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T
rzysta lat temu we Florencji w pracowni Bartolomeo Cristoforiego, budow
niczego klawesynów na dworze Wielkiego Księcia Toskanii Medyceusza 
Cosimy III, widziano nieznane wcześniej cztery instrumenty klawiszowe, 
na których można było grać zarówno forte, jak i piano (stąd ich nazwa: forte

pian). Wiadomo, że „Cristofori konstruował je co najmniej kilka lat, a wcześniej 
jeszcze musiat powstać pomysł" (Beniamin Vogel, Fortepian polski, Warszawa 
1995, s. 20), w związku z czym nie dla wszystkich naukowców zajmujących 
się historią instrumentów muzycznych rok 1709 jednoznacznie wyznacza datę 
narodzin fortepianu, a jednak umownie przyjmuje się, że w roku bieżącym mija 
trzysta lat od wynalezienia tego instrumentu.

W bieżącym roku w Polsce będzie
my obchodzić dwusetną rocznicę urodzin 
Juliusza Słowackiego, decyzją Sejmu RP 
podniesioną do najwyższej rangi, jako że 
rok 2009 ogłoszony został „Rokiem Juliusza 
Słowackiego". Jubileusz sześćdziesięciolecia 
świętuje Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 
a dla naszego środowiska ważna też będzie 
dwusetna rocznica urodzin pierwszego 
inwentaryzatora zabytków w Polsce, Kazimie
rza Stronczyńskiego (1809-1896), delegata 
Delegacji Komisji Rządowej i jej kierow
nika, twórcy monumentalnej inwentaryza
cji zabytków starożytności w Królestwie 
Polskim, którą zrealizował wraz z pomoc
nikami (archiwistami i malarzami) w latach 
1844-1855. Najpiękniejszym uczczeniem tej 
rocznicy byłoby opublikowanie pierwszych 
woluminów pomnikowego wydania inwen
taryzacji, przygotowywanej od kilku lat do 
druku przez zespół fachowców wywodzą
cych się z różnych środowisk naukowych

w Polsce, pracujący pod kierownictwem prof. Jerzego Kowalczyka z Instytutu 
Sztuki PAN (zob. Jerzy Kowalczyk, Przygotowania cło edycji Inwentaryzacji 
Kazimierza Stronczyńskiego, „Ochrona Zabytków", nr 2, 2007, ss. 51-66). 
Czy jest to możliwe? Według zapewnień dr. inż. arch. Marcina Gawlickiego, 
dyrektora Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków wydaje się, 
że tak: „W roku jubileuszowym powinniśmy wydać dwa pierwsze woluminy 
inwentaryzacji Kazimierza Stronczyńskiego, obliczonej na dziesięciotomowe 
dzieło, chociaż zależy to m.in. od otrzymania na ten cel obiecanej dotacji
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponieważ jednak zrozumie
nie dla idei tego wydawnictwa jest w ministerstwie duże, sądzę, że nasze plany 
uda się zrealizować".

Cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko trzymać kciuki (!) i obiecać, że 
kiedy tylko pierwsze egzemplarze tego od dawna oczekiwanego opracowania 
dotrą do redakcji - zaprezentujemy je czytelnikom.

Nakład: 6000 egz.
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Nagrodą im. prof. Jana Zachwa
towicza w 25. rocznicę śmierci 
Profesora uhonorowani zostali 
w 2008 r. konserwator miasta Lwo
wa - Lilia Onyszczenko-Szwec 
oraz prof. Zygmunt Świechowski
- badacz architektury romańskiej. 
To zaszczytne wyróżnienie za wy
bitne osiągnięcia w dokumentacji 
i ochronie zabytków przyznawa
ne jest od 2000 r. przez Polski 
Komitet Narodowy Międzynaro
dowej Rady Ochrony Zabytków 
(ICOMOS) i generalnego konser
watora zabytków. Architekt Lilia 
Onyszczenko-Szwec, niezależnie 
od pracy w sferze ochrony zabyt
ków Lwowa, prowadzi działalność 
publikatorską, jest m.in. współau
torką książki o detalach architek
tonicznych lwowskich budynków 
z XIX i XX w. Drugi laureat nagrody
- prof. Zygmunt Świechowski ma 
ogromny wkład w wiedzę o archi
tekturze romańskiej, jego książka 
Architektura romańska w Polsce 
stanowi cenny podręcznik dla hi
storyków sztuki. Niebawem ukaże 
się kolejna praca wspótautorstwa 
Profesora - o architekturze cyster
skiej.

murowane z cegły, ozdobiono se
cesyjną kamienną dekoracją. Mo
tywy roślinno-zwierzęce i figuralne 
nawiązywały do funkcji budowli. 
W wysokich, jasnych wnętrzach 
o układzie bazylikowym zasto
sowano nowatorską konstrukcję 
nośną w formie parabolicznych 
wiązarów żelbetowych o rozpięto
ści 19 m i wysokości 17 m, wyprze
dzającą podobne rozwiązania eu
ropejskie z lat dwudziestych XX w. 
Wrocławskie hale byty pierwszymi 
niemieckimi halami targowymi 
z betonu zbrojonego, należały do 
najlepszych i najwcześniejszych 
przykładów zastosowania żelbetu 
w budowli użyteczności publicz
nej w Europie. Ich wnętrza stały 
się we Wrocławiu zapowiedzią 
epoki funkcjonalizmu.

W 2012 r. planowane jest otwar
cie muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku. Przedsięwzięcie to 
realizuje Fundacja Rodziny Józefa 
Piłsudskiego przy wsparciu Mini
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Na
rodowego. Kompleks budynków 
muzealnych składać się będzie 
z czterech sąsiadujących ze sobą 
obiektów: dworku Milusin, który 
dostępny jest do zwiedzania już 
obecnie, drewnianej willi Otradno, 
willi Bzów oraz nowego budynku 
edukacyjno-muzealnego.

