisiejszej granicy pol
sko-białoruskiej pokrywa się 
z grubsza z ukształtowaną w śre
dniowieczu rozległą rubieżą, na 
której stykała się, rywalizowała 
i twórczo przetwarzała łacińska 
cywilizacja Zachodu i bizantyj
ska cywilizacja Wschodu. Czas 
zatarł wiele z fascynujących swą 
różnorodnością manifestacji te
go pogranicza, ale też nie zdołał 
unicestwić wszystkiego. Prze
trwały znaki najważniejsze i naj
trwalsze, bo zapisane w cegle 
i kamieniu. Niedaleko za polską 
granicą, w Kamieńcu dawniej 
zwanym Litewskim, położonym 
nad rzeką Leśną, na obrzeżu 
Puszczy Białowieskiej, wznosi 
się Biała Wieża. Jest to budowla 
w stylu obronnych wież, popu
larnych w średniowiecznej ar
chitekturze Zachodu, wytyczają
ca najdalszy wschodni zasięg te
go rodzaju urządzeń. Wybudo
wana została w drugiej połowie 
XIII w. przez księcia wołyńskie
go Włodzimierza. Według le
gendy od nazwy tej budowli, 
wzniesionej z krwistoczerwonej 
cegły, zaopatrzonej w łacińskie 
blanki i krenelaże, wzięła nazwę 
rozległa niegdyś i prawdziwie 
pierwotna Puszcza Białowieska. 
Obecnie jest to najstarszy zaby
tek architektury murowanej na 
białoruskim Polesiu. Po raz 
pierwszy odrestaurowany został 
w 1903 r., a po raz kolejny w la
tach osiemdziesiątych XX w. 
O tym, jak wyglądała wieża 
w XIX stuleciu donosi niezawod
ny Słownik Geograficzny Króle
stwa Polskiego i innych krajów 

słowiańskich: „Kamieniec lichą 
jest teraz mieściną, sam tylko ów 
stolp niespożyty przeszło pięcio- 
wiekowych czasem, sterczy ruina-

1. Biata Wieża w Kamieńcu Litewskim
2.3. Cerkiew w Murowańce (2), 
wejście do cerkwi (3)

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

mi swemi nad gromadą pozio
mych chałup. Wewnątrz tego sę
dziwego pomnika zachowały się 
nawet ostatki schodów dębo
wych, Bóg wie jak dawnych; od
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połowy wieży idą zaś stopnie w mu
rze wyrobione; sklepienia chociaż jak 
sieć podziurawione, jeszcze się jed
nak trzymają; pod wieżą obszerne 
znajdują się lochy” (t. III, Warsza
wa 1882, ss. 763-764).

W późnym średniowieczu for- 
pocztą Zachodu na pograniczu pol
sko-ruskim okazał się styl architek
toniczny, nazwany na początku XX w. 
gotykiem nadwiślańskim. Była to 

kościelna architektura ceglana, czer
piąca wzorce z kręgu gotyckiego bu
downictwa państwa krzyżackiego, 
przetwarzająca je jednak twórczo 
i dążąca do własnej oryginalności. 
Na Mazowszu i Kujawach przetrwa
ło do naszych czasów ponad 50 bu
dowli kościelnych reprezentujących 
ten unikatowy styl, charakteryzują
cy się zwartością zwykle jednona- 
wowej bryły, kryształowym sklepie

niem nawy, umiarem w stosowaniu 
ozdobnego detalu, z wyjątkiem roz
budowanych szczytów, upodoba
niem do zaznaczania obronnych wa
lorów budowli - narożnych baszt 
i półbaszt zaopatrzonych w strzelni
ce, masywnych odrzwi i wąskich 
okien, umieszczonych wysoko 
w głębokich wnękach. W pierwszej 
połowie XVI w. styl ten wypierany 
już na terenie Królestwa Polskiego 
przez budownictwo renesansowe 
okazał się atrakcyjny na obszarze 
Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w budownictwie cerkiewnym.

W tym też okresie na zachodniej 
Białorusi powstały cerkwie obron
ne, łączące w swej formie w sposób 
oryginalny elementy gotyckie i bi
zantyjskie, obrazujące twórczy syn- 
kretyzm Wielkiego Pogranicza 
Wschodu i Zachodu. Dwie z tych 
niezwykłych budowli, zaliczane dziś 
do najcenniejszych zabytków Biało
rusi, przetrwały w sposób prawie 
cudowny historyczne zawieruchy. 
Obydwie budowle znajdują się 
w obwodzie grodzieńskim, w Syn- 
kowiczach (rejon Zelwa) i w Muro
wańce (rejon Szczuczyn). Ta ostat
nia występowała wcześniej w litera
turze jako cerkiew obronna w Ma- 
łomożejkowie, gdyż położona była 
na terenie tych dóbr należących do 
Romerów. Obydwie cerkwie zaopa
trzone są w cylindryczne wieże na
rożne, zdobione wnękami i gzymsa
mi, dla których trudno szukać ana
logii w gotyckich kościołach z tere
nów Mazowsza i Kujaw, co świad
czy nie tyle o walorach obronnych 
budowli (w XVI w. na Białorusi 
wojennych zagrożeń nie było), ile 
o dążeniu do wykorzystania tych 
elementów dla stworzenia imponu
jącego programu ideowego budow
li. Podobną funkcję pełnić miały go
tyckie szczyty zdobione wnękami 
i sterczynami. Cerkiew w Muro
wańce w 1991 r. zwrócona została 
wyznawcom prawosławia, ale jej 
forma nadal świadczy o wielowie
kowej symbiozie Zachodu i Wscho
du na terenie dawnego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego.

Zdzisław Skrok
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Gdańska łaźnia

C
entrum Sztuki Współczesnej 
Łaźnia przy ul. Jaskółczej na 
Dolnym Mieście w Gdańsku 
zna każdy szanujący się mieszkaniec 

Trójmiasta, choć odrobinę interesują
cy się sztuką współczesną. Od kilkuna
stu lat odbywają się tu ważne wydarze
nia artystyczne, kontrowersyjne wysta
wy sztuki współczesnej, ekscytujące 
wykłady, gorące panele i koncerty. 
Wszyscy wiedzą, że siedziba Centrum 
- to dawna łaźnia miejska, jednak błą
kając się po dziwnych salach, tajemni
czych ciągach pomieszczeń i przebi
tych wtórnie przejściach, wypadają
cych kilka stopni powyżej podestu 
schodów, trudno sobie wyobrazić, jak 
pierwotnie budowla ta funkcjonowała.

Łaźnia przy Jaskółczej została 
wzniesiona z inicjatywy gdańskiej ra
dy miejskiej, która ją także sfinanso
wała, wykorzystując środki z budżetu

miejskiego, a było ich niemało, bo bu
dowla kosztowała nieco ponad 
200 tys. marek. Istotę koncepcji sta
nowiło zbudowanie łaźni wielofunk
cyjnych w biedniejszych dzielnicach 
miasta, gdzie większość mieszkań po
zbawiona była podstawowych wygód. 
Była to druga tego rodzaju inwestycja 
(pierwsza powstała nieco wcześniej na 
Osieku). Łaźnia na Dolnym Mieście 
miała jednak nieco odmienny charak
ter, wzniesiono ją jako budowlę wol
no stojącą, na parceli położonej na
przeciw szkoły przy ul. Śluza. Założe
niem pomysłu było połączenie w jed
nym budynku funkcji łaźni publicznej 
z łaźnią szkolną i salą gimnastyczną. 
Budynek zaprojektowany został naj
pewniej przez ówczesnego miejskiego 

inspektora budowlanego Karla Kle- 
efelda, ale nie można też wykluczyć, 
że projekt powstał w pracowni miej
skiego radcy budowlanego Karla 
Fehlhabera. Obaj projektowali w tym 
czasie na zlecenie magistratu, a za Kle- 
efeldem przemawia fakt, że prezento
wał projekt na posiedzeniu rady miej
skiej i podpisywał umowy wykonaw
cze z firmami budowlanymi. Projekty 
łaźni na Dolnym Mieście były gotowe 
i zatwierdzone już w 1905 r., w ciągu 
pierwszej połowy 1906 r. rozpisano 
kilka kolejnych przetargów na budo
wę, do końca tego samego roku udało 
się ukończyć stan surowy zamknięty 
budowli, a na koniec 1907 r. budynek 
łaźni był w zasadzie gotowy; prowa
dzono jeszcze jedynie drobne roboty

1. Dawna tażnia przy ul. Jaskółczej
w Gdańsku
2.3. Plany taźni: parteru (2) i piętra (3)
4.5. Detale elewacji: ornamentalny fryz (4) 
i opracowanie półkolistego okna (5)

we wnętrzach i prace malarskie. Jej 
uruchomienie nastąpiło 15 kwietnia 
1908 r., a więc dokładnie sto lat temu.

Budynek łaźni na Dolnym Mieście 
wzniesiony został na narożnej parceli, 
na planie silnie wydłużonego prosto
kąta, ustawionego dłuższym bokiem 
do Jaskółczej, a krótszą, szczytową 
ścianą południową do ul. Śluza. Archi
tekt projektujący rozkład wnętrz łaźni 
stal przed niełatwym zadaniem. Mu- 
sial rozwiązać przede wszystkim pro
blem komunikacji i wzajemnego odse-
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parowania poszczególnych partii bu
dowli. Uczniowie mieli mieć dostęp do 
łaźni szkolnych i sali gimnastycznej, 
mieszkańcy dzielnicy jedynie do łaźni 
publicznych z uwzględnieniem podzia
łu na płcie. Wymagało to zaplanowa
nia odrębnych wejść i klatek schodo
wych. Cały program funkcjonalny bu
dynku rozłożony został na trzech kon
dygnacjach. Parter mieścił łaźnie szkol
ne i pomieszczenia gospodarcze, 
pierwsze piętro - łaźnie publiczne, 
a drugie przeznaczone było na salę 
gimnastyczną. Wejście do łaźni szkol
nych mieściło się w części południowej 
- od strony kompleksu szkolnego przy 
ul. Śluza - w pierwszej skrajnej osi 
ściany wschodniej. Skomunikowane 
było z umieszczoną w narożniku połu
dniowo-wschodnim klatką schodową, 
która z pominięciem pierwszego piętra 
wiodła bezpośrednio do sali gimna
stycznej. Łaźnię publiczną obsługiwała 
para bliźniaczych wejść urządzonych 
w ścianie szczytowej, północnej, wio
dących do bliźniaczych klatek schodo
wych prowadzących na pierwsze pię
tro kondygnacji łaziebnej.

Dzięki takiemu rozkładowi wejść 
i klatek schodowych różne funkcje bu
dynku mogły być obsługiwane nieza
leżnie. Uczniowie mogli korzystać albo 
tylko z łaźni dla nich przeznaczonej, 
albo też z przebieralni na dole i z sali 
gimnastycznej na górze, po ćwicze
niach kąpiąc się pod prysznicami dla 
nich przeznaczonymi. Dorośli mogli 
docierać do przeznaczonych dla nich 
łaźni publicznych bez zakłócania życia 
szkolnego i mieszania się z młodzieżą 
oraz bez kontaktu z płcią przeciwną.

Ogromna łaźnia 
szkolna położona na 
parterze zaopatrzo
na była nie tylko 
w prysznice (36 ka
bin), ale także 72 szaf
ki przeznaczone na 
przechowywanie 
garderoby podczas 
ćwiczeń gimnastycz
nych i zabiegów hi
gienicznych. Nie 
brakowało też sporej poczekalni. Poza 
tym na parterze rozmieszczono po
mieszczenia gospodarcze: kotłownię 
oraz wielką pralnię i suszarnię, w ła
zienkach można było bowiem korzy
stać z wypożyczalni ręczników, które 
na miejscu prano i suszono.

Łaźnia publiczna na drugiej kon
dygnacji miała zupełnie inny układ. 
Para klatek schodowych wiodła na po
dest, na który otwierały się okna kasy, 
dalej droga wiodła do poczekalni, 
a stamtąd do sal kąpielowych. Obie sa
le kąpielowe podzielone były na nie
wielkie pomieszczenia, każde złożone 
z części przebieralni i właściwej kabiny 
kąpielowej, zaopatrzonej w prysznic 
lub wannę. Większa łaźnia męska mia
ła 4 kabiny wannowe i 22 prysznico
we, a żeńska 8 wannowych i 6 prysz
nicowych. W obu łaźniach znajdowały 
się też zespoły toalet. Sala gimnastycz
na wyposażona w rozmaite urządzenia 
do ćwiczeń miała także specjalną insta
lację wentylacyjną, której zadaniem 
było zapobieganie unoszeniu się kurzu 
z podłogi sali podczas ćwiczeń.

Budynek łaźni został bardzo cieka
wie ukształtowany pod względem ar

chitektonicznym. Ma bardzo zróżnico
waną bryłę, aczkolwiek wpisaną pre
cyzyjnie w plan prostokąta. I tak ze
spół klatek schodowych od północy, 
wiodących jedynie na pierwsze piętro, 
przybrał formę „westwerku” ze zwęże
niem na wysokości pierwszego piętra, 
ujętym trójkątnymi półszczytami oraz 
zwieńczeniem w postaci wieżowego 
ryzalitu na wysokości drugiego piętra. 
Południowa klatka schodowa wyod
rębniona została w formę wieży naroż
nej dopiero na wysokości czwartej 
kondygnacji. W bryle budowli wyróż
niona została także sala gimnastyczna, 
oświetlona wysokimi oknami, znacz
nie wyższa od innych pomieszczeń 
drugiego piętra i przekryta własnym 
czterospadowym dachem.

Warto zwrócić uwagę na drobny, 
ale intrygujący szczegół - od strony 
ulic budynek jest niedostępny. 
Wszystkie wejścia przebite zostały 
w elewacjach wychodzących na po
dwórka. Trudno tu o jednoznaczną 
interpretację, ale wydaje się, że było 
to podyktowane względami prak
tycznymi - tak umieszczone wejścia 
zapewniały nieco więcej dyskrecji.
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6. Budynek łaźni w Nowym Porcie

(zdjęcia: 1, 4-6 - Małgorzata Omilanowska)

Budynek łaźni przy Jaskółczej zy
skał bardzo staranne opracowanie de
talu elewacji. Oprócz okładziny 
z ciemno palonej cegły wprowadzono 
detale z ciemnozielonych glazurowa
nych kształtek i płytek terakotowych 
z ornamentalnym fryzem odciskanym 
w formie. Półkoliste okna parteru 
ujęte zostały w głębokie rozglifienia, 
każdą archiwoltę podkreśla wydatny 
wąski glazurowany profil, a jej nasadę 
- fryz terakotowy z elementami neo- 
romańskiego ornamentu roślinnego 
obiegający wszystkie elewacje. Glazu
rowane kształtki na przemian ze zwy

kłymi użyte zostały w trzonach kolu
mienek rozdzielających biforialne 
i triforialne okna ścian szczytowych. 
Wszystkie elewacje zwieńczył arkad- 
kowy fryz koronujący. Architekt ze 
szczególną uwagą opracował dekora
cje półszczytów wieńczących boczne 
osie klatek schodowych od północy. 
Rzędy arkadowań rozdzielone zostały 
fryzem z cegieł układanych w jodełkę 
- opus spicatum - znany od starożyt
ności i wykorzystywany w architektu
rze wczesnoromańskiej.

Łaźnia przy Jaskółczej funkcjono
wała od 1908 r. zgodnie ze swym pier
wotnym przeznaczeniem aż po lata sie
demdziesiąte XX w. Wprawdzie po 
wojnie nie wykorzystywano już sali 
gimnastycznej dla potrzeb szkoły, ale 
prysznice i wanny cieszyły się nadal 
sporą popularnością. Dopiero powsta
nie nowej zabudowy Dolnego Miasta 
w latach sześćdziesiątych i siedemdzie
siątych z mieszkaniami wyposażonymi 
w łazienki z ciepłą wodą spowodowało, 
że łaźnia publiczna straciła rację bym. 
W związku z budową elektrowni ato
mowej w Żarnowcu postanowiono nie
potrzebny już budynek łaźni przezna
czyć na centrum dezaktywacji skażeń 
radioaktywnych, ale po rezygnacji z bu
dowy elektrowni zarzucono te plany. 

Nieużywany budynek w fazie rozpoczę
tego w 1987 r., ale nigdy nieskończone
go remontu zainteresował artystów. 
I tak w 1992 r. rozpoczął się nowy roz
dział w dziejach łaźni przy Jaskółczej.

Oprócz łaźni przy Jaskółczej wznie
siono w Gdańsku jeszcze jedną, bardzo 
podobną budowlę w Nowym Porcie 
przy ul. Strajku Dokerów 5. Zbudowa
no ją nieco później, prace rozpoczęto 
w 1907 r., a oddanie jej do użytku na
stąpiło I grudnia 1909 r. Zlokalizowa
na została w kompleksie istniejącego 
do dziś zespołu szkolnego przy zbiegu 
ulic Ks. Góreckiego 16 i Na Zaspę 47. 
Także łączyła funkcje łaźni publicznej 
i szkolnej oraz sali gimnastycznej, była 
jednak budowlą o mniejszej skali niż 
łaźnia przy Jaskółczej i o skromniejszej 
bryle. Elewacje utrzymane były w ta
kiej samej jak w łaźni na Dolnym Mie
ście stylistyce neoromańskiej, ale bryła 
budowli była mniej skomplikowana - 
pozbawiona wieży i wyodrębnionego 
masywu klatek schodowych. Niestety, 
łaźnią w Nowym Porcie nikt się jeszcze 
nie zainteresował, stoi opuszczona, 
a mogłaby także pełnić funkcje kultu
ralne w tej nieco zapomnianej dzielnicy 
Gdańska.

Małgorzata Omilanowska

Spotkanie z książką
KRAKÓW W EUROPIE ŚRODKA

Nakładem Wydawnictwa BOSZ z Olszanicy oraz Międzynarodowego Centrum 
Kultury w Krakowie ukazała się w br. książka prof. Jacka Purchli Kraków 
w Europie Środka. Stanowi ona nową, zmienioną i zaktualizowaną edycję publi

kacji z 2000 r. Autor albumu (chyba tak należy zakwalifikować pozycję z uwagi 
na przeważającą liczbę ilustracji - prawie 400), Jacek Purchla, dyrektor Między
narodowego Centrum Kultury w Krakowie, zawarł na lamach tomu rozważania 
o wpływie historii, polityki i ekonomii na krakowskie zabytki. Ze względu na ich 
bogactwo miasto odgrywało i do tej pory odgrywa szczególną rolę - ośrodka cy
wilizacyjnego Europy.

W 22 krótkich rozdziałach przedstawiony został zarys dziejów Krakowa - po
cząwszy od narodzin stolicy królestwa polskiego po rozwój metropolii na wzór 
krajów europejskich. Mimo peryferyjnego położenia miasto stopniowo zdobywa
ło silną pozycję, otwierając się jednocześnie na Europę. W okresie rozbicia dziel
nicowego odegrało rolę ideowej stolicy podzielonej monarchii. W XIII w. wraz 
z przyjęciem nowego modelu osadniczego narodził się tu prężny ośrodek han
dlu. Po zawarciu unii polsko-litewskiej Kraków stal się centrum cywilizacyjnym 
przyłączonych ziem. W XVI w. było tu znane miejsce pielgrzymkowe i silny ośro
dek kultu religijnego, nazywany „polskim Rzymem". Pod koniec XVIII w. podjęto 
nawet nieudaną próbę przeniesienia pod Wawel cudownego obra
zu Matki Boskiej Częstochowskiej. W czasie zaborów Kraków został 
zredukowany do roli przygranicznej twierdzy, a na Wawelu urządzo
no koszary. W Ustach o Krakowie z 1850 r. Walerian Kalinka tak pi
sał o podwawelskim grodzie „Miasto grobowe; gdyby nie kościoły 
[...], nie kominy dymiące się od rana do wieczora, nie błoto uliczne, 
myślalbym, że to cmentarz w Konstantynopolu’.

Okres międzywojenny przywrócił i ugruntował pozycję miasta 
jako centrum życia naukowego i kulturalnego oraz ośrodka admini
stracyjnego. W czasie drugiej wojny światowej zabytki Krakowa oca
lały; zaszkodziły im nieprzychylne dla miasta powojenne decyzje 
z wybudowaniem Nowej Huty na czele, co zagroziło ekologii. Wła

dze dostrzegały jednak wartość krakowskich zabytków - powstała koncepcja ich 
rewaloryzacji, a w 1978 r. miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzic
twa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.

Jacek Purchla podkreśla, że o współczesnej pozycji Krakowa decyduje je
go dziedzictwo kulturowe, doskonale zachowana tkanka urbanistyczna, arche
typ duchowej stolicy narodu, potencjał intelektualny i artystyczny oraz znako
mite przygotowanie dla turystyki międzynarodowej. Miasto jest areną konfron
tacji między współczesną cywilizacją i dziedzictwem przeszłości, ale - jak 
twierdzi autor - historia zdominowała tu współczesność: „Przyszłość Krakowa 
zależy także od zrozumienia wyjątkowej roli politycznej, ekonomicznej i kulturo
wej starych miast kontynentu w powrocie do, ciągle żywej, średniowiecznej idei 
Europy bez granic".

Jak już wyżej wspomniano, publikacja jest bogato ilustrowana, począwszy 
od znakomitej reprodukcji na okładce (widok Krakowa z Kroniki świata Hart- 
manna Schedla z 1493 r.) po zdjęcia licznych związanych z historią miasta za
bytków (m.in. włócznia św. Maurycego, relikwiarz na rękę św. Stanisława, ko
rona z grobu Kazimierza Wielkiego, Szczerbiec, miniatury z Kodeksu Behema, 
maszkaron z attyki Sukiennic). Zdjęcia stanowią nie tylko tła dla tekstów, do

brane są w ten sposób, że kolejność ich zamieszczenia wyznacza 
tok dziejów miasta; autor opracowania graficznego, Władysław 
Pluta, znakomicie uporządkował ten ogromny materiał ilustracyj
ny. Warto tu podkreślić, że publikacja ta zdobyta główną nagrodę 
w konkursie na „Najpiękniejsze Książki Roku" w kategorii książek 
naukowych i popularnonaukowych z dziedzin humanistycznych, 
przyznaną przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w br.

Album można nabyć (cena: 111 zł) bezpośrednio u wydawców 
(Wydawnictwo BOSZ, 38-622 Olszanica 311, biuro: 38-600 Lesko, 
ul. Parkowa 5, tel. 013 469 90 00, e-mail: biuro@bosz.com.pl; Mię
dzynarodowe Centrum Kultury, 31-008 Kraków, Rynek Główny 25, 
tel. 012 424 28 00, e-mail: sekret@mck.krakow.pl).
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Ślady historii w Górze

K
ilka kilometrów na wschód od 
Inowrocławia, w woj. kujaw
sko-pomorskim leży wieś Góra. 
Na wzniesieniu dominującym pośród 

kujawskich równin, od którego zapew
ne wzięła się nazwa wsi, stoi późnokla- 
sycystyczny kościół Trójcy Świętej, 
zbudowany w 1829 r. Poprzedni drew
niany strawiony został przez pożar 
w czasie wojen napoleońskich. Funda
torem trójnawowej świątyni był szam- 
belan Józef Kościelski, właściciel oko
licznych wsi. We wnętrzu kościoła, na 
ołtarzu bocznym godny uwagi jest wy
konany z 31 kul armatnich krucyfiks, 
podarowany przez generała Władysła
wa Kościelskiego (1818-1895). Była to 
ciekawa i barwna postać - uczestnik po
wstania wielkopolskiego 1848 r., współ
założyciel Ligi Polskiej. W 1849 r. udał 
się do Turcji, jako agent polityczny 
Hotelu Lambert w Stambule. Przyjęty 
do armii tureckiej brał udział w wojnie 
krymskiej (1854-1856). Przybrał na
zwisko Safer-Pasza, został marszałkiem 
dworu tureckiego, inspektorem jazdy 
tureckiej. Na emigracji wspomagał ge
nerałów powstania styczniowego. Do
robił się fortuny na akcjach budującego 
się Kanału Sueskiego. Nabył wspaniały

1.2. Kościół Trójcy Świętej 
w Górze (1) oraz krucyfiks 
w jego wnętrzu (2)
3.4. Pomnik nagrobny 
Stanisława 
Przybyszewskiego 
na cmentarzu 
przykościelnym w Górze (3) 
i tablica z medalionem (4)

(zdjęcia: Piotr Walczak)

zamek w Styrii, gdzie zgromadził boga
tą kolekcję dzieł sztuki: broni, zegar
ków, drogich kamieni. Swe zbiory na 
mocy testamentu przekazał zamkowi 
na Wawelu oraz różnym instytucjom 
naukowym.

Na przykościelnym cmentarzu 
w Górze, pośród wielu ciekawych 
nagrobków uwagę przyciąga kamien
ny pomnik sławnego poety, drama
turga i publicysty Stanisława Przyby
szewskiego (1868-1927), z brązo
wym medalionem z reliefem portre
towym. Wzniesiono go ze składek 
społeczeństwa w 1931 r. Artysta uro
dził się w pobliskim Łojewie. Pod ko
niec bujnego życia powrócił w ro
dzinne strony na ukochane Kujawy. 
Zamieszkał w dworku Anny i Józefa 
Znanieckich w Jarontach niedaleko 
Łojewa.

Piotr Walczak
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Wielki piec w Samsonowie

S
amsonów jest niewielką wsią 
w Górach Świętokrzyskich. Ze 
źródeł pisanych wiadomo, że 
już w 1584 r. była tu kuźnica (jedna 

z 300 w całym Zagłębiu Staropol
skim), którą przejął w dzierżawę Łu
kasz Samson, łowczy królewski 
i właściciel osady. Od tej kuźnicy 
pod koniec XVI w. zaczął się rozwój 
przemysłu hutniczego na ziemiach 
polskich, przybierając z czasem na
zwę Staropolskiego Okręgu Przemy
słowego.

W kluczu samsonowskim gór
nictwo i hutnictwo rozwinęło się na 
większą skalę w czasach Zygmunta III, 
kiedy to biskup krakowski Piotr Ty
licki sprowadził z Włoch rodzinę 
znanych przemysłowców Cacciów 
z Bergamo. Oni założyli i urządzili 
na sposób włoski fabryki żelaza 
i stali. Pierwsze piece zbudowali 
w Bobrzy i w Cedzynie, a trzeci naj
większy rozpalili w Samsonowie. 

Dzięki nowoczesnej technologii - 
jak na owe czasy - uzyskiwano tu 
żelazo w postaci płynnej, co umoż
liwiało odlewanie m.in. dział, moź
dzierzy, kul armatnich, granatów 
itp. Widać z tego, że już od pierw
szych chwil swojej działalności za
kład w Samsonowie nastawiony był 
na produkcję dla potrzeb wojska 
i sukcesywnie zwiększał asortyment 
bojowych wyrobów. Po kilku latach 
działalności Cacciowie dodatkowo 
dostarczali królowi Zygmuntowi III 
szyszaki, pancerze, pałasze, piki, 
broń palną oraz inne wojenne 
rynsztunki, za co monarcha w 1613 r. 
zezwolił osobnym przywilejem An
drzejowi i Wawrzyńcowi Cacciom 
na zakładanie w całym kraju fabryk 
stali przez 15 lat, a wyroby z ich za
kładów pod Kielcami zwolnił od cła 
lądowego i wodnego przy spuszcza
niu ich do Gdańska przez lat 20. 
W 1633 r. Cacciowie zrezygnowali 

z prowadzenia huty i odstąpili swe 
prawa Bernardowi Servalli, Piotro
wi Gianotti i Janowi Giboni za 39 
tys. talarów.

O znaczeniu górnictwa i hutnic
twa w Samsonowie i okolicy dla 
obrony kraju świadczy m.in. uniwer
sał Jana Kazimierza z 1658 r., zwal
niający od stanowisk wojskowych fa
bryki żelaza Jana Giboniego. Przywi
lej ten m.in. głosi: „dajemy ten uni
wersał nasz do W. M., napominając 
i surowie zakazując, ażeby się żaden 
nie ważył w Bobrzy, Cmińsku, Tumłi- 
nie i Samsonowie stawać, stacyj wy
bierać, noclegów, pokarmów odpra
wiać ani najmniejszej krzywdy podda
nym i rzemieślnikom tamecznym czy
nić, ponieważ ustawicznie dla nas ar
matę robią, a żadnej intraty pod ten 
czas nie biorą. Upewniamy przeto 
każdego, iż za każdą najmniejszą skar
gą surowie go sądzić i na gardle karać 
rozkażemy
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1. Ogólny widok ruin huty „Józef”
w Samsonowie
2. Ruiny wielkiego pieca, za nim widać wieżę 
wyciągową
3. Na stalowej opasce wielkiego pieca wybity 
jest rok „1835”, upamiętniający ostatnią 
przebudowę pieca

(zdjęcia: Jan Pańczyk)

Kolejny rozdział w historii huty 
zaczął się w 1709 r., kiedy to obiekt 
produkcyjny wraz z okolicznymi 
dobrami zostały wykupione przez 
biskupów krakowskich. Dopiero 
Sejm Czteroletni zdecydował, że 
dobra biskupów mają przejść na 
własność skarbu państwa. Przez kil
ka dziesięcioleci huta prosperowała 
z różnym skutkiem. Po trzecim roz
biorze Polski zarządzali nią Austria
cy, potem władze Księstwa War
szawskiego. Prawdziwe odrodzenie 
całego regionu samsonowskiego na
stąpiło dopiero po 1818 r., kiedy 
Józef Zajączek, namiestnik Króle

stwa Polskiego, położył kamień wę
gielny pod budowę nowego wiel
kiego pieca. Rozbudowano również 
wydziały produkcyjne i pomocni
cze, m.in. odlewnię, tzw. fryszerki, 
warsztaty, pomieszczenia admini
stracyjne, składowiska na węgiel 
i rudę, suszarnię, emaliernię oraz 
wieżę wyciągową, nazywaną inaczej 
gichtociągiem wodnym. Wielki piec 
opalano węglem drzewnym, zaś siłą 
napędową wydziałów produkcyj
nych była woda doprowadzana 
z pobliskiego stawu. W 1829 r. za
instalowano nawet specjalną maszy
nę parową napędzającą miech.

Wszystkie obiekty postawione by
ły z miejscowego piaskowca, zaś 
wnętrze wielkiego pieca - z cegły 
ogniotrwałej. W swoim najbardziej 
wydajnym okresie, przypadającym na 
lata 1818-1830, huta w Samsonowie 
dawała około 800 ton surówki rocz
nie i żaden inny zakład nie mógł z nią 
konkurować.

Miała samsonowska huta jeszcze 
jeden ważny moment w swojej dzia
łalności. Wprawdzie na krótko, ale 
powróciła do produkcji broni w la
tach 1830-1831 oraz w czasie po
wstania styczniowego. Później pro
dukcję i asortyment ograniczano. 
Ostatecznie jej żywot zakończył po
żar, który w 1866 r. strawił więk
szość obiektów, w tym wielki piec. 
Zakład zamknięto i nigdy nie odbu
dowano. Argumentem były nie tyle 
koszty budowlane, co ceny węgla 
drzewnego, który - jak wiemy - był 
podstawowym paliwem opalającym 
piec. Rodziła się ponadto wielka 
konkurencja - Zagłębie Dąbrow
skie, gdzie zakłady hutnicze i meta
lurgiczne bazowały już na paliwie 
znacznie tańszym, czyli na węglu 
kamiennym.