Prof, dr hab. Stanisław Mossakow
ski z Instytutu Sztuki PAN w War
szawie został laureatem nagrody 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
za rok 2008. Jest to najważniejsze 
indywidualne naukowe wyróżnie
nie w Polsce. Profesor otrzymał je 
w kategorii „nauki humanistyczne 
i społeczne” za wszechstronną, 
interdyscyplinarną monografię 
dotyczącą kaplicy Zygmuntow- 
skiej - czołowego zabytku sztuki 
polskiego i włoskiego renesansu. 
Dzieło Kaplica Zygmuntowska 
(1515-1533). Problematyka arty
styczna i ideowa mauzoleum kró
la Zygmunta I, owoc 30 lat pracy 
badacza, ma fundamentalne zna
czenie dla badań nad europejskim 
renesansem i tradycją antyczną 
w sztuce nowożytnej.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
obchodzi jubileusz 60-lecia istnie
nia. Z tej okazji przygotowało dwie 
interesujące wystawy: „Oblicza 
miasta” (czynna od 19 listopada 
2008 r. do 25 stycznia 2009 r.) oraz 
„Klejnoty Europy. Skarb średzki” 
(czynna od 19 listopada 2008 r. 
do 29 marca 2009 r.). Szczegól
ną atrakcją tej drugiej wystawy są 
odzyskane przez Centralne Biuro 
Śledcze trzy lata temu i dotych
czas niepokazywane fragmenty 
skarbu: dwa brakujące elementy 
korony średzkiej - jeden z ortów 
i fleuron oraz pierścień z pertą 
i srebrny grosz praski.

Na wrocławskim rynku w dniach 
od 24 października do 10 listopa
da 2008 r. czynna była wystawa 
plenerowa „Wrocławskie Hale Tar
gowe - STULECIE POWSTANIA 
1908-2008”, zorganizowana przez 
Muzeum Architektury oraz Wydział 
Kultury Urzędu Miejskiego we 
Wrocławiu. Wrocławskie hale tar
gowe zbudowane zostały według 
projektu Richarda Pluddeman- 
na i Heinricha Kustera w latach 
1906-1908. Budynki hal, o uprosz
czonych formach neogotyckich, 

Muzeum Karola Szymanowskie
go w Zakopanem jest jedynym 
Oddziałem Muzeum Narodowe
go w Krakowie mieszczącym się 
w drewnianym budynku - zabyt
kowej willi „Atma”. W trosce o bez
pieczeństwo zarówno willi, jak też 
cennych eksponatów tam prezen
towanych zainstalowane zostało 
stale urządzenie gaśnicze - mgto- 
we typu FOG. Urządzenie to stano
wi nowoczesny system gaszenia 
budynku mgłą wodną z zewnątrz. 
Woda znajdująca się w zbiorni
ku obok budynku w razie pożaru 
doprowadzana jest rurociągiem 

do dysz umieszczonych na dachu 
i fasadach. Urządzenie wytwa
rzające mgłę wodną uruchamiają 
czujniki umieszczone na fasadach 
i dachu. Dotychczas systemy ga
szenia mgłą wodną zainstalowa
no wyłącznie w najcenniejszych 
zabytkowych kościołach, m.in. 
w Dębnie Podhalańskim, Lipnicy 
Murowanej, Wieliczce, Sękowej, 
Haczowie, Binarowej, Mogile. Wil
la „Atma” jest pierwszym w Polsce 
budynkiem muzealnym, który bę
dzie tak chroniony.

Zbiory Zamku Królewskiego 
w Warszawie wzbogacił nowy na
bytek - portret Franciszka Adama 
Gugenmusa, nadwornego zegar
mistrza króla Stanisława Augusta. 
Franciszek Gugenmus (1740- 
-1820) związał się z zamkiem na 
45 lat, do jego stałych obowiąz
ków należała opieka nad zamko
wym zegarem wieżowym oraz nad 
innymi zegarami znajdującymi 
się w królewskich rezydencjach. 
W zamku zachowały się wykona
ne przez niego zegary w Sali Ca- 
naletta, w Sali Dawnej Audiencjo- 
nalnej, w Sali Rycerskiej. Zegary 
tego zegarmistrza znajdują się 
także w zbiorach Muzeum Naro
dowego w Krakowie oraz Muzeum 
Historycznego m.st. Warszawy. 
Autorem portretu Franciszka Gu
genmusa, przekazanego ostatnio 
do zbiorów Zamku Królewskiego 
w Warszawie, jest malarz i rysow
nik Kazimierz Wojniakowski (1772- 
-1812), uznawany za wybitnego 
polskiego malarza przełomu XVIII 
i XIX w. Jego specjalnością byty 
przede wszystkim portrety, pozo
stawił m.in. wizerunki Napoleona 
i księcia Józefa Poniatowskiego.

Muzeum Śląskie w Katowicach 
w dniach od 19 grudnia 2008 r. 
do 18 stycznia 2009 r. w centrach 
miast Górnego Śląska zorgani
zowało w zabytkowym tramwaju 
mobilną wystawę, przypomina
jącą dawne zwyczaje i obrzędy 
bożonarodzeniowe. Świąteczny 
tramwaj można zwiedzać na wy
branych przystankach. Jest w nim 
m.in. szopka bożonarodzeniowa 
z polichromowanymi rzeźbami, 
a także barwne postacie Mikoła
ja, Anioła, Diabłów, Śmierci, Żyda, 
Kolędnika z gwiazdą, wędrujących 
niegdyś po wsiach i miasteczkach 
śląskich. Na archiwalnych fotogra
fiach zobaczyć można, jak kiedyś 
obchodzono Wigilię, a świąteczną 
atmosferę tworzą m.in. podtaż- 
nice, czyli wierzchołki choinek 
wieszane dawniej u sufitu (zanim 
pojawiła się znana dziś i kojarzą
ca się nieodłącznie ze świętami 
choinka), przybrane tradycyjnymi 
ozdobami. Całej akcji towarzyszą 

występy grupy obrzędowej Miko
łajów z Łąki oraz koncerty kolęd.