Przez ponad sto lat historyczne 
mury straszyły swoim wyglądem. 
Dopiero w 1976 r. ruiny huty przejął 
skarb państwa. Teren uporządkowa
no, ogrodzono, w nocy specjalne re
flektory oświetlają trwałą ruinę. I tak 
pierwsza w kraju huta żelaza, matka 
przemysłu metalurgicznego, stała się 
zabytkiem na skalę europejską.

Jan Pańczyk
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Stare cerkwie w Starym Kominie

P
rzy głównej bramie prowadzą
cej na przycerkiewny cmentarz 
w Starym Kominie w woj. pod
laskim, na kamieniu zagłębionym 

w ziemi, wyryta jest inskrypcja w ję
zyku staro-cerkiewno-słowiańskim, 
której fragment brzmi: „Sozdan sej 
chram roku 1631...”. I rzeczywiście, 
pierwszą cerkiew w Starym Kominie, 
założonym około 1570 r. przez Osta- 
fiego Chaleckiego, dworzanina króla 
Zygmunta Augusta, zbudowano 
w 1631 r. Potwierdza to napis na 
drewnianej tablicy z 1733 r., prze
chowywanej w kornińskiej cerkwi 
św. Michała Archanioła. Z napisu te
go wynika, że pierwszą cerkiew 
w Kominie ufundowali sami parafia
nie, natomiast z tzw. Księgi cudów, 
przechowywanej pod nazwą Sprawa 
związana z pojawieniem się cudowne
go obrazu dekanatu bielskiego, bi
skupstwa brzeskiego, w cerkwi kor
nińskiej z lat 1716-1724 w Central
nym Państwowym Archiwum Histo
rycznym Rosji w Petersburgu, dowia
dujemy się, że pierwszy proboszcz 
kornińskiej parafii, Szymon Simono- 
wicz, przekazał pod budowę cerkwi 
część własnego ogrodu oraz parcele 
wykupione od sąsiadów. Patronami 
cerkwi uczyniono św. Michała Ar
chanioła i św. Annę. Miejscowa le
genda głosi, że wkrótce po wzniesie
niu świątyni na topoli rosnącej nad 
pobliskim źródełkiem pojawiła się 
ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem. Iko
nę przeniesiono do cerkwi i umieszczo
no na ołtarzu głównym.

Pół wieku później, a dokładnie 26 
września 1683 r., na starej gruszy ro
snącej w pobliżu wsi o nazwie Leśna 
(dzisiejsza Leśna Podlaska w powiecie 
Biała Podlaska) miała pojawić się inna 
ikona Matki Bożej. Dostrzegli ją dwaj 
chłopcy pasący w pobliżu bydło, 
Aleksander Stelmaszuk i Miron Ma- 
karuk. Ten drugi wziął ikonę do swo
jego domu, ale odebrał mu ją właści
ciel pobliskiego majątku i umieścił 
w swoim dworze, a później przekazał 
prawosławnej cerkwi w pobliskich 
Bukowiczach. Była to płaskorzeźba 
wyryta w czerwonawym piaskowcu,

1. Ogólny widok zespołu cerkiewnego
w Starym Kominie

owalnego kształtu, o wymiarach 
29,3 na 31,4 cm, przedstawiająca 
Matkę Bożą obejmującą jedną ręką 
Dzieciątko Jezus, drugą zaś trzymają
cą otwartą księgę, nad którą unosił 
się Duch Święty w postaci gołębia. Je
zus również miał w jednej ręce księgę, 
drugą zaś unosił ku górze w geście 
błogosławieństwa.

Kiedy Matka Boża Leśniańska zna
lazła się w cerkwi, zaczęły zdarzać się 
przed nią cudowne uzdrowienia. Było 
ich coraz więcej i w 1713 r. w kroni
ce parafialnej zanotowano ponad 500

2. Wnętrze cerkwi św. Michaia Archanioła, 
w głębi ikonostas z 1893 r.
3. J. A. Motokin, „Zaśnięcie 
św. Anny”, 1888 r.

uzdrowień. W 1727 r. opiekę nad cu
downym obrazem, odebranym z pra
wosławnej świątyni, powierzono pau
linom sprowadzonym z Częstochowy, 
którzy w latach 1730-1752 wybudo
wali w Leśnej barokową bazylikę 
i w jej ołtarzu głównym umieścili ka
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mienną płaskorzeźbę Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem. Po upadku powstania 
styczniowego władze carskie wypędzi
ły zakonników z klasztoru, ich świąty
nię zamieniły na cerkiew, a do zabu
dowań klasztornych wprowadziły się 
w 1884 r. prawosławne zakonnice. 
Kiedy w 1915 r. mniszki ewakuowały 
się w głąb Rosji, zabrały ze sobą Mat
kę Bożą Leśniańską, sądząc, że jest to 
oryginał. Tymczasem była to tylko ko
pia, bowiem ostatni katolicki biskup 
Janowa, Beniamin Szymań
ski, przewidując carskie re
presje, ukrył oryginał 
w klasztorze benedyktynek 
w Łomży, a w kościele pozo
stawił jego kopię. Gdy po 
pewnym czasie biskup Szy
mański oraz jedyna osoba 
wtajemniczona - przeorysza 
łomżyńskiego klasztoru - 
zmarli, wydawało się, że 
wszelki ślad po ukrytej pła
skorzeźbie zaginął. Jednak po 
odzyskaniu przez Polskę nie
podległości paulini wrócili do 
Leśnej i po długich poszuki
waniach odnaleźli ją w 1926 r. 
w Łomży. Teraz płaskorzeźba 
znajduje się w kościele para
fialnym Narodzenia NMP 
oraz św. św. Piotra i Pawła 
w Leśnej Podlaskiej.

Tymczasem w Starym 
Kominie pojawiła się kopia 
wizerunku Matki Bożej Le- 
śniańskiej w dość krótkim 
czasie po objawieniu się koło 
Leśnej oryginału. Był to wize
runek Matki Bożej z Dzieciąt
kiem Jezus wykonany na desce 
o wymiarach 40,5 x 49,5 cm, 
zgodnie z rusko-bizantyjską 
tradycją malarską. Nie wia
domo, co stało się z poprzednią kor- 
nińską ikoną, przeniesioną rzekomo 
z rosnącej w pobliżu topoli. Prawdo
podobnie istniała ona tylko w legen
dzie. Być może również legendarne są 
zdarzenia przypisywane kopii ikony 
leśniańskiej. A miały one taki oto 
przebieg:

Pewnej nocy pierwszy proboszcz 
kornińskiej parafii, Szymon Simono- 
wicz, zobaczył w cerkwi ogień. Palił 
się ołtarz wraz z umieszczoną na nim 
ikoną. Proboszczowi udało się stłu
mić pożar, ale ołtarz został w dużym 

stopniu spalony, natomiast ikona by
ła tylko okopcona. Szymon Simono- 
wicz przeniósł ją na boczny ołtarz, 
a potem wielokrotnie zastawał przy 
niej palącą się świecę, mimo że nigdy 
on sam ani nikt z jego parafian jej nie 
zapalał. Gdy w 1704 r. spłonęła cer
kiew w leżących po sąsiedzku Dubi
czach Cerkiewnych, ówczesny kor- 
niński proboszcz, Jan Simonowicz, 
syn Szymona, wypożyczył księdzu 
Ignacemu Michniakiewiczowi z Du

bicz ikonę Matki Bożej Leśniańskiej 
wraz z kościelnym dziadem, który 
miał chodzić po okolicznych wio
skach i zbierać datki na odbudowę 
dubickiej świątyni. Dziad lubił jed
nak popijać gorzałkę, a kiedy prze
brał miarkę, leżał pijany wraz z po
wierzoną mu ikoną w przydrożnym 
rowie. Pewnego razu, w 1706 r., za
stał go w takim stanie wójt Komina, 
gdy wracał z Bielska do domu. Nie 
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby 
nie to, że ikona promieniowała nie
zwykłym światłem. Wójt zabrał iko

nę i postawił ją na głównym ołtarzu 
kornińskiej cerkwi, skąd nikt jej już 
więcej przez ponad 200 lat nie zabie
rał. Kiedy w 1709 r. Podlasie nawie
dziła morowa zaraza, ikona Matki 
Bożej Leśniańskiej (zwana odtąd 
Kornińską Ikoną Matki Bożej) poczę
ła świecić niezwykłym blaskiem. 
Zwiedzieli się o tym mieszkańcy po
bliskich i dalej położonych miejsco
wości i poczęli tłumnie przybywać do 
Komina z nadzieją na cudowne 

uzdrowienie. I wielu z nich 
doznało takiej łaski.

Wydarzenia te stały się 
głośne nawet w odległych 
krańcach Korony i Litwy, 
i w Starym Kominie zaroiło 
się od pielgrzymów. Wznie
siona w 1631 r. świątynia 
nie mogła pomieścić wszyst
kich pątników. Ks. Jan Si
monowicz (syn Jana i wnuk 
Szymona) postanowił roz
budować cerkiew. Jej ściany 
okazały się jednak tak zmur
szałe, że trzeba było posta
wić zupełnie nową budowlę. 
Prace rozpoczęto 26 maja 
1724 r. za pieniądze wyło
żone przez chorążego wiel
kiego koronnego - Jana Kle
mensa Branickiego i zakoń
czono w 1733 r. Do nowej 
świątyni przeniesiono ze sta
rej barokowy ołtarz ufundo
wany w 1715 r. i umieszczo
no w nim cudowną Korniń
ską Ikonę Matki Bożej. Oł
tarz zasłonięto nowym iko
nostasem. Patronem cerkwi 
został św. Michał Archanioł.

W drugiej połowie XIX w. 
w Starym Kominie pojawił 
się kult ikony św. Anny, któ

rym próbowano zastąpić kult cudow
nej ikony Matki Bożej, chociaż ikona 
ta nadal była w Kominie. Nie wiemy 
dzisiaj, skąd wzięła się ta tendencja, 
ale była ona tak istotna, że w 1892 r. 
wybudowano nową cerkiew - pod 
wezwaniem św. Anny - jako drugą 
świątynię parafialną. Tuż przy cerkwi 
św. Michała Archanioła stanęła na 
planie prostokąta budowla drewnia
na, o konstrukcji zrębowej, oszalowa
na modrzewiowymi deskami, z wyod
rębnioną kruchtą, nawą główną i ołta
rzem od wschodu. Nad głównym wej-
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4. Matka Boża Leśniańska- kamienna 
płaskorzeźba prawdopodobnie z 1683 r.

(zdjęcia: Jerzy Samusik)

ściem wzniesiono sześcioboczną 
dzwonnicę zwieńczoną małą kopułką 
z krzyżem. Nad nawą umieszczono sy
gnaturkę z kopułą i krzyżem na gałce. 
Przeniesiono do niej z cerkwi św. Mi
chała Archanioła ikonostas zbudowa
ny w latach dwudziestych XVIII w.

Pod koniec XIX w. główna kor- 
nińska cerkiew św. Michała Archa
nioła była już bardzo zniszczona 

i groziła zawaleniem. Zmusiło to pa
rafian i proboszcza do zbudowania 
w tym samym miejscu w 1893 r. no
wej świątyni. Na planie krzyża grec
kiego postawiono budowlę drewnia
ną, oszalowaną w jodełkę do deski 
okapowej, a wyżej w układzie pozio
mym. Centralną, najwyższą, ośmio- 
boczną część korpusu przykryto da
chem namiotowym, ośmiopołacio- 
wym, zwieńczonym wieżyczką z ce- 
bulastym hełmem i krzyżem na gałce. 
Niższe części korpusu, stanowiące ra
miona krzyża, przykryto dachami 
dwuspadowymi o równych kaleni
cach, z małymi wieżyczkami o cebu- 
lastych hełmach na ich końcach.

Pozostał w niej poprzedni ołtarz 
z XVIII w. oraz liczne ikony. Nowy 
ikonostas wykonał w tymże 1893 r. 
Jegor Aleksandrów Mołokin, właści
ciel pracowni malarstwa cerkiewne
go w Wilnie. Jego dziełem był rów
nież feretron z 1888 r. przedstawiają
cy „Zaśnięcie św. Anny” oraz „Św. 
Jerzego”. Ten feretron, podobnie jak 
ołtarz, ikony sprowadzone w począt
kach XX w. ze Świętej Góry Atos, 
ikony ewangelistów (św. św. Jana, 
Marka, Mateusza i Łukasza) umiesz
czone w ikonostasie oraz Chrystusa 

na Krzyżu znajdują się w cerkwi św. 
Michała Archanioła do dzisiaj.

Wraz z wybuchem pierwszej wojny 
światowej znaczenie Starego Komina ja
ko słynącego cudami sanktuarium ma
ryjnego podupadło. Powodem tego by
ło zniknięcie Kornińskiej Ikony Matki 
Bożej, którą przesiedlani w głąb Rosji 
mieszkańcy wsi zabrali ze sobą w 1915 r. 
Nie wiadomo, co się z nią stało.

W latach 2006-2007 dzięki stara
niom proboszcza parafii, ks. Mikołaja 
Markiewicza, przeprowadzono re
mont obu cerkwi. Wymieniono insta
lację elektryczną, założono odgromie- 
nie, wokół cerkwi św. Anny wykona
no drenaż odwadniający i wstawiono 
do niej nowe drzwi, a w cerkwi św. 
Michała Archanioła wymieniono 
okna i wyremontowano schody. Ścia
ny zewnętrzne świątyń zostały poma
lowane olejną farbą na niebiesko.

Nabożeństwa odprawiane są obec
nie w świątyni głównej, czyli w cerkwi 
św. Michała Archanioła. Cerkiew św. 
Anny, zwana „małą cerkwią”, wyko
rzystywana jest tylko zimą oraz 
w dniu 7 sierpnia, podczas obchodów 
święta Zaśnięcia św. Anny.

Jerzy Samusik

Spotkanie z książką
KRÓLEWSKIE WESELA

0 Krakowie, jego historii i zabytkach napisano wiele książek, ale omawia
na tu publikacja Karoliny Targosz Królewskie uroczystości weselne 
w Krakowie i na Wawelu 1512-1605 (wyd. Zamek Królewski na Wawelu, Kra

ków 2007) koncentruje się na wątku rzadko opisywanym. Wesela monar
sze, urządzane na dworze polskim w latach 1512-1605, to temat ciekawy 
nie tylko dla historyka, ale i badacza obyczajów. W omawianym okresie od
było się w Krakowie i na Wawelu osiem wesel; sześć z nich wyprawiono 
z olbrzymim przepychem. Były to dwa wesela Zygmunta I, dwa Zygmunta 
Augusta (w opisach pominięto ślub z Barbarą Radziwiłłówną, zawarty pota
jemnie w Wilnie), dwa Zygmunta III Wazy; każde z nich zostało dokładnie 
przedstawione w książce. Opisy te, obfitujące w elementy bogatej oprawy 
artystyczno-ideowej, działają i dziś, a może szczególnie dziś, na wyobraź
nię czytelnika. Główne ceremonie odbywały się według rytuału ustalonego 
w czasach Zygmunta I. Autorka z narracyjną swadą opisuje kolejne ich eta
py. Składały się na nie: ślub per procura i uroczystości w miejscu rodzin
nym panny młodej, podróż panny młodej i powitalne spotkanie z małżon
kiem na polach przed Łobzowem, wspólny wjazd do Krakowa, potwierdze
nie ślubu i koronacja nowej królowej na Wawelu, bankiet wesel- 
no-koronacyjny na zamku, odprowadzenie małżonków do łoż
nicy, składanie królowej podarunków, bankiety, bale, balety, 
występy teatralne, turnieje i maskarady organizowane jeszcze 
w następnych dniach. Uroczystości trwały około dwóch tygo
dni, po odjeździe gości życie na dworze toczyło się już normal
nym trybem.