Dzięki współpracy Galerii Malar
stwa Polskiego Muzeum Narodo
wego w Warszawie z PKN ORLEN 
powstał program „Przywracamy 
blask dziełom malarstwa polskie
go”. Ma on na celu wzbogacanie 
kolekcji nowymi eksponatami, ale 
przede wszystkim koncentruje się 
na ochronie zgromadzonych w Ga
lerii dziel, należących do kanonu 
sztuki polskiej. W czasie niemal 
rocznej współpracy zakupiono 
szyby Tru Vue Museum Glass, któ
re doskonale chronią eksponowa
ne rysunki, pastele i grafiki przed 
szkodliwym wpływem promienio
wania UV. Wymiana w oprawach 
zwykłego szkła na specjalistyczne 
rozwiązuje również problemy zwią
zane z refleksami utrudniającymi 
oglądanie obrazów. Do Pracowni 
Konserwacji Malarstwa Sztalugo
wego zakupiona została podsufi- 
towa lampa chirurgiczna, w której 
bardzo czutym świetle można 
prowadzić precyzyjne zabiegi kon
serwatorskie przy dziełach malar
skich. Też dzięki współpracy war
szawskiego Muzeum Narodowego 
z PKN ORLEN do zbiorów Galerii 
trafił pejzaż Jana Stanisławskie
go „Wisła pod Tyńcem" i „Portret 
mężczyzny” Piotra Michałowskie
go. Dzieła te uzupełniają istniejące 
w Muzeum kolekcje tych artystów.

Mazowiecki konserwator zabyt
ków ogłosił nabór do specjalnego 
programu edukacyjnego, skiero
wanego do uczniów gimnazjów 
i liceów na Mazowszu. Uczestnicy 
tego programu będą musieli przy
gotować kronikę wybranego przez 
siebie zabytku i opisać jego dzie
je. Forma jest dowolna - opraco
wanie tekstowe, plakat, blog. Zwy
cięzcy otrzymają nagrody książ
kowe i dyplomy. Termin składania 
zgłoszeń do 15 lutego 2009 r.

Regionalny Ośrodek Badań i Do
kumentacji Zabytków w Olszty
nie zorganizował w październiku 
2008 r. seminarium „Żabytki tech
niki i fortyfikacje - dziedzictwo 
minionych epok?". Wśród poru
szonych na konferencji tematów 
znalazły się m.in.: Zabytki techniki 
w świetle badań archeologicznych; 
Proces technologiczny jako zaby
tek techniki na przykładzie warzel
ni soli w Ciechocinku; Żyrardów 
- miasto lnu; Dziedzictwo techniki 
i architektury przemysłowej w woj. 
śląskim; Browarnictwo, ginąca ga
łąź przemysłu regionalnego. W se
minarium wzięli udział specjaliści 
z całej Polski.
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Cudzoziemcy, którzy odwiedzali Bialystok w XVIII w., nie mogli nadziwić się urodzie siedziby 
Branickich i często nazywali ją „Polskim Wersalem”. Po pewnym czasie „Polski Wersal” 

przekształci! się w „Wersal Podlaski”.

Wersal Podlaski
- powrót do dawnej świetności?

JERZY SAMUSIK 

ierwszą rezydencję magnacką wybudowano 
w Białymstoku prawdopodobnie w połowie 

XV w. Należała ona do Jakuba Raczki Tabutowicza, 
któremu książę litewski, Michał Zygmuntowicz, nadał 
między 1437 a 1450 r. puszczę porastającą dorzecze 
rzeki Białej. Pierwszy właściciel białostockich włości 
miał czterech synów, noszących nazwisko Raczkowicz, 
i każdy z nich posiadał później swój dwór, wzniesiony

własność za zasługi poniesione w wojnie ze Szwedami 
hetman Stefan Czarniecki i przekazał je natychmiast 
swojej córce Aleksandrze Katarzynie, poślubionej 
w 1654 r. przez nadwornego marszałka koronnego, 
Jana Klemensa Branickiego, towarzysza broni bohatera 
wojen szwedzkich.

Podczas „potopu” szwedzkiego zamek Wiesiołow
skich uległ zniszczeniu. Na jego miejscu wojewoda 
podlaski, Stefan Mikołaj Branicki, syn Jana Klemensa, 
a wnuk po kądzieli Stefana Czarnieckiego, zbudował 

1. Fasada korpusu głównego pałacu Branickich w Białymstoku

na ojcowskiej ziemi. Jaka była ich loka
lizacja - tego dokładnie nie wiemy. Być 
może któryś stanął akurat w tym miej
scu, gdzie później wzniesiono pałac Bra
nickich.

Usytuowana tam natomiast na pewno 
została rezydencja Wiesiołowskich - na
stępnych właścicieli Białegostoku. Kata
rzyna z Wołłowiczów, wdowa po ostat
nim z Raczkowiczów, wyszła w 1547 r. 
za mąż za dworzanina królów Zygmunta 
Starego i Zygmunta Augusta, Piotra Wie
siołowskiego herbu Ogończyk, wnosząc 
mu w posagu białostockie włości. Kie
dy Piotr Wiesiołowski zmarł w 1556 r., 
jego następcą został starszy syn Jan, a po 
śmierci Jana w 1570 r. dobra przejął dru
gi syn, również Piotr, zwany dla odróż
nienia od ojca Młodszym. To za jego spra
wą został wzniesiony murowany dwór 
w renesansowym stylu, przebudowany 
później, prawdopodobnie w 1617 r., na zamek obronny, 
noszący elementy gotyku. Projektował go nadworny ar
chitekt Zygmunta Augusta, Hiob Bretfus, twórca m.in. 
zamku w Tykocinie. Następcą Piotra Młodszego był 
jego syn Krzysztof, który odziedziczył białostockie do
bra w 1621 r. A kiedy on zmarł bezpotomnie w 1637 r., 
majątek przejęła jego żona, Aleksandra Marianna z So
bieskich, ciotka przyszłego króla Jana III.

Po śmierci wszystkich prawnych spadkobierców 
Wiesiołowskich Białystok przeszedł na własność Rze
czypospolitej i został włączony do starostwa tykociń- 
skiego jako królewszczyzna. W 1659 r. tykocińskie sta
rostwo wraz z Białymstokiem otrzymał na dziedziczną 

sobie w latach siedemdziesiątych XVII w. dworską sie
dzibę. Nie była ona widocznie dość obszerna, bowiem 
już w 1691 r. Tylman z Gameren, najwybitniejszy ar
chitekt doby baroku działający na ziemiach polskich, 
zaczął przebudowywać ją tak gruntownie, iż dwór 
postawiony w „guście toskańskim” zmienił się po sze
ściu latach w barokowy pałac. Rezydencja, która za
spokajała potrzeby wojewody podlaskiego, okazała się 
za skromna dla jego syna - kasztelana krakowskiego, 
hetmana wielkiego koronnego, pretendenta do kró-
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lewskiego tronu. Jan Kazimierz 
Branicki, który na cześć swojego 
dziada przyjął jego drugie imię 
- Klemens, wynajął słynnego 
wówczas architekta Jana Zyg
munta Deybla, aby począwszy od 
1726 r. rozbudowywać białostoc
ki pałac. Zaczęło się od dodania 
jednej kondygnacji, tympanonu 
od strony fasady i hełmów na wie
żach. Potem w miejscu dworskich 
alkierzy i wolno stojących oficyn 
wyrosły skrzydła pałacu, by wzo
rem francuskim objąć niczym 
podkową cour d’honneur - dzie
dziniec paradny, na który wje
chać można było przez ozdobną 
bramę. Stała ona tam od czasów 
Tylmana z Gameren, natomiast 
tę, którą widzimy dzisiaj, z zega
rem i posągami czterech geniu
szy, zbudował w 1758 r. Jan Hen
ryk Klemm, oficer regimentu pieszego buławy wielkiej 
koronnej, będący jednocześnie jednym z nadwornych 
architektów hetmana. Między bramą a dziedzińcem 
paradnym, oddzielony od niego niskim murem z prze
jazdem strzeżonym przez dwie monumentalne rzeźby 
dłuta Jana Chryzostoma Redlera - „Herkulesa walczą
cego ze smokiem” i „Herkulesa walczącego z hydrą”, 
rozciągał się - zachowany do dzisiaj - avant cour, dzie
dziniec wstępny, stwarzając od strony wjazdowej bra
my daleką perspektywę z pałacem w głębi.

Po śmierci Jana Deybla funkcję głównego architek
ta przejął Jakub Fontana. Jemu to zawdzięcza Branicki 
ostateczną wersję elewacji i całej bryły pałacu, zapro
jektowanie westybulu z reprezentacyjną klatką schodo
wą oraz przebudowę wnętrz w duchu rokoka. Wystrój 
reprezentacyjnych komnat był dziełem rzeźbiarza Jana 
Redlera i sztukatorów - Samuela Contesse i Antonie
go Vogta oraz malarzy: Szymona Czechowicza, Louisa 
Marteau, Augustyna Mirysa, Jeana Pillementa i An
toniego Herliczki. Ten ostatni był twórcą większości 
naściennych fresków.

Kiedy wszystkie przebudowy zostały zakończone, 
w pałacu, oficynach i pawilonach naliczyć można było 
178 pomieszczeń, w tym 115 uważanych za paradne 
i mieszkalne. Były wśród nich tak wykwintne, że mo
gły gościć królów. I gościły - Augusta II Mocnego, 
Augusta III Sasa, Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
Ludwika XVIII, nim został królem, cara Pawła I i cesa
rza Józefa II. Nosiły one-zresztą nazwę „królewskich” 
i znajdowały się na piętrze obok pokojów „złotych”, 
„chińskich”, biblioteki, kaplicy, sali balowej, jadalni, 
akwarium. Apartamenty hetmana i jego żony zajmo
wały pomieszczenia na parterze, oddzielone od siebie 
westybulem. Na dole mieściły się jeszcze pokoje „pa
radne”, „paryskie”, „łazienkowe” - wszystkie bogato 
dekorowane, wyposażone w najmodniejsze wówczas 

meble, pełne dzieł sztuki i cennych 
bibelotów. Cudzoziemcy, którzy 
w tym czasie dość licznie odwiedza
li Białystok, nie mogli nadziwić się 
urodzie siedziby Branickich i często 
nazywali ją „Polskim Wersalem”. 
Po pewnym czasie „Polski Wersal” 
przekształcił się w „Wersal Podla
ski” i nazwa ta przetrwała w po
tocznym użyciu do dzisiaj.

Śmierć Jana Klemensa Branic- 
kiego w 1771 r. zahamowała rozbu
dowę pałacu i ogrodów. Wdowa po 
hetmanie, która otrzymała jedynie 
dożywocie, prowadziła jeszcze przez 
pewien czas prace upiększające pa
łacowy park, ale nie miały już one 
poprzedniego rozmachu. W miarę 
następujących zmian politycznych 
i gospodarczych coraz trudniej było 
Izabeli Branickiej utrzymać ogromne 
rezydencje w Warszawie, Białymsto

ku, Choroszczy. W końcu, w 1802 r. - w porozumieniu 
ze spadkobiercami, którymi byli Potoccy - sprzedała 
białostocki pałac królowi pruskiemu, z zastrzeżeniem, iż 
nie może go objąć za jej życia. Nie objął go zresztą nigdy, 
gdyż po traktacie tylżyckim Białostocczyzna znalazła się 
w granicach Rosji.

W 1809 r., a więc już po śmierci Izabeli, białostocki 
pałac wraz z całym wyposażeniem przejął na swoją let
nią rezydencję car Aleksander I. Podczas adaptacyjne
go remontu zostały zniszczone posadzki i obicia, me
ble rozgrabiono, najpiękniejsze okazy drzew i krzewów 
z oranżerii przewieziono do Carskiego Sioła, a ponad 
dwadzieścia rzeźb ogrodowych - do Petersburga. Słyn
ną kurtynę teatralną Mirysa pocięto na części i wywie
ziono do Anglii, by ją tam sprzedać. Ani Aleksander I, 
ani jego następca - Mikołaj I nie zamieszkali jednak 
w „Wersalu Podlaskim”. Nie przeszkadzało to carskim 
władzom przeprowadzić w 1826 r. następnego remontu 
pałacu, podczas którego znikły z jego dachu barokowe 
kopuły i rzeźby zdobiące attykę. W 1841 r. ukazem 
carskim otwarto w pałacu Instytut Dobrze Urodzonych 
Panien, będący elitarnym zakładem kształcenia dziew
cząt pochodzenia szlacheckiego z guberni grodzień
skiej, mińskiej, wileńskiej i obwodu białostockiego oraz 
córek rosyjskich urzędników. Wtedy to pokryto tyn
kiem naścienne freski i usunięto wiele rzeźb z pałaco
wych ogrodów, żeby nie gorszyły skromnych panienek, 
a same ogrody, pozbawione właściwej opieki, ulegały 
powolnej dewastacji i zdziczeniu. Instytut Dobrze Uro
dzonych Panien formalnie istniał do 1918 r., ale prak
tycznie przestał działać wraz z wybuchem pierwszej 
wojny światowej.