Wjazdy Anny i Konstancji Austriaczek, przyszłych żon Zyg
munta III Wazy, oprócz licznych opisów dokumentują dwa prze
kazy ikonograficzne. Entratę pierwszej z nich przedstawiono na 
rycinie niemieckiej z 1592 r., a wjazd drugiej - Konstancji - 
utrwalony został na tzw. Rolce Sztokholmskiej w 1605 r. (obec

nie w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie). W przetrwałych doku
mentach pisanych dużo miejsca poświęcono opisom paradnych zaprzę
gów i powozów, wypraw panieńskich, wyliczeniu poszczególnych pocztów 
magnackich. W relacjach ówczesnych kronikarzy odnotowano też pojawie
nie się w 1573 r. bram triumfalnych na trasie wjazdu; budowanie wówczas 
takich tuków było wyrazem zainteresowania antykiem.

Opowieść Karoliny Targosz wciąga czytelnika, książkę czyta się szyb
ko i z zainteresowaniem. Ciekawostek i anegdot zamieszczonych tu jest 
mnóstwo; choćby te o specjalnie aranżowanych maskaradach uświetniają
cych wesela - ich scenariusz, opracowywany przez wiele miesięcy, pełen 
byt ukrytych znaczeń i aluzji, a dodatkową atrakcję stanowił zapowiadany 
występ króla w przebraniu. Wiele dworek było przekonanych, że dostąpiły 
właśnie zaszczytu tańca z monarchą, a tymczasem - o czym autorka nie 
wspomina, a znamy to z innych przekazów - króla dawno już nie było na 
sali.

Inicjały i motywy ornamentalne zamieszczone w książce pochodzą 
z Modlitewnika wykonanego w pracowni Stanisława Samostrzelnika w la

tach 1515-1532, a nieliczne (niestety) reprodukcje szesnasto- 
wiecznych ilustracji i bibliografia uzupełniają treść książki, którą 
można zamówić (cena: 23 zł) w Wydawnictwie Zamku Królew
skiego na Wawelu.

Temat uroczystości dworskich, związanych nie tylko z we
selami, ale i z koronacjami królów (uczty, bale, festyny ludowe, 
występy muzyków i komediantów oraz turnieje rycerskie) intere
sował również pisarzy z sąsiednich krajów; warto tu wspomnieć 
np. książkę Stefana Holćika Uroczystości koronacyjne w Pre- 
szburgu 1563-1830 (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986), 
w której imprezy te, odbywające się na terenie przyszłej Braty
sławy, zostały szczegółowo opisane.
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Ślepe ściany mówią...

W
 tradycyjnym mieście o zwar
tej przyulicznej zabudowie 
gmachy i kamienice czynszo
we nie były projektowane jako obiek

ty wolno stojące. Pozbawione okien 
ślepe ściany szczytowe tych budowli 
uznawano więc za tymczasowy ele
ment miejskiego krajobrazu i z założe
nia nie przeznaczano do eksponowa
nia. Pozostawione w surowej cegle lub 
niedbale otynkowane spędzały sen 
z powiek wielu dawnym estetom. Do 
wyjątków należały ściany szczytowe 
specjalnie opracowane przez architek
ta (jak w wypadku gmachu Cedergre- 
na przy ul. Zielnej 37 w Warszawie) 
lub dekorowane (rozwiązanie takie za
stosowano m.in. we wczesnomoderni- 
stycznej kamienicy o ślepych ścianach 
wychodzących od strony zachodniej 
na warszawski pl. Warecki).

W praktyce tymczasowość wyeks
ponowania ślepych ścian w tkance 
dawnego miasta była jednak czymś 
iluzorycznym. Nawet w wypadku 
obowiązywania przepisów budowla
nych narzucających jednolity gabaryt 
nie istniała możliwość całkowitego 
wyeliminowania różnic wysokości 
sąsiadujących ze sobą obiektów. Ścia
ny szczytowe pozostawały widoczne, 

gdy dwie wyższe kamienice rozdzie
lał niższy (zwykle starszy) dom, nale
żący do właściciela, który nie chciał 
lub z przyczyn finansowych nie mógł 
zrealizować bardziej okazałej budow
li. Ślepe ściany domów frontowych 
i oficyn trwały w miejscach, gdzie 
zwarta, wielkomiejska zabudowa 
czynszowa sąsiadowała z willami 
i pałacykami lub niskimi obiektami 
niemieszkalnymi (hale targowe, fa
bryczki itp.). Efekt stałej obecności 
ścian szczytowych powstawał rów
nież w wypadku wznoszenia gmachu 
w głębi otoczonej czynszówkami po
sesji i oddzielenia go ogrodem od li
nii zwartej zabudowy przyulicznej. 
Klasycznym przykładem takiego roz
wiązania może być dom kliniki po
łożniczej Apolinarego Thiemego 
przy ul. Marszałkowskiej 45 (po woj
nie częściowo zasłonięty zabudową 
socrealistyczną).

Warto przypomnieć, że na prze
łomie XIX i XX w. była tendencja do 
akcentowania narożników ulic wyż
szymi budowlami. Tak postąpiono 
m.in. w wypadku kamienicy stojącej 
u zbiegu ulic Zgoda i Chmielnej, któ
ra do dziś zachowała wyeksponowa
ne ściany szczytowe.

Jeżeli do wymienionych przykła
dów dorzucimy określoną liczbę nie
zabudowanych, przylegających do ulic 
placów czekających na inwestycje, 
wówczas stanie się jasne, dlaczego śle
pe ściany szczytowe były stałym ele
mentem krajobrazu dawnego miasta.

Kontrasty wysokości pomiędzy bu
dowlami stały się szczególnie jaskrawe 
w latach 1910-1914, gdy pojawiła się 
wczesnomodernistyczna zabudowa. 
Niektóre ulice wręcz przytłoczone zo
stały gigantycznymi ścianami szczyto
wymi kamienic i oficyn, wybijającymi 
się ponad otoczenie. Wystarczy przy
wołać obraz Nowego Światu czy Kra
kowskiego Przedmieścia, utrwalony 
na fotografiach sprzed 1939 r.

Nasi przodkowie próbowali ra
dzić sobie z tym problemem, łącząc 
względy praktyczne, czyli kwestię 
dodatkowego dochodu dla właścicie
la czynszówki, z działaniami mający
mi na celu ratowanie estetyki ulicz
nego wnętrza. Ślepe ściany lub ich 
fragmenty widoczne z ulicy tynkowa
no i malowano na nich napisy (nie
kiedy ilustracje) reklamujące firmy, 
fabryki, hurtownie oraz sklepy. Cza
sami reklamował się w ten sposób 
właściciel kamienicy, jeżeli na terenie

1. Inicjały właściciela, wizerunek krzyża i data budowy na szczytowej ścianie kamienicy przy ul. Sprzecznej 8 w Warszawie
2. Fragment szczytowej ściany kamienicy Hersza Duńskiego, wzniesionej w 1897 r. przy ul. Pańskiej 85
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posesji posiadał firmę albo sklep. 
W Warszawie do 1915 r. występo
wały dwujęzyczne napisy wykonywa
ne w językach rosyjskim i polskim. 
Niejednokrotnie ujmowano je w róż
norodne motywy dekoracyjne.

Dziś, szczególnie na obszarze 
Warszawy, która straciła tak wiele 
kwartałów zabudowy typowej dla 
tradycyjnego miasta, relikty ślepych 
ścian gmachów i kamienic postrzega
my nieco inaczej. Kryteria z zakresu 
estetyki miasta wyraźnie ustąpiły na 
rzecz argumentacji naukowej i - nie
jednokrotnie - emocjonalnej. Dawne 
miasto skłonni jesteśmy uznawać za 
wartość razem z wszystkimi jego ce
chami niegdyś ostro krytykowanymi, 
a obecnie decydującymi o tak cenio
nym i poszukiwanym autentyzmie.

Dlaczego powinniśmy chronić 
przynajmniej niektóre ślepe ściany 
szczytowe zabytkowych budowli? 
Między innymi dlatego, że są one cen
nym źródłem historycznym, umożli
wiającym poznanie dziejów danej ka
mienicy i jej najbliższego otoczenia.

Co ciekawego można zobaczyć na 
ślepej ścianie szczytowej kamienicy, 
wśród rzędów charakterystycznych 
zakończeń kotew spinających mury, 
którym nadawano zwykle formę lite
ry „X” lub „S”?

Na niektórych ścianach zachowały 
się układane z cegły daty wzniesienia 
czynszówek, występujące czasami 
łącznie z inicjałami inwestorów i zara

zem właścicieli budowli. Inicjałom 
i dacie towarzyszył niekiedy wykona
ny z cegieł krzyż, który miał podkre
ślać, że dom wzniesiono „ku chwale 
bożej”. Krzyże, wśród których zdarza
ły się także prawosławne, mogły wy
stępować na ścianach jako motyw sa
modzielny. W wypadku kamienic re
alizowanych dla żydowskich właści
cieli poprzestawano na inicjałach i da
cie budowy. Inicjały i data wykonane 
na powierzchni ślepej ściany czyn
szówki bywały, w szczególnych przy
padkach, widoczne tylko z poddasza 
sąsiadującej z nią kamienicy. Zdarzało 
się tak wówczas, gdy ścianę szczytową 
z oznaczeniami wykorzystano jako 
wspólną dla obu budowli. „Ukrytą” 
datę (1911 r.) oraz inicjały właścicieli: 
Szajnberga i Skowronka (W.S. A.S.), 
znajdujące się na północnej ścianie 
szczytowej kamienicy przy ul. Żela
znej 43, można było oglądać z podda
sza sąsiedniej czynszówki przy Żela
znej 43 a, którą wzniesiono trzy lata 
później, dowiązując się do ściany 
szczytowej domu nr 43. Oglądając 
ściany szczytowe, warto zwrócić uwa
gę na niewielkie, ułożone nieraz z kil
ku cegieł figury geometryczne: pro
stokąty, trójkąty lub kompozycje 
przypominające wyglądem miniaturo
wą kapliczkę. Są to zachowane znaki 
mistrzów murarskich - odpowiedniki 
dawnych gmerków.

Na szczytowej ścianie kamienicy 
przy ul. Emilii Plater (dawniej: Leopol-

dyny) 9/11 znajdowały się czytelne po
zostałości napisów sprzed 1915 r., re
klamujących „zakład aparatów mie
dzianych” i odlewnię, działające pod 
firmą Adolf Witt i Syn. Secesyjną rekla
mę pieczołowicie odrestaurowano 
podczas remontu kamienicy, przywra
cając w enklawie zachowanego, dzie
więtnastowiecznego miasta jeden 
z charakterystycznych jego elementów. 
Ocalono też ważne źródło, mówiące 
o przeszłości budynku. Prace wykona
ne zostały z inicjatywy Marii Wojty- 
siak, nadzorującej remont z ramienia 
Zarządu Domów Komunalnych.

Zachowana w pierwotnym stanie 
ślepa ściana czynszówki bywa źró
dłem umożliwiającym rekonstrukcję 
jej historii i dziejów najbliższego oto
czenia. Widać na niej ślady przebu
dowy lub nadbudowy kamienicy. 
Niekiedy odnajdujemy na jej po
wierzchni wyraźny kontur ściany nie
istniejącego już sąsiedniego domu.

28 | SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 7 • 2008



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

3. Fragmenty inicjałów właścicieli i data 
wzniesienia kamienicy przy ul. Żelaznej 43, 
widoczne z poddasza sąsiadującej z nią 
czynszówki
4. Reklama firmy Adolf Witt i Syn 
na szczytowej ścianie kamienicy 
przy ul. Emilii Plater 9/11
5. Oznaczenie mistrzowskie na szczytowej 
ścianie oficyny, widocznej z terenu posesji 
przy ul. Ogrodowej 28/30
6. Siad eksplozji pocisku artyleryjskiego na 
szczytowej ścianie kamienicy przy ul. Okrzei 22

(zdjęcia: Janusz Sujecki)

Można wtedy ustalić bądź potwier
dzić kolejność powstawania zabudo
wy. Jeżeli w obrębie konturu cegła 
ściany szczytowej ułożona jest nie
równo i pokryta grubymi zaciekami 

stężałej zaprawy, oznacza to, że ist
niejący obiekt jest młodszy od zbu
rzonego sąsiada.

Warszawa jest miastem obfitują
cym w różnorodne ślady burzliwej 
przeszłości. Zryte pociskami ściany 
szczytowe kamienic i wystające 
z nich pogięte kotwy tak często poja
wiały się w twórczości artystów, że 
zaczęły być odbierane jako jeden 
z symboli przywodzących na myśl 
walkę i martyrologię. Zdarzają się 
ściany szczytowe budynków - choć
by takie, jak ściana czynszówki przy 
ul. Okrzei 22, które zasługują na 
miano „ściany pamięci” lub pomnika 
historii. Dotykam tu bodaj najważ
niejszej kwestii, choć trudnej, bo nie

wymiernej z punktu widzenia przepi
sów prawa czy wymogów naukowej 
metodologii: problemu emocjonal
nego odbioru tak specyficznych re
liktów, jakimi są ściany szczytowe 
kamienic. Surowe ceglane płaszczy
zny - niezależnie od ocen estetów - 
są jednym z ciekawszych przedmio
tów indywidualnych doświadczeń 
emocjonalnych, kiedy występuje za
równo motyw „niemego świadka”, 
jak i element stałej ludzkiej fascynacji 
trwaniem rzeczy wbrew przemijaniu. 
Jest rzeczywiście coś niezwykłego 
w tych wielkich ekranach, które są 
rodzajem tajemniczych zasłon kryją- 
cych losy pokoleń żyjących i przemi
jających we wnętrzu budowli. Ekrany 
te pełnią też funkcję tablic, na któ
rych historia miasta zapisała swoje 
różnorodne ślady, tablic do pewnego 
stopnia niezmiennych, zawieszonych 
nad wciąż ewoluującym, dynamicz
nym życiem ulicy, w które jesteśmy 
uwikłani także my - przemijający ob
serwatorzy reliktów.

Wydaje się, że przynajmniej nie
które spośród zachowanych ścian 
szczytowych kamienic i gmachów 
powinny być uznawane w praktyce 
konserwatorskiej za godny ochrony 
element krajobrazu kulturowego tra
dycyjnego miasta.

Janusz Sujecki

Autor uprzejmie dziękuje Tadeuszowi Jawor
skiemu, kierownikowi biura Cechu Rzemiosł 
Budowlanych m.st. Warszawy za konsultację 
i cenne wskazówki wykorzystane podczas pra
cy nad powyższym szkicem.

Spotkanie z książką
ZABYTKOWE SAMOCHODY

W /dana w 2007 r. przez Firmę Księgarską Jacek i Krzysztof Olesiejuk 
książka Samochody zabytkowe. Najwspanialsze samochody z czasów 
przedwojennych stanowi przegląd ponad 45 klasycznych automobili z ca- 

tego świata, od legendarnego Forda model T po późniejsze - Rolls-Royce 
Silver Ghost czy Duesenberg model J. Autor publikacji - Craig Cheetham, 
doświadczony dziennikarz motoryzacyjny - pisze we wstępie m.in.: „Książ
ka ta jest hołdem oddanym takim ludziom, jak Henry Ford, inżynierom i pro
jektantom - wizjonerom, którzy sprawili, że samochód stal się 
znakiem wolności, statusu społecznego i równouprawnienia. 
[...] wypełniona pobudzającymi wyobraźnię, rzadkimi maszyna
mi pozwoli czytelnikowi na cofnięcie się do dni, kiedy porusza
nie się po drodze było mniej stresujące, a samochody stanowi
ły dzieło sztuki. Cieszmy się tą podróżą...