Kiedy w 1919 r. Białystok stał się znowu miastem 
polskim, „Wersal Podlaski” przedstawiał żałosny wi
dok. Z jego barokowego wystroju właściwie nic nie 
pozostało. W 1920 r. pałac przeżył jeszcze jeden nie
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sławny incydent, mieszcząc w swoich murach Tym
czasowy Komitet Rewolucyjny Polski z Dzierżyńskim 
i Marchlewskim na czele. Na szczęście trwało to krót
ko, a potem, do końca lat międzywojennych urzędował 
w nim wojewoda białostocki. W tym czasie próbowano 
przeprowadzić pewne renowacje, odsłonić zamalowa
ne freski i odtworzyć ogrodowe rzeźby, uporządkować 
ogród górny i dolny, ale wybuch drugiej wojny świato
wej przerwał niezbyt intensywnie prowadzone prace.

Podczas okupacji niemieckiej w „Wersalu Podla
skim” mieścił się cywilny zarząd Berzig Białystok, 
który ustąpił miejsca szpitalowi wojskowemu, gdy 
Armia Czerwona zaczęła zbliżać się do Białegostoku. 
Latem 1944 r. na pałac spadły bomby, całkowicie go

O ile wygląd zewnętrzny pałacu po odbudowie nie 
odbiegał zbytnio od tego, jaki miał w XVIII w., to jego 
pomieszczeniom daleko było do komnat, w których 
mieszkali Braniccy. Wyjątek stanowił jedynie westy
bul i w pewnej mierze Aula Magna. W miarę upły
wu czasu mury zewnętrzne ulegały zniszczeniu i pod 
koniec XX w. domagały się już kapitalnego remontu. 
W 2000 r. wojewódzki konserwator zabytków nakazał 
władzom Akademii Medycznej wykonanie wielu prac 
remontowo-konserwatorskich. Państwowa uczelnia nie 
miała pieniędzy na ten cel, ale usilne starania spowodo
wały napływ dotacji, głównie z Ministerstwa Zdrowia 
oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re
gionalnego. W latach 2000-2007 wykonano prace re

2. „Herkules walczący ze smokiem”, rzeźba Jana Chryzostoma Redlera, 
1757 r.

3. Brama wjazdowa, proj. Jan Henryk Klemm, 1758 r.

4. Elewacja ogrodowa pałacu

rujnując. Wydawało się, że minie sporo czasu, nim 
„Wersal Podlaski” zdoła podnieść się z gruzów. Tym
czasem trwały jeszcze działania wojenne, gdy woje
wódzki konserwator zabytków, architekt Władysław 
Paszkowski, podjął starania zmierzające do jego re
stauracji.

Odbudowę rozpoczęto rok później pod kierunkiem 
znanego architekta Stanisława Bukowskiego. Już po 
czterech latach oddano do użytku prawe skrzydło, 
by ulokować w nim muzeum regionalne, które miało 
stopniowo rozrastać się w miarę oddawania do użytku 
kolejnych pomieszczeń. Nic jednak z tego nie wyszło, 
bowiem w 1950 r. zapadła decyzja, aby w dawnej rezy
dencji Branickich umieścić nowo utworzoną Akademię 
Medyczną. I chociaż zakładano wówczas, że po kilku 
latach uczelnia przeniesie się do specjalnie dla niej wy
budowanego kompleksu gmachów, nadal zajmuje ona 
pałac.

montowe i konserwatorskie, których zakres obejmował 
m.in. rewaloryzację elewacji korpusu głównego i obu 
skrzydeł, wymianę pokrycia dachów płaskich, renowa
cję kopuł korpusu głównego, częściową wymianę sto
larki okiennej i drzwiowej, remont posadzek i wymia
nę parkietu w Sali Wielkiej, gruntowną przebudowę 
konstrukcji wszystkich schodów zewnętrznych, remont 
i konserwację wnętrz pałacowych - przede wszystkim 
Sali Kolumnowej, rektoratu, biblioteki, holu z główną 
klatką schodową, niektórych pomieszczeń administra
cyjnych i sal wykładowych. Wykonano też renowację 
rzeźb Herkulesów oraz zainstalowano nocne oświetle
nie całego zespołu budynków pałacowych. Koszt tych 
wszystkich prac wyniósł około 13 milionów złotych.

We wrześniu 2006 r. powrócił na szczyt bramy wjaz
dowej po bez mała 200-letniej nieobecności (najpraw
dopodobniej w 1815 r. został zdjęty, gdy przebudowy
wano pałac na polecenie cara Aleksandra I) pozłacany 
Gryf - herb Branickich, trzymający w szponach tarczę 
z inicjałami Jana Klemensa. Wykonała go krakowska 
firma „Una Voce” według projektu Wojciecha Lacho
wicza, który wzorował się na osiemnastowiecznym ry
sunku Pierra Ricauda de Tirregaille’a, odnalezionym 
w Paryżu.

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 1 • 2009 5



Redlera „Rotator", 1755 r.

6. Aula Magna

5. Klatka schodowa - dzieło Jakuba Fontany z rzezbą Jana Chryzostoma

(zdjęcia: Jerzy Samusik)

Prace renowacyjne trwają nadal. Obecnie prze
prowadzany jest remont dwóch osiemnastowiecznych 
studni, zwanych basztami, znajdujących się po obu 
stronach avant cour, w obrębie okalającego go muru. 
Po zakończeniu tego remontu w pawilonie studni od 
strony ul. Legionowej umieszczony zostanie punkt 
informacji turystycznej, a w pawilonie przy ul. Mic
kiewicza - ekspozycja archeologiczna, poświęcona hi
storii pałacu i ogrodu Branickich. W bieżącym roku 
rozpocznie się przebudowa całego dziedzińca wstępne
go, mająca na celu przywrócenie mu wyglądu z połowy 
XVIII w. Główna aleja, prowadząca z wejściowej bra
my do pałacu, będzie wybrukowana, a po jej bokach 
mają zostać odtworzone dwie fontanny. Boczne alejki 
spacerowe, obsadzone dwoma szpalerami lip holender
skich, pokryje drobny żwir. Pozostała część dziedzińca 
przeznaczona zostanie pod trawnik.

Odkąd Akademia Medyczna stała się Uniwersy
tetem Medycznym, turyści mogą już nie tylko podzi
wiać pałac z zewnątrz, ale również zwiedzać te jego 
pomieszczenia, którym przywrócono oryginalny wy
strój. Należy do nich przede wszystkim główny westy
bul z klatką schodową prowadzącą do rektoratu i Sali 
Wielkiej. Klatkę schodową zaprojektował Jakub Fon
tana, a rzeźby dwóch atlantów podpierających scho
dy wykonał Jan Chryzostom Redler. Spod jego dłuta 
wyszedł też „Rotator”, czyli szlifierz - rzeźba kończąca 
poręcz schodową. Z lewej strony westybulu znajdują się 
dawne apartamenty Izabeli Branickiej, mieszczące dzi
siaj bibliotekę i czytelnie. Zachowały się tam sklepione 
sufity, resztki oryginalnej sztukaterii, płyta kominko

wa z Gryfem Branickich i Ciołkiem Poniatowskich. 
Władze uczelni zamierzają zrekonstruować istniejące 
niegdyś w tych pomieszczeniach kominki i wyposażyć 
czytelnie w stylizowane meble. Usytuowana na pierw
szym piętrze Aula Magna powstała z połączenia daw
nej sali balowej i jadalni. W latach 1986-1990 prze
prowadzono w niej prace sztukatorskie w stylu rokoko, 
a wystrój malarski wykonali białostoccy plastycy Do
rota i Jerzy Łabanowscy. W tym samym czasie odbu
dowano sąsiadującą z aulą kaplicę, w której modliła się 
niegdyś Izabela Branicka. Odtworzono ołtarz, latarnię 
i kopułę kaplicy, ozdabiając je wzorowanymi na sie
demnastowiecznych sztukateriami. Ołtarzowe obrazy 
- „Niepokalane Poczęcie” oraz „Chrystus w koronie 
cierniowej” - są wykonanymi przez Grzegorza Klimo
wicza kopiami dzieł nadwornego malarza Branickich, 
Augustyna Mirysa. Na ołtarzu stoi współczesna ko
pia figury Czarnej Madonny z hiszpańskiego klaszto
ru Montserrat. Również po sąsiedzku z aulą znajdują 
się Pokoje Złote. W czasie przebudowy pałacu przez 
Tylmana z Gameren zostały one ozdobione sztukate
riami wykonanymi prawdopodobnie przez warsztat 
Józefa Bellottiego. W latach osiemdziesiątych XX w. 
zostały zrekonstruowane, niestety, nie są dostępne do 
zwiedzania, gdyż zajmuje je obecnie rektorat Uniwer
sytetu Medycznego, a szkoda, bowiem na podstawie 
znajdującej się w nich osiemnastowiecznej ryciny Jana 
Reutza można byłoby zobaczyć, jak wyglądały pałaco
we ogrody za życia Branickich.

Jerzy Samusik

Wnętrza pałacu Branickich w Białymstoku można 
zwiedzać codziennie w godz. 8.00-19.00.

6 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 1 • 2009



Zakupione w 2004 r. do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu arcydzieło 
Aleksandra Gierymskiego, przedstawiające bosego chłopca na łące, skrywającego się 

przed słońcem pod słomianym okryciem, znane jest w literaturze pod kilkoma nieznacznie 
różniącymi się tytułami. Najczęściej funkcjonuje pod nazwą „Chłopiec niosący snop”, 
ale spotyka się też określenia: „Chłopiec niosący snop zboża”, „Chłopiec ze snopem” 

(w tłumaczeniu z niemieckiego Junge mit Garbe), a nawet... „Chłopiec ze snopkiem siana”. 
Tymczasem żaden z tych tytułów nie może być uznany za właściwy.

Wokół arcydzieła 
Aleksandra Gierymskiego

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

ieścisłości w tytule obrazu nie ujmują mu, 
rzecz prosta, ani trochę z jego artyzmu. 

Sama zaś praca - w dorobku Aleksandra Gierym
skiego jedna z najważniejszych, często porówny
wana z innymi wybitnymi utworami tego artysty - 
przez wielu znawców twórczości malarza uważana 
jest za arcydzieło. Trafnie opisuje je Halina Cękal- 
ska-Zborowska: „[...] «Chłopiec niosący snop», uka
zany w pejzażu, tonącym w blaskach słońca, wędruje 
«ubrany» w snop zboża, który chroni go przed upa
łem. Cały obraz jest jakby wypełniony migoczącym 
światłem, które ożywia każdą grudkę ziemi, spływa 
po daszku słomianym, wtapiając jego kształty w tło. 
Obraz ten łączy tu sobie jeszcze wyraźniej niż poprzed
ni [„Trumna chłopska” - WP] cechy realizmu z nie
którymi cechami impresjonizmu. «Trumna chłopska» 
zamyka pewien rozdział naszego malarstwa o tema
tyce wiejskiej, a «Chłopiec niosący snop» jest pracą 
artysty, który pierwszy w naszej sztuce zaczął opero
wać materią malarską częściowo w sposób pokrewny 
do impresjonizmu” (H. Cękalska-Zborowska, Wieś 
w malarstwie i rysunku naszych artystów, Warszawa 
1969, s. 219).