W publikacji przedstawione zostały auta konstruowane od 
1910 r. do końca drugiej wojny światowej. W tle widać historię 
rozwoju, doskonalenia i masowej produkcji samochodów; po
czątkowo na ich zakup mogli pozwolić sobie jedynie ludzie ma
jętni, gwiazdy filmowe czy wpływowi przywódcy państw (ale i... 
gangsterzy), w miarę postępu cywilizacyjnego samochód stal 

się przedmiotem codziennego użytku. Książka ilustrowana jest ponad 300 
kolorowymi, wykonanymi na specjalne zamówienie fotografiami, ukazują
cymi szczegóły pojazdów, zamieszczono tu ponadto wiele informacji tech
nicznych (osiągi, typy silników, skrzynie biegów, układy jezdne, podwozia 
i zawieszenia) oraz tabele ilustrujące historyczne etapy doskonalenia każ
dego modelu; całości dopełnia szczegółowy indeks.
Galerię marek samochodowych otwierają egzemplarze produkowane we 

Włoszech, następnie przedstawione zostały auta pochodzą
ce z Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec i Hiszpanii. Pojaz
dy skonstruowane przed drugą wojną światową - to działają
ce na wyobraźnię wytwory sztuki inżynierskiej, a obecnie 
obiekty o wielkiej wartości kolekcjonerskiej. Lektura książki, 
a przede wszystkim oglądanie wspaniałych zdjęć (właściwie 
kwalifikujących pozycję do miana albumu) stanowi nie lada 
gratkę nie tylko dla miłośników pięknych maszyn.

Publikację można nabyć (cena: 29, 90 zł) bezpośrednio 
u wydawcy (Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk - 
Inwestycje Sp. z o.o., 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Po
znańska 91, www.olesiejuk.pl).
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„Pasja” z Biecza

W
 kościele Bożego Ciała w Bie
czu, wzniesionym w drugiej 
połowie XV w., znajduje się 
piękna kompozycja figuralna „Pasji”. 

Jest to zespół o znakomitych propor
cjach, unikatowy w swoim rozmachu 
i wielkości poszczególnych rzeźb. Dzie
ło wykonane zostało w 1639 r. Warsz
tat nieznanego twórcy prezentuje bar
dzo dobry poziom rzeźbiarski, każda 
postać jest potraktowana indywidual
nie, podkreślone są jej cechy osobowe, 
wiek, stan emocjonalny i rola w przed
stawionej scenie. Cały zespół umiesz
czony jest na belce tęczowej i składa się 
z siedmiu rzeźb wykonanych z drewna 
lipowego: Matki Boskiej (wys. 
187 cm), św. Marii Magdaleny (wys. 
100 cm), św. Jana (197 cm), Rycerza 
Longinusa (199 cm), dwóch łotrów 
(po 156 cm), Chrystusa na krzyżu 
(280 cm). Dramatyzm kompozycji po
tęguje dynamika ciał ukrzyżowanych 
łotrów i cierpiący na krzyżu Chrystus.

Fundatorami „Pasji” byli rajcy 
i rzemieślnicy z Biecza; na belce tęczo

wej znajdują się gmerki. W ten sposób 
chcieli pokazać swoją zasobność mate
rialną. Na pokrycie poszczególnych 
rzeźb użyto dużo złota (wszystkie po
stacie świętych mają złote płaszcze) 

oraz srebra (np. cała zbroja Rycerza 
Longinusa pokryta jest srebrem, suk
nie świętych mają laserunki na sre
brze, perizonium Chrystusa pokryte 
jest złotem płatkowym).

1. „Pasja”
w kościele Bożego 
Ciała w Bieczu, 
stan przed 
konserwacją

2.3. Rzeźba Matki 
Boskiej: przed 
konserwacją (2) 
i po konserwacji (3)

4.5. Fragment 
rzeźby 
św. Jana: przed 
konserwacją (4)
i po konserwacji (5)

6. „Pasja” 
po konserwacji

(zdjęcia: Anna 
Pawlus)
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Pod koniec XIX w. „Pasja” 
przeszła renowację, wykonano uzu
pełnienia fragmentów szat i palców, 
za głową Chrystusa umieszczono 
promienistą glorię. Natomiast 
w 1913 r. wszystkie rzeźby zostały 
przemalowane farbami typu złotol 
i srebrol. W kolejnej konserwacji 
farby te usunięto. Scena „Pasji” po 
konserwacji w 1959 r. otrzymała 
kolorystykę ograniczoną do dwóch 
barw: różowej i zielonej. Niestety, 
zostały one naniesione niestarannie, 
pozostawiono zacieki i zaschnięte 
krople laserunku olejno-żywiczne- 
go. Szaty Matki Boskiej, św. Marii 
Magdaleny i św. Jana były do siebie 
bardzo podobne, a koloru zielone
go użyto w wersji kryjącej, co nie 
dawało efektu przejrzystego lase
runku na srebrze.

W trakcie konserwacji przepro
wadzonej w 2004 r. wszystkie 
wcześniejsze przemalowania zosta
ły usunięte, dzięki czemu odsłoniło 
się srebro płatkowe. Uzupełnione 
zostały ubytki i przetarcia. Bardzo 
dobrze sprawdziło się srebro 
w proszku z wodą klejową jako 
spoiwem, a polerowanie agatem 
dało rezultat podobny do użycia 
płatków srebra.

Zastanawiano się też nad kolo
rystyką szat poszczególnych postaci. 
Po obejrzeniu wielu przykładów 
„Pasji” okazało się, że w scenie 
Ukrzyżowania występuje dowolność 
kolorystyki szat. Moja propozycja 
wprowadzenia błękitu do ubioru 
Matki Boskiej w „Pasji” z Biecza nie 
została jednak zaakceptowana przez 
wieloosobową komisję konserwa
torską. Zalecono mi utrzymanie to
nacji różu i zieleni, ale poprzez deli
katne przejście w stronę fioletu 
w sukni Matki Boskiej czy uzyskanie 
mocniejszej zieleni szmaragdowej 
w tunice św. Jana. Tonacja kolory
styczna została zróżnicowana, ale 
nie w sposób radykalny. Szaty św. 
Marii Magdaleny pozostały w tej sa
mej gamie, co przed konserwacją, 
ale użyte farby były bardziej trans- 
parentne, uwidoczniło się pod 
spodem lśniące srebro.

Anna Pawlus
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W ogniu tworzone
G

lina - to materiał towarzyszą
cy człowiekowi od najdaw
niejszych czasów, wykorzysty
wany przez niego na rozmaite sposo

by. Jest też materiałem o wyjątko
wym potencjale plastycznym, z któ
rego mogą powstawać rzeźby, kom
pozycje płaskorzeźbione i mozaiki, 
często o dużych rozmiarach. Na tę - 
nieco pomijaną w potocznym rozu
mieniu - rolę ceramiki jako materia
łu rzeźbiarskiego stara się zwrócić 
uwagę wystawa „W ogniu tworzone... 
Ceramika krakowska po 1945 roku”, 
czynna w Muzeum Narodowym 
w Krakowie w dniach od 13 czerwca 
do 24 sierpnia br.

Tradycje nowoczesnej ceramiki się
gają w Krakowie początku XX w., jed
nak druga wojna światowa stanowi 
wyraźną cezurę w historii tej dziedziny 
sztuki. Po 1945 r. doszli do głosu ci 
twórcy, którzy zainteresowali się pracą 
w materiale ceramicznym dopiero 
podczas trwania wojny bądź już po jej 
zakończeniu. Wraz z upływem lat 
przybywało zarówno artystów, dla 
których ceramika stanowiła jedynie 
epizod w działalności artystycznej lub 
stała się jedną z kilku uprawianych 
dziedzin sztuki, jak i tych, którzy wy
brali glinę jako podstawowy materiał 
dla swej twórczości. Spośród tej licznej 
grupy wybrano na wystawę prace 41 
artystów działających w Krakowie i je
go okolicach w minionych 60 latach.

Ta pierwsza od 1964 r. tak duża 
prezentacja krakowskiej ceramiki sta
ra się ukazać zarówno prężność 
i zróżnicowanie krakowskiego środo
wiska artystów-ceramików, jak i cią
głość tradycji ceramicznych w tym 
mieście. Wystawa łączy więc historię 
z teraźniejszością poprzez prezentację 
prac artystów należących do star
szych pokoleń obok dzieł młodego 
pokolenia rzeźbiarzy-ceramików oraz 
poprzez przypomnienie twórczości 
tych, którzy w minionych latach ce
nieni byli przez krytyków, lecz nie są 
znani szerszej publiczności, oraz prac 
znanych i uznanych artystów tworzą
cych współcześnie. Ich obecne doko
nania możemy śledzić podczas orga
nizowanych w krakowskich galeriach 
wystaw zbiorowych i indywidual

nych, celowe więc wydaje się zwróce
nie uwagi na twórczość artystów na
leżących do starszego pokolenia i za
prezentowanie nieco większej liczby 
obiektów ich autorstwa, które na 
ogół nie są dostępne na co dzień.

Glina jest materiałem trudnym, 
wymagającym wprawy, precyzji 
i przewidywania skutków działań, tak 
w wypadku samego pomysłu, jak i ca
łego procesu twórczego. Jest to zara
zem materiał wyjątkowy, umożliwia
jący uzyskanie efektów barwnych,
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1. Helena Hussarska, patera „Wojna 
Trojańska”, 1960 r.
2. Witold Skulicz, współpraca
Bolesław Książek, kompozycja na elewacji 
Teatru Bagatela w Krakowie, 1967 r.
3. Stanisław Brach, „Głowa I”, 2000 r.

(zdjęcia: 1 - Tadeusz Szklarczyk,
2 - Bożena Kostuch, 3 - Stanislaw Brach)

fakturalnych czy kompozycyjnych, 
trudnych do osiągnięcia w wypadku 
innych tworzyw rzeźbiarskich. Widać 

to na wystawie w krakowskim Mu
zeum Narodowym, na której ekspo
nowane są kompozycje abstrakcyjne 
i figuratywne, prace o uproszczo
nych, syntetycznych formach i o roz
budowanych kształtach, zainspirowa
ne antykiem, sztuką ludową i egzo
tyczną, reprezentujące najnowsze kie
runki artystyczne i sięgające do tema
tyki sakralnej, łączące ceramikę z me
talem, drewnem, a nawet sznurkiem.

Krytycy i recenzenci omawiający 
wystawy ceramiki w latach sześćdzie
siątych XX w. zauważyli dwie cechy 
wyróżniające ceramikę krakowską na 
tle twórczości artystów z innych 
ośrodków - wyjątkowo duże zaintere
sowanie wykorzystaniem ceramiki 
w architekturze oraz dominację rzeźby 
nad innymi formami ceramicznymi. 
Tendencje te dostrzegalne są także we 
współczesnej twórczości, musiały więc 
znaleźć odzwierciedlenie na obecnej 
wystawie. Zainteresowanie powiąza
niem ceramiki z architekturą ilustrują 
fotografie kilku realizacji oraz przykła
dy płyt i płytek okładzinowych, mo
zaik i kompozycji płaskorzeźbionych, 
stanowiących rodzaj „obrazów cera

Z WIZYTĄ W MUZEUM

micznych”. Z kolei dostrzegalna na 
wystawie dominacja rzeźby nie może 
dziwić, bo przecież większość krakow
skich artystów uprawiających cerami
kę - to rzeźbiarze.

Krakowscy ceramicy biorą udział 
w plenerach i wystawach, zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych, zdoby
wają nagrody i wyróżnienia. To 
wszystko sprawia, że ich twórczość jest 
znana krytykom i specjalistom, i wyso
ko przez nich oceniana. Po raz pierw
szy jednak udało się zgromadzić prace 
tylu twórców w jednym miejscu i za
prezentować je szerszej publiczności. 
Dzięki temu ceramika, dziedzina do tej 
pory jedynie wzmiankowana w synte
tycznych opracowaniach, wzbogaciła 
obraz sztuki krakowskiej minionego 
półwiecza oraz zaistniała w szerszej 
świadomości jako materiał rzeźbiarski, 
a nie tylko tworzywo przemysłowe.

Wystawie towarzyszy katalog, 
w którym została scharakteryzowana 
ceramika krakowska minionych 60 
lat oraz zostały zamieszczone biogra
my artystów.

Bożena Kostuch

Wystawa „W ogniu tworzone... Ceramika krakowska po 1945 roku” czynna jest w Gmachu Głównym Muzeum 
Narodowego w Krakowie (30-062 Kraków, al. 3 Maja 1) w dniach od 13 czerwca do 24 sierpnia br. 
Godziny otwarcia Gmachu Głównego Muzeum: wtorek - sobota 10.00 - 18.00, niedziela 10.00 - 16.00, 
poniedziałek - nieczynne.

Spotkanie z książką
MALARSTWO W ZBIORACH WARSZAWSKIEGO ZAMKU KRÓLEWSKIEGO

Nakładem Ośrodka Wydawniczego Zamku Królewskiego w Warszawie
Arx Regia ukazała się w 2007 r. dwutomowa publikacja Zamek Królew

ski w Warszawie. Malarstwo do 1900. Katalog zbiorów pod redakcją Doroty 
Juszczak i Hanny Małachowicz. Dyrektor placówki muzealnej, Andrzej Rot- 
termund, tak pisze we wstępie do publikacji: .Jest to pierwszy katalog obra
zów stanowiących własność Zamku Królewskiego w Warszawie i mieszczą
cych się w cezurze czasowej, którą wyznacza koniec XIX wieku. Katalog nie 
obejmuje zatem, stanowiącego niewielką część naszych zbiorów, malarstwa 
dwudziestowiecznego, które będzie przedmiotem osobnego opracowania". 
Dodajmy, że jest to pierwsza w Polsce publikacja ujmująca całość kolekcji 
nowożytnego malarstwa znajdującej się w posiadaniu jednego muzeum.

Dzisiejsze zbiory malarstwa Zamku Królewskiego w Warszawie składają 
się z czterech grup obrazów: pochodzących ze stanisławowskiego wystroju 
(po drugiej wojnie światowej przechowywanych w Muzeum Narodowym 
w Warszawie, przekazanych Zamkowi w początku lat osiemdziesiątych i w 
latach dziewięćdziesiątych XX w.), należących do Zbiorów Państwowych Rze
czypospolitej Polskiej i do zbiorów fundacji im. Krosnowskich 
(przekazanych Zamkowi w drugiej połowie lat dziewięćdzie
siątych XX w.), oraz pochodzących z darów i zakupów.

W omawianym tu katalogu malowideł, które są własno
ścią Zamku i powstały przed 1900 r., uwzględniono obrazy 
eksponowane w salach zamkowych, znajdujące się w ma
gazynach oraz pozostające w depozycie w innych placów
kach muzealnych. W pierwszej części publikacji opisana 
została pasjonująca historia powstawania kolekcji zamko
wej, nadająca się na scenariusz sensacyjnego filmu. Za
mieszczono tu również 494 czarno-białe reprodukcje obra
zów, które uporządkowano według alfabetycznego układu 

nazwisk artystów. W wypadku, kiedy zaprezentowano kilka obrazów dane
go malarza - dzieła przedstawiono chronologicznie. Płótna autorstwa ma
larzy niezidentyfikowanych uporządkowano alfabetycznie według kryterium 
geograficznego.

Reprodukcja każdego obrazu opatrzona została notką, zawierającą na
zwisko wykonawcy, pracownię, z której obraz pochodzi lub krąg, czyli oto
czenie malarza, w którym powstał, czasem podano naśladownictwo lub ory
ginał, z którego sporządzono kopię. Określono też technikę wykonania obra
zu, sygnatury i opisano historię przedstawioną na obrazie. Autorki katalogu 
podjęły się analizy kostiumologicznej i heraldycznej malowideł, przedstawiły 
też nowe propozycje atrybucyjne i uściśliły daty powstania dziel, co świadczy 
o nieocenionej wartości publikacji. Dokładnie przedstawione również zostały 
proweniencje zbiorów, poparte rzetelnymi badaniami źródłowymi.

Druga część katalogu zawiera m.in. 79 barwnych reprodukcji obrazów, 
reprodukcje sygnatur i napisów, zestawienie malowideł według numerów 
inwentarza z uwzględnieniem zmian atrybucji, indeks darczyńców, plan 

Zamku Królewskiego i nazwy jego sal, spis literatury i źródeł druko
wanych oraz indeks osób. Autorki zgromadziły niezwykle 
bogatą bibliografię, uwzględniającą nawet źródła z okre
su panowania Stanisława Augusta.

Katalog - wyróżniony w konkursie „Wydarzenie Muzeal
ne Roku - Sybilla 2007” II nagrodą w kategorii „Osiągnięcia 
z zakresu działalności naukowej” - umożliwia poznanie 
rzadko udostępnianych obrazów ze zbiorów Zamku Królew
skiego, stanowi też kompendium wiedzy o malarstwie z koń
ca XIX w. Warto go nabyć do domowej biblioteki (cena: 
119 zł) w większych księgarniach na terenie kraju lub w skle
piku muzealnym Zamku Królewskiego w Warszawie.
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Płyty Noakowskiego

Stanisław Noakowski byt 
architektem z wykształ
cenia i z powołania. Mimo iż 

w swoim życiu wykonał wiele 
projektów, to tylko niektóre 
doczekały się realizacji - 
i byty to raczej drobne obiek
ty. Nigdy więc nie zdolat 
sprawdzić się do końca 
praktycznie w obranym za
wodzie. Zapewne byt świa
domy, że realizacja każdego 
projektu związana jest z wie
loma uwarunkowaniami, któ
re ograniczają twórcze po
mysły i w wyniku zawieranych 
kompromisów nie dają odpo
wiedniej satysfakcji autorowi. 
Dlatego w swojej działalności 
cały wysiłek skierował na pla
styczne ukazywanie architek
tury w najlepszym jej wyda
niu. Jego fantazje plastyczne 
ukazywały świetność archi
tektury w każdym okresie hi
storycznym, byty bardzo in
dywidualne i jednocześnie 
inspirujące.

Noakowski do końca ży
cia uczuciowo związany byt 
z miejscami swojego dzieciń
stwa i mtodości - Kujawami 
i ziemią towicką. Urodzi) się 
w Nieszawie, a nauki pobierat 
we Wtoctawku i Łowiczu. 
Spośród zabytków włocław
skich największe wrażenie 
wywar) na nim kościół kate
dralny. Wtaśnie tu po raz 
pierwszy zetknął się z monu
mentalnym gotykiem i wielki
mi dziełami plastycznymi 
w jego wnętrzu. Później, gdy 
przebywał w Rosji, najpierw 
na studiach w Petersburgu, 
a potem pracując w Mo
skwie, często wracał wspo
mnieniami do dawnych lat 
i osób, z którymi się zetknął. 
Utrzymywał też z krajem stały 
kontakt. W 1904 r., podczas 
odwiedzin Włocławka spotkał 
się ze swoim dawnym prefek
tem księdzem Stanisławem 
Chodyńskim, który zwrócił się 
do niego z propozycją zapro
jektowania dwóch płyt na
grobnych dla uczczenia pa

mięci zmarłych niedawno bi
skupów włocławskich - Alek
sandra Bereśniewicza, ordy
nariusza w latach 1883-1902 
i Henryka Kossowskiego, su- 
fragana w latach 1890-1903. 
Władze duchowne już wcze
śniej prosiły firmy warszaw
skie o przedstawienie swoich 
propozycji, lecz okazały się 
one niezadowalające.

Noakowski byt już wów
czas artystą znanym i do
świadczonym, co wzbudzało 
duże zaufanie do jego umie
jętności. On sam otrzymanie 
takiego zadania uznał za wy
różniające, ale zarazem zo
bowiązujące. Początkowo 
zamierzał nadać epitafiom 
cechy panującej w tym okre
sie secesji. Ostatecznie jed
nak postanowił w płycie prze
znaczonej dla biskupa Bere
śniewicza nawiązać do form 
gotyckich, a w płycie dla bi
skupa Kossowskiego - do 
form renesansowych. Stano
wisko zleceniodawcy, który 
skłaniał się ku stylom histo
rycznym, miało też duży 
wpływ na podjęcie takiej de
cyzji. Niemałą rolę inspirują
cą dla artysty odegrały znaj
dujące się we wnętrzu wło
cławskiej katedry obiekty po
mnikowe, a wśród nich 
przede wszystkim nagrobek 
biskupa Piotra z Bnina, dłuta 
Wita Stwosza i renesansowa 
płyta biskupa Krzestawa 
z Kurozwęk, wykonana około 
1516 r. na Węgrzech przez 
Jana Florentczyka.

Podstawowym elemen
tem kompozycyjnym prosto
kątnej płyty biskupa Bereśnie
wicza był późnogotycki tuk, 
nad którym znalazły się moty
wy kwiatowe. Wewnątrz 
umieszczona została tablica 
z inskrypcją łacińską, a powy
żej niej symbole biskupie: in
fuła i księga pośrodku, pasto
rał i krzyż po bokach. Dolną 
partię wypełniał po lewej stro
nie herb biskupi, a po prawej 
- widok niedawno przebudo-
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1. Katedra włocławska 
od strony prezbiterium 

2.3. Płyty nagrobne 
biskupów: Aleksandra 
Bereśniewicza (2) 
oraz Henryka 
Kossowskiego (3)

(zdjęcia: Stanislaw 
Grzelachowski)

Oba projekty ptyt zostaty 
pozytywnie przyjęte przez 
zleceniodawcę. Rozwiązanie 
to również spotkało się 
z uznaniem rzeźbiarza Piusa 
Welońskiego, który z kolei 
rekomendował ich wykonaw
cę. Został nim krakowski 
warsztat Piotra Cekiery. 
Ważną rzeczą byt dobór ka
miennego materiału. Zdecy
dowano się na ciemnocegla- 
sty marmur węgierski. Decy
zja taka była przemyślana, 
ponieważ nawiązano tym sa
mym do nagrobka biskupa 
Piotra z Bnina i ptyty biskupa 
Krzesława z Kurozwęk, wy
konanych z tego samego ro- 

Obydwie ptyty zostały osa
dzone naprzeciwko siebie 
w ścianach arkady między- 
nawowej, pierwszej od pre
zbiterium, po lewej stronie.

Przykład włocławskich 
płyt nagrobnych świadczy 
o tym, że ze względu na trwa
ły charakter takich dzieł, ich 
kompozycja, liternictwo i wy
bór odpowiedniego materiału 
powinny być zawsze przemy
ślane. Ważne jest przy tym 
dostosowanie się do istnieją
cych już obiektów tego sa
mego rodzaju. Niestety, wiele 
ptyt pamiątkowych osadza
nych w ostatnich latach 
w ścianach budynków zabyt-
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wanej katedry i gmachu semi
narium duchownego na dru
gim planie. Rozwiązanie pro
jektowe tablicy biskupa Kos
sowskiego było bardziej lapi
darne. Całość została ujęta 
obramowaniem, zaokrąglo
nym w czterech rogach. We
wnątrz w centralnej części 

umieszczona została inskryp
cja łacińska, a ponad nią 
symbole biskupie: infuła na 
księdze i pastorał po lewej 
stronie. W dolnej części, po 
prawej stronie znalazł się 
herb zmarłego, a na zewnątrz 
obramowania rozety w czte
rech rogach.

dzaju kamienia i o podobnej 
kolorystyce. Zapewne No- 
akowski w tej decyzji, obok 
zleceniodawcy, miał też swój 
glos. Widok katedry i semi
narium na płycie z brązu do 
nagrobka biskupa Bereśnie
wicza wykonał zakład Braci 
Lopieńskich z Warszawy. 

kowych, zwłaszcza związa
nych z upamiętnieniem osób 
i wydarzeń drugiej wojny 
światowej, w przeważającej 
części nie odznacza się od
powiednimi walorami arty
stycznymi.

Stanisław Grzelachowski
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Urodzinowy podarunek

Zimę 1854/1855 r. Zyg
munt i Elżbieta (Eliza) 
Krasińscy z dziećmi spędzili 

na kuracji w Heidelbergu. 
Gruźlica, na którą od dawna 
cierpiał poeta, siata coraz 
większe spustoszenie w je
go organizmie i niekorzyst
nie odbijała się na zdrowiu 
catej rodziny. Na domiar złe
go 5 stycznia 1855 r., po 
ciężkiej chorobie nowotwo
rowej, zmart w Heidelbergu 
ich wierny sługa Jan Kru
szewski, a pani Krasińska, 
nie mogąc pogodzić się 
z coraz większą zaborczo
ścią teścia, generała Win
centego Krasińskiego, wo
bec dzieci i męża, przestała 
z nim korespondować. Ge
nerał „wciąż zachowuje do 
mnie urazę - pisała 10 stycz
nia 1855 r. w liście do kuzyn
ki Aleksandry Potockiej. - 
Każę się modlić za niego we 
wszystkich zakątkach świata 
i czekam aż Bóg go oświeci 
i przyjdzie mu z pomocą!” 
(Świadek epoki. Listy Elizy 
z Branickich Krasińskiej z lat 
1835-1876, oprać. Zbigniew 
Sudolski, t. 3, Warszawa 
1996, s. 99).

Mimo tak trudnej atmos
fery i tylu kłopotów poeta nie 
zapomniał o zbliżających się 
73. urodzinach ojca. W liście 
z 7 stycznia 1855 r., adreso
wanym do plenipotenta Sta
nisława Krynickiego i Michała 
Rabczewskiego, kamerdyne
ra gen. Krasińskiego, pisał, 
w jaki sposób „[...] pan Kry
nicki ma znaleźć fotografie 
Pani wraz z dziećmi Adziem, 
Zygmusiem i Marylką; foto
grafia zdjęta z obrazu Winter- 
haltera jest na którymś ze sto
lików lub może zamknięta na 
klucz w jednej z szuflad, któ
rą należy otworzyć wytry
chem. Na pierwszej stronie 
bohomaz mający 
fotografię wyobrażać 
[podkr. - WP]; fotografię nale
ży zachować aż do 30-go 
stycznia, którego to dnia bę
dziesz łaskaw złożyć ją ode 
mnie mojemu Ojcu. Prócz te
go zaraz postaraj się Pan 
uprzedziwszy ode mnie Panią 

[Amelię z Bronikowskich] Za
łuską, by sama wybrać raczy
ła w sklepie najpiękniejszy 
i najstosowniejszy ciemnobtę- 
kitny aksamit do szlafroka dla 
Ojca mego i każ Pan zrobić 
szlafrok jak najmiękciej i naj
cieplej haftowany, podbity je
dwabiem jaśniejszego błęki
tu, o którym także niech raczy 
dać zdanie swe pani Załuska. 
Słowem, taki sam szlafrok, jak 
wie Michał, żem już po kilka- 
kroć ofiarował Ojcu mojemu, 
taki sam jak te, które Ojciec 
mój nosi. Michał powinien 
dać miarę jak w starych i tak
że Pan 30-go stycznia ten 
szlafrok mu wraz z tą fotogra
fią złożysz ode mnie, tj. szla
frok ode mnie, a fotografię od 
wnuczków. Jeszcze o tym 
później napiszę i przeszlę 
wnuczków liściki i mój na ten 
dzień do Pana. Teraz tylko za
raz mi odpisz, czyś znalazł fo
tografię i czyś nakazał szlafrok 
[...]” (Krasiński. Listy do pleni
potenta i oficjalistów, oprać. 
Zbigniew Sudolski, Warsza
wa 1994, s. 98). Krynicki ry
chło musiat wywiązać się 
z poleconych mu zadań, sko
ro jeszcze tego samego dnia, 
w którym otrzymał list od po
ety (11 stycznia 1855 r.) po
stał do Heidelbergu swoją 
odpowiedź. Pięć dni później 
Krasiński ponownie pisał do 
plenipotenta: „List Pański 
z 11-go stycznia odebrałem. 
Wątpię, by Pan szkło podob
ne jak to, co na fotografii, zna
lazł w Warszawie, bo to szkło 
kryształowe najczystsze. Nie
wielka na nim skaza czy rysa - 
może lepiej zostawić jak jest, 
tylko każ Bagińskiemu, by no
wą dal wkoło obklejkę i by 
zrobił ładne pudełko na całą 
fotografią ze skóry z wyci
skiem na wierzchu herbu mo
jego, który ma u siebie, zdaje 
mi się (ale nie herbu Pani, któ
ry także jest u niego), na to, by 
można 30-go złożyć Ojcu tę 
fotografią w tym skórą obitym 
pudelku. Tak to pudełko po
winno być zrobione, by za je
go otwarciem można fotogra
fią ową całą oprzeć o nie, 
w taki sposób, by stała w nim

podniesiona, jakby opierała 
się na jakim pulpicie. Bagiński 
to doskonale zrozumie, tylko 
Pan bądź łaskaw przeczytać 
mu te słowa [...]” (op. cit., ss. 
99-100). Korespondencję 
w tej sprawie zamyka zapo
wiadany przez poetę list z ży
czeniami urodzinowymi dla 
generała (zawierający za
pewne liściki i od syna i od 
dzieci, czy także od synowej
- nie wiadomo): „Heidelberg, 
21 stycznia 1855. Oto jest list, 
który Pan oddasz dopiero 30- 
go stycznia z rana wraz z szla
frokiem i fotografią umiesz
czoną w pudelku skórą obi
tym, przez Bagińskiego spo
rządzonym, drogiemu Ojcu 
mojemu [...]” (op. cit., s. 100).

Okazuje się, że wszyst
kie te listy poprzedził jesz
cze jeden, tym razem skie
rowany do dzieci poety: 
dziesięcioletniego Włady
sława (Adzia) i niespełna 
dziewięcioletniego Zygmun
ta (Liii), przebywających 
w Baden pod opieką służby, 
napisany 6 stycznia 1855 r.
- w dzień po śmierci Jana 
Kruszewskiego, a w przeded
niu pierwszego listu z instruk
cją dla Stanisława Krynic
kiego. I to on stanowi po
czątek tego misternie ob
myślonego planu, w którym 
Zygmunt Krasiński chciat 
nie tylko złożyć ojcu urodzi
nowe życzenia, ale także 
podziękować za przestane 

dla dzieci pieniądze. Poeta 
pisał: „Kochani moi, Adziu 
i Liii! Oto liściki od dziadzi; 
przysłał też dla Was sto gul
denów - oddam je Wam za 
zobaczeniem. Patrzcie, jaki 
dziadzio dobry i jak ciągle 
pamięta o Was! Pomyślcie 
moi drodzy, co byście Wy 
dla dziadzi uczynić mogli. 
Co? pytam się Was! Jaki mu 
najstosowniejszy podarunek 
złożyć? Czy nie domyślacie 
się sami? [...]”. I natych
miast podpowiada, jaki to 
mógłby być podarunek: „Wy 
nic mu dać nie możecie, 
czego by on nie miał, prócz 
jednej rzeczy - to jest wa
szych modlitw do Pana Bo
ga o jego całość i zdrowie, 
i najdłuższe lata. Czy praw
da? A Wasze modlitwy jesz
cze skuteczniejszymi będą, 
ile razy je połączycie ze 
świętą ofiarą mszy w tym sa
mym celu Panu Bogu ofiaro
wanej. Otóż namyślcie się, 
ile chcecie każden i na Ile 
mszy za całość i zdrowie 
dziadzi (msza kosztuje gul
dena). Kiedy Was odozoba- 
czę, to mi powiecie, ile każ
den z Was chce tych pienię
dzy na ten cel ofiarować 
[...]” (Krasiński. Listy do róż
nych adresatów, oprać. Zbi
gniew Sudolski, t. 2, War
szawa 1991, s. 349). Można 
się tylko domyślać, że po
mysł wręczenia generałowi 
fotografii portretu żony 
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z dziećmi, okolicznościo
wych liścików i ciemnobtę- 
kitnego szlafroka przyszedł 
poecie do głowy nieco póź
niej (być może w czasie nie
przespanej nocy, po tylu 
wyczerpujących przeży
ciach, lub dopiero następ
nego poranka). Listy z ży
czeniami, niestety nie za
chowały się. A co z prezen
tami?