W opisie formalnym płótna i jego analizie autorka 
katalogu sięga do wcześniejszych opracowań Juliu
sza Starzyńskiego, który po raz pierwszy, na krótko 
przed wybuchem drugiej wojny światowej, zajął się 
obrazem eksponowanym wówczas w warszawskim 
Muzeum Narodowym na wystawie „Aleksander 
Gierymski. 1850-1901” (J. Starzyński, Aleksander 
Gierymski. 1850-1901, Warszawa MCMXXXVIII), 
a po trzydziestu latach powrócił do rozważań nad 
obrazem Gierymskiego w albumie poświęconym 

temu wybitnemu malarzowi (J. Starzyński, Aleksan
der Gierymski, Warszawa 1967).

We wprowadzeniu do katalogu Starzyński po- 
daje, że w latach 1893-1895 Aleksander Gierymski 
przebywał w kraju i że był to ważny okres w jego 
twórczości. Artysta ujawnił w nim bowiem swój 
nowy styl malarski, oparty na zdobyczach impresjo
nizmu francuskiego. „Pragnął dać nową interpreta
cję polskiego pejzażu i scen z życia ludu, ujrzeć je 
z wykluczeniem wszelkiego czynnika przypadkowo
ści w budowie obrazu. Jest to okres zupełnego już wy
jaśnienia palety. W tym czasie, mieszkając przeważ
nie w Krakowie, malował motywy z Bronowie, dalej 
pejzaż przedstawiający łąkę z drzewami oraz obrazy: 
«Chlopiec niosący snop zboża» i «Trumna chłopska»” 
(J. Starzyński, Aleksander Gierymski. 1850-1901, 
op. cit., ss. 12-13).

W późniejszym opracowaniu Starzyński wątek 
ten rozwinął poprzez porównanie nowych obrazów 
Gierymskiego z twórczością współczesnych mala
rzowi artystów. Według oceny profesora „Chłopiec 
niosący snop”, datowany „ok. 1895” - to obraz wy
rastający z nastrojowości polskiego pejzażu, ujrzany 
w pełnym blasku południowego nasłonecznienia. 
Jego związek z impresjonizmem francuskim jest 
wyraźniejszy niż w innych pracach Gierymskiego, 
przypomina zwłaszcza cykl Claude’a Moneta „Stogi 
siana”, malowany w latach 1891-1893.

Nieco więcej informacji na temat okoliczności 
powstania obrazu podała Halina Cękalska-Zborow
ska. „Gierymski nie zakopał się wprawdzie na wsi - 
pisała, ale jednak jakiś czas pracował w Bronowicach 
Wielkich pod Krakowem i przyjeżdżał do Bronowie 
Małych, gdzie mieszkał malarz Włodzimierz Tetma
jer, ożeniony z córką tutejszego gospodarza Anną Mi-
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kołajczykówną. Dom Tetmajera byl gościnnie otwar
ty dla artystów, literatów, dziennikarzy, dla całego 
krakowskiego i nie tylko krakowskiego świata sztuki 
i intelektu. Tu także znalazł chwilowe oparcie Gie
rymski, korzystający czasami z pracowni Tetmajera. 
W Bronowicach robi artysta studia pejzażu i ludzi ze 
wsi” (H. Cękalska-Zborowska, op. cit., s. 218). Ma
luje też, jak już wiemy, obrazy: „Trumna chłopska” 
i „Chłopiec niosący snop”.

Nazwę dla drugiego z wymienionych obrazów 
wprowadził do literatury naukowej w Polsce Juliusz 
Starzyński w katalogu wystawy z 1938 r. W czę
ści opisowej opracowania (na s. 13) występuje ona 
w pełnym brzmieniu: „Chłopiec niosący snop zboża”, 
w katalogu (na s. 32 oraz w podpisie pod tablicą 26) 
w wersji skróconej: „Chłopiec niosący snop”; obie te 
propozycje przyjęto bez zastrzeżeń. Czy słusznie?

Jeśli dobrze przyjrzeć się owemu „snopowi” na 
obrazie ze zbiorów wrocławskiego Muzeum Narodo
wego, nie dostrzeżemy na nim ani kłosów zboża, ani 
typowej, umieszczonej w połowie zebranych źdźbeł 
słomianej przewiązki, jak to widać chociażby w sce
nie przedstawiającej żniwa na reprodukowanym tu 

fragmencie „Portretu Zuzanny Oża
rowskiej w stroju żniwiarki” autor
stwa Karola Schweikarta. Chłopiec 
ukrywa się przed słońcem nie pod 
snopem zboża, ani siana, ale... pod 
chochołem, który - zanim za sprawą 
Stanisława Wyspiańskiego na dobre 
wkroczył do Wielkiej Sztuki - był 
powszechnie używanym na wsiach 
i w miastach słomianym okryciem 
krzaków (chronionych w ten sposób 
przed przemarznięciem na zimę), 
przykryciem snopów zboża na po
lach, a także tanim i łatwym do wy
konania zadaszeniem uli. W tym zna
czeniu Witold Doroszewski definiuje 
chochoła jako „słomiane okrycie ro
ślin na zimę dla ochrony od mrozu”, 
a także „snop rozchylony i zwróco
ny kłosami do dołu, przykrywają
cy dziesiątek lub mendel zboża dla 
ochrony od deszczu; taki sam snop 
pokrywający ul”. Ale dodaje do tego 
jeszcze jedno, różniące się znacznie 
objaśnienie: „okrycie słomiane uży
wane przez pasterzy w połu”, przy
wołując w cytacie przykład z powie
ści Sewera (=Ignacego Maciejow
skiego) Biedronie (Łódź-Wrocław 
1948): „«Zośka, bierz chochoł - dał 
rozkaz Jaś - i wpakuj mi go na łeb, 
potem ja tobie, zmokniemy do cna»” 
(Słownik języka polskiego, t. I, War