Szlafroka należałoby 
chyba szukać jedynie w In
wentarzu majątku pozostałe
go po hrabiach Wincentym 
i Zygmuncie Krasińskich, 
spisanym w 1859 r. w War
szawie, wśród przedmiotów

1. F. X. Winterhalter, „Portret Elizy 
Krasińskiej z dziećmi: Władysławem, 
Zygmuntem i Marią", 1853 r., olej, 
płótno (obraz w ekspozycji Muzeum 
Pałacu w Wilanowie)

2. Fotografia z reprodukcją obrazu 
F. X. Winterhaltera „Portret Elizy 
Krasińskiej z dziećmi: Władysławem, 
Zygmuntem i Marią”, 1853 r., NN, 
Paryż, oprawa wtórna w Zakładzie 
Introligatorskim Karola Bagińskiego 
w Warszawie, 1855 r.
(w zbiorach Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze)

(ilustracje:
1 - wg W. Fijałkowski, I. Voise, 

„Portrety polskie w galerii 
wilanowskiej", Warszawa 1984, 

2 - Wojciech Przybyszewski) 

znajdujących się w poko
jach pałacu Krasińskich przy 
Krakowskim Przedmieściu. 
W jednym z działów tego in
wentarza, zatytułowanym 
„W pokoju zwanym gardero
ba śp. Generała", odnoto
wano bowiem aż trzy po
dobne do opisanego szla
froki: „[pozycja] 84. Szlafro
ków aksamitnych szafiro
wych z jedwabną podszew
ką 2, [wartości] rs. 6" i „ [po
zycja] 122. Szlafrok szafiro
wy aksamitny z podszewką 
jedwabną 1, [wartości] rs. 
1,50" (Krasiński. Listy do ple
nipotenta..., op. cit., ss. 517 
i 519). Ale to wszystko.

Zachował się natomiast 
i, jak dotąd, nie doczekał się 
szerszego opracowania naj
ważniejszy z podarunków 
dla generała - owa „fotogra
fia zdjęta z obrazu Winterhal
tera” za szkłem, umieszczo
na „w pudelku skórą obitym, 
przez Bagińskiego sporzą
dzonym”. Niestety, nie jest 
to dagerotyp, jak określili za
bytek autorzy katalogu wy
stawy „NIE-BOSKI ZYG
MUNT. W 190. rocznicę uro
dzin Zygmunta Krasińskie
go” w Muzeum Literatury im. 
Adama Mickiewicza w War

szawie, 26 kwietnia 2002- 
-9 marca 2003, ale - według 
ostrożnej opinii Wandy Mos
sakowskiej z Instytutu Sztuki 
PAN w Warszawie, popro
szonej o konsultację - nieco 
zagadkowa, wczesna foto
grafia, kolorowana ręcznie 
i retuszowana pędzelkiem, 
o której więcej można było
by dowiedzieć się dopiero 
po rozebraniu zabytkowej 
oprawy i dokładnym obej
rzeniu zdjęcia (pytanie tylko, 
czy, mając na uwadze 
względy konserwatorskie, 
należałoby to zrobić).

Fotografia przedstawia 
(w odbiciu lustrzanym) zdjęcie 
obrazu olejnego Franza Xave- 
ra Winterhaltera (1805-1873) 
„Portret Elizy Krasińskiej 
z dziećmi: Władysławem, Zyg
muntem i Marią”, 1853 r. 
(obecnie w ekspozycji Mu
zeum Pałacu w Wilanowie). 
Jej wymiary to: 22,8 x 27,3 cm 
w owalnym świetle oprawy, 
37,6 x 42,0 cm z ramką, opra
wa w formie passe-partout 
z białego kartonu (wykonane
go z fazowaniem światła i ze 
złoceniem przy krawędzi oraz 
dodatkowym okólnym złoco
nym papierowym paskiem, 
nałożonym na powierzchnię 
zdjęcia), pod szkłem, ramka 
obciągnięta czerwonym (sil
nie spłowiałym) aksamitem, 
rewers (oklejony papierem) 
z uchylną podpórką z trze
ma podtrzymującymi ta
siemkami, całość w introliga
torskim pudelku, o wymia
rach: 41,2 x 45,4 x 4,3 cm, 
obciągniętym brązową skórą 
z tłoczonymi ozdobami na 
wieku pudelka w postaci pię
ciu prostokątnych obwódek, 
jedna w drugiej (cztery we
wnętrzne ze ściętymi naroża
mi), i herbu Krasińskich pod 
dziewięciopatkową (hrabiow
ską) koroną pośrodku; 
w zbiorach Muzeum Roman
tyzmu w Opinogórze, nr inw. 
MR 14. Jedynym manka
mentem tego interesującego 
zabytku jest jego nie najlep

szy stan zachowania. Lewa 
strona zdjęcia i jego dolny 
pas (odpowiednio mniej wię
cej w 1/-i szerokości i 1/a wyso
kości), a także niewielki frag
ment przy brzegu po prawej 
stronie są już prawie nieczy
telne, przy czym oględziny 
szkła nie ujawniają owej zna
nej poecie „skazy czy rysy” 
(czyżby wymieniony w liście 
Bagiński znalazł jednak 
w Warszawie dobrej jakości 
szkło i zastąpił nim to uszko
dzone?).

Ustalenie autorstwa fo
tografii, ze względu na 
zmianę oprawy w styczniu 
1855 r. przez warszawskie
go introligatora Karola Ba
gińskiego, prowadzącego 
w tym czasie zakład w pała
cu Potockich przy Krakow
skim Przedmieściu 15, jest 
obecnie, niestety, niemożli
we. Bagiński wykonał bo
wiem nie tylko nową oprawę 
zdjęcia oraz pudełko 
(wszystko zgodne z drobia
zgową instrukcją poety), 
ale, jeśli na pierwotnej opra
wie istniała jakakolwiek na
lepka firmowa, zapewne 
usunął ją lub zakleił. Wiado
mo jednak, że istnienie tego 
zabytku w jakiś sposób, nie 
tylko poprzez utrwalony na 
nim portret, związane jest 
z pobytami Elizy Krasińskiej 
w Paryżu.

O nieudanej próbie wy
konania w Paryżu dageroty- 
powego portretu Elizy pisał 
20 listopada 1852 r. w liście 
z Baden do teściowej Róży 
Branickiej, Zygmunt Krasiń
ski: „[...] Czego się światło 
w Paryżu podjąć nie chciato, 
tego się w Badenie pędzel 
ludzki podjął i nieźle mu 
się udato [...]” (Krasiński. 
Listy do różnych adresa
tów..., op. cit., t. 2, ss. 315- 
-316). W zdaniu tym nawią
zywał zarówno do akwarelo
wego portretu żony, pierw
szego z namalowanych dla 
niej przez Winterhaltera 
(wrzesień 1852 r.), teraz, jak 

Opinogóra znajduje się w odległości 8 km od Ciechanowa. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
(ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra, tel./ fax 23 671 70 25, e-mail: mr@muzeumromantyzmu.pl) 
otwarte jest codziennie od 10.00 do 17.00 z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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wynika z dalszej części listu, 
sprezentowanego teścio
wej, jak i do znanego za
pewne adresatce niezbyt 
odległego w czasie zdarze
nia, które mogło mieć miej
sce w którejś z paryskich 
dagerotypii. Być może było 
to na przełomie sierpnia 
i września 1852 r., kiedy to 
Eliza przez kilka dni bawiła 
w Paryżu, bądź nieco wcze
śniej, w maju albo w czerw
cu 1852 r., podczas jej po
bytu u matki, w drodze po
wrotnej z zimowo-wiosennej 
wyprawy włoskiej. Powo
dzeniem natomiast zakoń
czyła się wizyta Elizy Krasiń
skiej i najstarszego jej syna 
Władysława u paryskiego 
dagerotypisty w tym samym 
1852 lub na początku 1853 r., 
której rezultatem jest dage- 
rotyp z ich wspólnym portre
tem, reprodukowany w po
przednim numerze „Spo
tkań z Zabytkami” (s. 39). 
Istnieje ponadto, wykonany 
zapewne także w Paryżu, 
dagerotyp z portretem olej
nym Elizy Krasińskiej nama
lowanym przez Ary Scheffe- 
ra (W. Mossakowska, Dage- 
rotypy w zbiorach polskich. 
Katalog, Wrocław etc. 1989, 

s. 174, poz. 211, il. 156). 
Znając historię obrazu na
malowanego przez Winter- 
haltera - po raz pierwszy 
wiarygodnie opisaną przez 
Aldonę Cholewiankę-Kru- 
szyńską (Panny Branickie 
z Białej Cerkwi na portre
tach F. X. Winterhaltera, 
„Gazeta Antykwaryczna”, nr 9, 
2001, ss. 14-21) oraz treść 
listów poety i jego żony - 
można pokusić się też 
o określenie (przynajmniej 
w przybliżeniu) czasu oraz 
miejsca wykonania opino- 
górskiej fotografii.

Obraz, rozpoczęty w po
łowie grudnia 1852 r. w pa
ryskiej pracowni F. X. Win
terhaltera, na wigilię Boże
go Narodzenia byt już nie
mal na ukończeniu: „[...] 
jest zachwycający - pisała 
w święta Eliza Krasińska do 
swojej ciotki Zofii z Branic- 
kich Potockiej. - Ktoś wi
dząc go powiedział, że 
Adzio wygląda jak Jupiter, 
Liii jak anioł Rafaela, a ma
lutka jak motyl, który usiadł 
na moim ramieniu" (Świa
dek epoki..., op. cif., t. 2, 
s. 416). Malarz sygnował 
pracę stawiając przy podpi
sie datę „1853". Wydaje się 

więc niemal pewne, że por
tret - zanim dotarł do War
szawy (w maju 1853 r.?, kie
dy Krasińska wróciła do 
kraju) - w pierwszych mie
siącach tego roku opuścił 
pracownię Winterhaltera, 
stając się ozdobą paryskie
go mieszkania Elizy. Poeta 
nie mógł go tam widzieć, 
gdyż po rozstaniu się z żo
ną i dziećmi, wyjeżdżający
mi na zimowy pobyt do Pa
ryża (1 lub 2 grudnia 1852 r.), 
już 18 grudnia stanął przy 
ojcu w Warszawie. Jaki za
tem byt powód wykonania 
zdjęcia z portretem, kto, 
kiedy i gdzie go zamówił, 
jak wreszcie owa „fotografia 
zdjęta z obrazu Winterhalte
ra" dotarła do pałacu Kra
sińskich w Warszawie?

Wydaje się, że kluczem 
do rozwiązania zagadki są 
użyte przez Zygmunta Kra
sińskiego w cytowanym li
ście do plenipotenta sło
wa: „Na pierwszej stronie 
[znajduje się] bohomaz 
mający fotografię wyobra
żać". Któż inny bowiem, je
śli nie żona poety (skąd
inąd malarka-amator), 
mógł być autorem tego 
„bohomazu”? To dla Zyg

munta, na polecenie Elizy 
Krasińskiej, prawdopodob
nie już w pierwszych 
dniach (czy może tygo
dniach) 1853 r. w nieznanej 
nam pracowni paryskiego 
fotografa wykonano opino- 
górskie zdjęcie „najsłyn
niejszego dzisiaj - jak się 
wyraziła A. Cholewianka- 
-Kruszyńska - «polskiego» 
portretu Winterhaltera". Kie
dy dotarto ono do poety 
(zapewne wraz ze stosow
nym liścikiem od żony)
- stało się jego własnością. 
Mógł więc nim swobodnie 
dysponować. I tak też 
uczynił, ofiarowując je
- w imieniu kochających 
i wdzięcznych wnuków ge
nerała - „dziadzi”, który 30 
stycznia 1855 r. obchodził 
siedemdziesiąte trzecie 
urodziny.

Wojciech Przybyszewski

Pani Wandzie Mossakowskiej z In
stytutu Sztuki PAN w Warszawie wy
rażam serdeczne podziękowanie za 
przeprowadzoną konsultację. Panu 
Leszkowi Nowalińskiemu z Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze dziękuję 
za udostępnienie obiektu do badań 
oraz przychylną i miłą współpracę.

Spotkanie z książką
PRAWO OCHRONY DZIEDZICTWA KULTURY

W2007 r. naktadem Oficyny Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. wyda
na została książka Kamila Zeidlera Prawo ochrony dziedzictwa kul
tury. Autor, który wielokrotnie publikował na tamach „Spotkań z Zabyt

kami” artykuły o tematyce prawniczej, jest adiunktem w Katedrze Teorii 
i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Gdańskiego. W dorobku Kamila Zeidlera znajduje się ponad sto publi
kacji na temat prawa kultury, w tym kilkadziesiąt na temat ochrony dzie
dzictwa kultury. W 2003 r. uzyskał stypendium Ministra Kultury na dzia
łalność naukową.

Omawiana tu książka jest monografią problematyki prawa ochro
ny dziedzictwa kultury w obszarze prawa krajowego, międzynarodo
wego i europejskiego. Pierwszy rozdział poświęcony został analizie 
przedmiotu ochrony; przedstawione są tu m.in. rozważania dotyczą
ce terminów: dziedzictwo kultury, dobro kultury, zabytek, muzealia, 
dzieło sztuki. Również w tej początkowej części poznajemy 
cele ochrony dziedzictwa kultury oraz główne ich zagroże
nia. W kolejnych rozdziałach opisana została działalność 
podmiotów zajmujących się ochroną dziedzictwa kultury: 
państwowych (administracji państwowej i samorządowej), 
pozapaństwowych (fundacji i stowarzyszeń, kościołów 
i związków wyznaniowych) oraz międzynarodowych (m.in. 
UNESCO, ICOMOS, ICOM). Najwięcej miejsca poświęcił 
autor prawnym formom ochrony dziedzictwa kuitury. Po
znajemy wszystkie formy objęcia ochroną administracyjno- 
prawną, m.in.: wpis do rejestru zabytków, uznanie za po
mnik historii, utworzenie parku kulturowego, nadzór kon

serwatorski, oraz formy objęcia ochroną karnoprawną i cywilnopraw
ną. Przedstawione tu zostały regulacje dotyczące postępowania są
dowego i administracyjnego oraz regulacje ochrony w prawie między
narodowym publicznym i w prawie europejskim. Końcowa część 
książki zawiera podsumowanie wcześniejszych rozważań i wysunię
tych wniosków, poruszone zostały tu takie zagadnienia, jak prawo i fi
nansowanie ochrony dziedzictwa kultury oraz kształtowanie społecz
nej świadomości konieczności ochrony tego dziedzictwa. Publikację 
uzupełnia wykaz źródeł prawa krajowego, międzynarodowego i euro
pejskiego oraz bibliografia.

Jak pisze autor we wprowadzeniu: „Niniejsza książka ma na celu 
wykazanie, że istnieje normatywny system ochrony dziedzictwa kultury. 
[...] Analizując system ochrony dziedzictwa kultury, trzeba mieć jednak 
świadomość, że nie funkcjonuje on sam dla siebie. Jego funkcją i celem 

jest nie tylko zachowanie dziedzictwa kultury w stanie niepo- 
gorszonym, lecz również celowe wykorzystanie tego dzie
dzictwa. Stąd też obok celów ochronnych winno się wywa
żyć cele, które można określić jako użytkowe, czyli takie, któ
re dotyczą uzasadnionego korzystania współcześnie z po
szczególnych składników dziedzictwa kultury”.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do czy
telników zainteresowanych szeroko pojmowaną problema
tyką prawnej ochrony dziedzictwa kultury.

Książkę można nabyć (cena: 49 zł) u wydawcy za po
średnictwem internetu (zamowienia.internet@wolterskluwer.pl, 
www.wolterskluwer.pl).
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80 lat warszawskiego zoo

Walcząc dzielnie z małpa
mi na kartach Sienkiewi

czowskiego Potopu, imć pan 
Zagłoba nie mógł się spo
dziewać, że kiedyś czyn jego 
uwieczni tablica, przy okazji 
wskazująca miejsce - na 
skarpie przy dawnym pałacu 
Kazanowskich - gdzie znaj
dowała się królewska mena
żeria Wazów. Obchodzący 
w tym roku osiemdziesięciole
cie Miejski Ogród Zoologicz
ny w Warszawie - warszaw
skie zoo - ma zatem wielce 
szacownego przodka, ale 
i własną nie mniej interesują
cą historię. Powołany do ży
cia w czerwcu 1927 r. na Pra
dze, przy ul. Ratuszowej, 
przejął zwierzęta z dwóch 
wcześniejszych warszaw
skich placówek: Szkolnego 
Ogrodu Biologicznego oraz 
zwierzyńca Mieczysława Pą- 
gowskiego. Dla publiczności 
otwarty został 11 marca 1928 r. 
Kierownictwo powierzono 
człowiekowi pełnemu energii 
i wybitnemu specjaliście - 
Wenantemu Burdzińskiemu.

Pierwszy dyrektor war
szawskiego zoo - to postać 
tyleż barwna co ważna, 
a szerzej nieznana. Bardziń
ski pochodził z najdalszych 
Kresów Rzeczypospolitej. 
Urodził się w 1864 r. nieda
leko Korsunia, we wsi Sie- 
liszcze (gdzie jego ojciec 
zarządzał cukrownią), uczył 
się i studiował w Kijowie. 
Z wykształcenia byt prawni
kiem, z zamiłowania - zoo
logiem. Po kilku latach go
spodarowania w rodzinnej 
Kazimierzówce wrócił do Ki
jowa i z podobnymi mu en
tuzjastami założył ogród 
zoologiczny. Od chwili 
otwarcia w 1907 r. przez 
szesnaście lat byt jego dy

rektorem. Zagrożony uwię
zieniem przez władze so
wieckie, zdołał w 1924 r. wy
jechać i przez Wilno przybył 
do Warszawy. Stołeczne 
zoo zawdzięcza mu zacho
wany w zasadniczym kształ
cie układ przestrzenny. Bar
dziński pracował z takim za
pałem, że przypłacił to ży
ciem. Ratując zwierzęta 
przed mrozem, przeziębił 
się i zmarl na zapalenie płuc 
w grudniu 1928 r.

Drugi dyrektor, Jan Ża
biński, doskonale pamiętany 
zwłaszcza jako autor licz
nych książek przyrodniczych, 
w ciągu dziesięciu lat (1929- 
-1939) uczynił z ogrodu pla
cówkę o randze międzynaro
dowej. W 1935 r. „Kurier Po
ranny” informował: „Nasze 
ZOO rozrasta się z błyska
wiczną szybkością. Dyrektor 
Żabiński dokazuje wprost cu
dów. Nie mając funduszów, 
coraz to nabywa jakieś rzad
kie okazy. Dzieje się to drogą 
wymiany i matym dochodem 
z biletów wstępu”. Sensacją 
stało się przyjście na świat 
w kwietniu 1937 r. stoniczki, 
której dano na imię „Tuzinka” 
- byt to wówczas dwunasty 
na świecie słoń, urodzony 
w ogrodzie zoologicznym. 
Wybuch wojny przyniósł 
ogrodowi zagładę. Trzeba 
było zastrzelić niebezpieczne 
drapieżniki, jelenie i bizony 
zjedli obrońcy Warszawy, 
wiele zwierząt padto od 
bomb i pocisków, a najcen
niejsze z pozostałych wy
wieźli Niemcy. Na terenie zoo 
umieszczono tuczarnię trzo
dy chlewnej, potem ogródki 
działkowe. Dyrektor Żabiński 
ukrywał w swej willi i ocali) 
wielu Żydów. Potem walczył 
w powstaniu, trafił do niewoli,

a gdy wrócił, przystąpił do 
odbudowy ogrodu. Boryka
jąc się z licznymi trudnościa
mi, doprowadził do jego po
nownego otwarcia 15 maja 
1948 r., jednak już pod ko

niec 1950 r., źle widziany 
przez władze, musiat odejść.

Kolejnych sześć dekad, 
pod dyrekcją Jana Landow
skiego (1951-1972), Zbignie
wa Wolińskiego (1972-1981), 
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wreszcie od 1981 r. Macie
ja Rembiszewskiego, to 
okres stałego, choć nie za
wsze intensywnego rozwo
ju. Dopiero lata ostatnie 
przyniosły gruntowną mo
dernizację. Nowa stoniar- 
nia, insektarium, ekspozy
cje w budowie - dla małp, 
hipopotamów i rekinów, to 
już nowoczesność najwyż
szej miary. Obok nich 
wciąż możemy oglądać 
budynki pamiętające po
czątki ogrodu. Obiekt naj
starszy - to stajnia dla wiel
błądów i zebr z 1928 r., 
obecnie - jako „Chata pod 
strzechą” - siedziba Klubu 
Miłośników Warszawskie
go Ogrodu Zoologicznego. 
Niewiele młodszy dawny 
pawilon dla ssaków futer
kowych pełni dziś funkcje 
gastronomiczne. Zacho
wała się przedwojenna 
ptaszarnia (teraz akwa
rium), pawilon wilków i slo- 
niarnia z lat trzydziestych 
ubiegłego wieku, niedaw
no przekształcona dla po
trzeb nosorożców indyj
skich. Przeszłość przypo
minają kamienie pamiątko
we, poświęcone dyrekto
rom Bardzińskiemu i Ża
bińskiemu.

Jarosław Komorowski

Z okazji jubile
uszu ukazało 
się cenne wy
dawnictwo - 
80 lat Miejskie
go Ogrodu 
Zoologiczne
go w Warsza
wie. Kronika 

1928-2008. Dzieje Ogrodu (a tak
że jego „przodków", menażerii 
i zwierzyńców) zostały ukazane 
poprzez setki fotografii i rysun
ków, niepublikowane dotychczas 
dokumenty oraz liczne materiały 
prasowe. Publikacja dostępna 
jest na terenie ogrodu oraz w sie
dzibie Fundacji Rozwoju War
szawskiego ZOO „Panda” przy ul. 
Ratuszowej.

Gdańskie drzeworyty 
zidentyfikowane

W numerze wrześniowym 
„Spotkań z Zabytkami” 

z 2007 r. opisane zostały pery
petie cyklu zagadkowych japoń
skich drzeworytów z Gdańska. 
Ryciny przywiózł z misji w Japo
nii pod koniec XIX w. pewien ofi
cer gdańskiej marynarki wojen
nej, a kilka lat temu zostały one 
uznane za przypuszczalne dzie
ło japońskiego artysty Kono Ba- 
irei. I oto ostatnie miesiące dopi
sały kolejny rozdział losów gdań
skich drzeworytów. Estetyka, 
styl i technika wykonania drze
worytów od początku wydawała 
się niepodobna do prac innych 
znanych japońskich mistrzów 
ukiyo-e, a także późniejszego 
shin hanga (drzeworyty z epoki 
Meiji). Nawet Bairei stosował 
zdecydowanie grubszą kreskę 
i bardziej płaskie, nasycone ko
lory niż twórca gdańskiego cy
klu. Ponadto Bairei tworzył głów
nie przedstawienia kwiatów 
i ptaków, a nie wizerunki pięk
nych kobiet. Uprawiał przede 
wszystkim malarstwo - rzadziej 
zajmował się drzeworytem.

Te różnice wciąż nurtowały 
obecnego właściciela drzewo
rytów. Skupiając się zatem na 
próbie samodzielnego rozszy
frowania sygnatury, doszedł do 
wniosku, że i ona nie do końca 
zgadza się z sygnaturą Kono 
Bairei. Po rozmaitych analizach 
znaków starego japońskiego pi
sma Kanji udało się odczytać 
domniemane nazwisko twórcy 
drzeworytów: Baison. Problem 
tkwił jednak w tym, że śladów 
artysty nazwiskiem Baison ni
gdzie nie można było znaleźć. 
Poszukując po omacku na an
glojęzycznych stronach interne
towych natknięto się wreszcie 
na nazwisko Baison w kontek
ście legendarnego dziś japoń
skiego wydawcy - słynnego 
w tamtej epoce wydawnictwa 
Hasegawa (Takejiro Hasegawa, 
1853-1938, Tokio).

Baison, „Oyuchasan”, drzeworyt 
barwny, kolekcja prywatna

(fot. Anna Klejzerowicz)

Idąc tym tropem udało się 
odszukać na jednej z amery
kańskich aukcji starą książkę, 
wydaną w tymże wydawnictwie 
w latach dziewięćdziesiątych 
XIX w., zatytułowaną Oyucha
san. Tytuł zgadzał się z odcy- 
frowanym uprzednio podpisem 
na jednym z drzeworytów. Po
szukując dalszych informacji, 
należało dotrzeć do wiedzy na 
temat działalności wydawnic
twa Hasegawa. Udało się usta
lić, co następuje:

Książkę Oyuchasan wydano 
po raz pierwszy w 1890 r. Ilustro
wana była oryginalnymi drzewo
rytami barwnymi, jednak nie by
ty to te same ilustracje, które 
znamy z gdańskiego cyklu. Rok 
później - w 1891 - pojawiło się 
drugie wydanie tej samej książ
ki. W tej wersji drzeworyty stano
wiące ilustracje tekstu (są to ory
ginalne drzeworyty barwne, 16,5 
x 19 cm) byty już dziełem Baiso- 
na, co znaleźć można w opisie 
książki. Są to ryciny z gdańskie
go cyklu, będącego prawdopo
dobnie projektami ilustracji (są 
podmalowywane ręcznie).

Autorem książki okazał się 
F. M. Bostwick, amerykański 
porucznik marynarki wojennej! 
Dziwne to korelacje, zważyw

szy, że do Gdańska przywiózł 
drzeworyty inny oficer innej 
marynarki, mniej więcej w cza
sie ich powstania. Być może 
nawet obaj panowie, podczas 
pobytu w Japonii, poznali się 
osobiście? Za postacią autora 
kryje się bardzo piękna, wielce 
romantyczna historia, niczym 
z Madame Butterfly. Amery
kański oficer, stacjonujący 
w Yokohamie, zakochał się 
w pięknej Japonce i na cześć 
ukochanej napisał poetycką 
pieśń. Swoją przyjaciółkę na
zywał właśnie Oyuchasan. Nie 
wiadomo, jak skończyła się 
wspomniana historia miłosna 
- można tylko mieć nadzieję, 
że inaczej niż ta ze słynnej 
opery Pucciniego...

Wciąż niewiele wiadomo 
o autorze drzeworytów. Tyle 
tylko, że byt mniej więcej ró
wieśnikiem Kono Bairei, być 
może związany był z jego 
szkołą, tworzył w epoce Meiji 
i należał do grupy artystów, 
współpracujących na stale ze 
słynnym wydawnictwem Ha
segawa. Musiat więc należeć 
do autorów ówcześnie pierw
szoplanowych, gdyż z pewno
ścią nie zatrudniano tam byle 
kogo. Po technice widać, że 
byt twórcą wybitnie utalento
wanym.

Być może kiedyś ktoś od
kryje na nowo twórczość Ba- 
isona i przywróci jej należne 
miejsce w historii japońskiego 
drzeworytu. Może owiane 
dziś mgłą tajemnicy dzieje je
go życia i sztuki zostaną na 
nowo poznane. Może nawet 
ktoś z naszych Czytelników 
rozjaśni mrok, otaczający te
go malarza, a także wielu in
nych, jemu podobnych, zapo
mnianych twórców drzewory
tu ukiyo-e, „przemijającego 
świata".

Anna Klejzerowicz
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Zabytki na znaczkach i monetach

KRESOWY WERSAL

W ubiegłym roku z okazji 400. rocz
nicy pierwszej wzmianki o miej

scowości Tulczyn nad Sielnicą poczta 
ukraińska wydala 8 sierpnia 2007 r. 
okolicznościową calostkę - kopertę 
z wydrukowanym znaczkiem pokazują
cym herb miasta oraz - w części ilustra
cyjnej - widokiem na fronton tamtejsze
go pałacu Potockich. O zabytku szerzej

1. Koperta
z nadrukowanym 
znaczkiem
i widokiem pałacu 
Potockich 
wTulczynie
2. Ukraińska 
moneta (awers 
i rewers) 
upamiętniająca 
park „Zofiówka”

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:
/ Tadeusz Andronowski z Kalisza - Karolina Targosz, Królewskie uroczystości weselne w Kra
kowie i na Wawelu 1512-1605, wyd. Zamek Królewski na Wawelu, Kraków 2007

/ Krystyna Hess-Pasicka z Krakowa - Craig Cheetham, Samochody zabytkowe. Najwspanial
sze samochody z czasów przedwojennych, wyd. Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk, 
Ożarów 2007

/ Urszula Rajczak z Ostrołęki - Anna Czobodzińska-Przybyslawska, Halina Kostka-Chybowska, 
Na marginesie twórczości literackiej. Malarskie pasje Józefa Ignacego Kraszewskiego, katalog 
wystawy, wyd. Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 2007

/ Maria Teresa Zapiain z Siennicy - Wacław Szymanowski 1859-1930. Pochód na Wawel, kata
log wystawy, wyd. Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2007

/ Szkota Podstawowa nr 45 z Bytomia - Fortyfikacje, wyd. Carta Blanca, Warszawa 2007

pisał przed dziesięciu laty prof. Tade
usz S. Jaroszewski („Spotkania z Za
bytkami”, nr 3, 1998, ss. 15-17). Z kolei 
parkowi „Zofiówka" (zob. artykuł rów
nież autorstwa prof. Tadeusza S. Jaro
szewskiego, Wychowaniec pojętny Gra- 
dywa, „Spotkania z Zabytkami”, nr 4, 
1990, ss. 15-22) poświęcona jest mo
neta, wprowadzona do obiegu przez 
Narodowy Bank Ukrainy 16 września 
1996 r. Zaopatrzono ją nominałem 
dwóch hrywien, wybito w miedzioniklu 
w nakładzie 30 tys. egzemplarzy, ma 
średnicę 33 mm i waży 14,35 g. Na 
awersie przedstawiono herb Ukrainy 
otoczony gałązkami kaliny (?), a na re
wersie - fragment granitowego urwiska, 
które natura tak wymodelowała, że - 
patrząc z boku - wydaje się, iż widzi się 
profil głowy mężczyzny. Według legen
dy, wyobraża on zarys twarzy założy
ciela „Zofiówki”, Stanisława Szczęsne
go Potockiego.

Tadeusz Kurlus

PRENUMERATA

prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 1 A, numer konta: 
02 1060 0076 0000 4210 2000 2418. Wpłat prosimy dokonywać na blankietach przekazów pocztowych 
i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym miesiącu; cena numeru 6 zł za 1 egz., cena pre
numeraty opłaconej na cały 2008 r. - 72 zł. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. Archiwalne nu
mery z lat 2001-2005 w cenie 1,50 zł za 1 egz. dostępne są w siedzibie wydawcy. Wszelkie infor
macje można uzyskać pod nr. tel. 0-22 629-62-26 (e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach pocztowych 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 przyjmują przed
płaty w terminach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia następnego roku, do końca lutego na okres 
od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, do 31 sierpnia na okres od 1 października.
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania prenumeratora przyjmują przedpłaty do 25 
listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych opłat, bez obowiązku wypeł
niania blankietów wpłat. Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania pre
numeratora lub jego siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem stron inter
netowych (www.poczta. lublin.pl/gazety).

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

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w Warszawie m.in. w Księgarni Nauko
wej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Cen
trum Taniej Książki (Hala Kopińska, ul. Grzymały-Sokołowskiego 2), w Towarzystwie Opieki nad Zabyt
kami (ul. Myśliwiecka 1 A), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na terenie całego kraju.



Nepomuki z okolic Nowej Rudy
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dzikowcu koto Nowej Rudy i ich opiekunka Urszula Nurkiewicz od kilku lał 
uczestniczą w ogólnopolskim projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Ślady przeszłości”. Potrafią nie tylko intere
sująco opowiedzieć o swojej pracy, ale także przedstawić na zdjęciach zabytkowe figury, którymi się zaopiekowali.
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