szawa 1958, ss. 882-883). Władysław Kopaliński 
przy słowie „chochoł” w podobny sposób formułuje 
jego drugie znaczenie: „dawniej - okrycie słomiane 
chroniące pasterza przed deszczem” (Słownik mitów 
i tradycji kultury, Warszawa 1987, s. 153). A jak wy
glądali w latach trzydziestych XIX w. tacy pasterze 
pod nietypowym, „chocholim” przykryciem można 
było zobaczyć na wystawie „Zapomniane skarby 
kultury. Stroje ludowe Polski i Ukrainy w rysunkach 
Jerzego Głogowskiego i Kajetana Wawrzyńca Kieli- 
sińskiego”, urządzonej latem ubiegłego roku w Mu
zeum Płockim (w Spichlerzu), dzięki współpracy tego 
muzeum z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Etno
graficznego im. Marii Znamierowskiej-Priifferowej 
w Toruniu. Na jednej z prac (rysunek ołówkiem, 
z podpisem „Z Wodzisławia”, wym. 8,9 x 5,8 cm, 
z dawnej kolekcji Włodzimierza Dzieduszyckiego 
z Poturzycy, obecnie w zbiorach Lwowskiej Galerii 
Sztuki we Lwowie, nr inw. 363) Kielisiński przed
stawił bosego chłopca pod chocholim okryciem, 
stojącego przy drzewie i grającego na ligawce oraz 
psa spoczywającego w pobliżu pasterza; na drugiej - 
tu reprodukowanej (akwarela, z podpisem „Pastuch 
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z Medyki”, wym. 8,8 x 5,7 cm, w zbiorach Lwow
skiej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka Aka
demii Nauk Ukrainy, nr inw. Dział Sztuki 11505) 
- innego bosego pasterza, w lnianych spodniach 
i sukiennym okryciu, pod słomianą kapotą w kształ
cie chochoła, stojącego w pobliżu drzewa, za którym 
widoczne jest pasące się bydło (opis prac i ustalenie 
autora rysunków dzięki uprzejmości dr. Aleksandra 
Błachowskiego z Torunia).

Dzięki rysunkom i wcześniej podanym faktom 
z biografii Aleksandra Gierymskiego być może łatwiej 
też będzie zrozumieć nam sens rozmowy dziewczy- 

ilustracją apelu skierowanego do Departamentu 
Kultury i Sztuki, a pośrednio do ówczesnych pol
skich mecenasów sztuki, o wykupienie obrazów 
Milewskiego, w obawie przed ich rozproszeniem. 
Apel nie poskutkował, zbiory rozkupili polscy mar- 
szandzi, a „Chłopiec” po pewnym czasie trafił do 
kolekcji dr. Henryka Aschkenazego - żydowskiego 
naukowca i finansisty.

Po drugiej wojnie światowej arcydzieło Gierym
skiego przez sześćdziesiąt lat uznawane było za bez
powrotnie stracone. Nic więc dziwnego, że kiedy 
w maju 2004 r. niespodziewanie pojawiło się na au-

1. Aleksander Gierymski, 
„Chłopiec z chochołem” 
(„Chłopiec niosący snop zboża”, 
„Chłopiec niosący snop”, 
„Chłopiec ze snopem”, „Chłopiec 
ze snopkiem siana”), 1893-1894, 
olej, płótno, wym. 94 x 77 cm
(w zbiorach Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu)
2. Żniwa - fragment obrazu 
Karola Schweikarta „Portret 
Zuzanny Ożarowskiej w stroju 
żniwiarki”, 1842 r., olej, płótno, 
wymiary całego obrazu:
90,5 x 70 cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu)

3. Kajetan Wawrzyniec Kielisiński, 
„Pastuch z Medyki”, ok. 1838 r., 
akwarela, wym. 8,8 x 5,7 cm
(w zbiorach Lwowskiej Naukowej 
Biblioteki im. W. Stefanyka 
Akademii Nauk Ukrainy we 
Lwowie)

ny i chłopca z powieści Ignacego Maciejowskiego. 
Pierwsze wydanie książki (pod pseudonimem Sewer) 
ukazało się w Petersburgu w 1896 r. Było ozdobio
ne 34 ilustracjami... Włodzimierza Tetmajera (na 
jednej z nich widoczna jest pasieka uli przykrytych 
chochołami) i dedykowane przez autora w Krakowie 
20 grudnia 1895 r. Idalii Pawlikowskiej (żonie Ta
deusza Kotarbińskiego, dyrektora Teatru Miejskiego 
w Krakowie) „na pamiątkę pobytu Jej w Braciejo- 
wej”. Czy nie za wiele tych zbieżności?

Większość obrazów namalowanych przez Alek
sandra Gierymskiego w okresie krakowskim, w tym 
„Chłopca niosącego snop”, kupił od artysty znany 
kolekcjoner dzieł sztuki Ignacy Karol hrabia Korwin 
Milewski, który, poza najwyżej przez siebie cenio
nymi pracami Aleksandra Gierymskiego, zgroma
dził m.in. wybitne dzieła Matejki, Chełmońskiego, 
Michałowskiego, Czachórskiego, Wodzinowskie- 
go, a także Pankiewicza, Wyczółkowskiego i Sta
nisławskiego. A kiedy w 1923 r. hrabia postano
wił sprzedać swoją kolekcję, reprodukcja obrazu 
(z podpisem: „AL. GIERYMSKI - «Chlopak»”) tra
fiła na łamy 18. numeru tygodnika „Świat”, będąc 

kcji Polskiego Domu Aukcyjnego „Sztuka” w War
szawie (z ceną wywoławczą 600 tys. złotych) - wy
wołało wiele zamieszania i narastających emocji. 
Obraz został wycofany z aukcji i na kilka miesięcy 
„zaaresztowany” w celu wyjaśnienia jego wojennych 
i powojennych losów. Okazało się, że już w 1939 r. 
płótno od Aschkenazego kupił członek pewnej zna
nej warszawskiej rodziny, który skorzystał z pra
wa do anonimowości, a transakcja odbyła się przez 
pośrednika. Nowy właściciel, aby uchronić płótno 
na czas wojny zamknął je w metalowej skrzyni i za
kopał w piwnicy. Po wojnie odnalazł skarb i przez 
wiele lat cieszy! się nim w swoim warszawskim 
mieszkaniu.

W listopadzie 2004 r. obraz ponownie wysta
wiono na sprzedaż (tym razem z ceną wywoławczą 
800 tys. złotych), ale do licytacji znowu nie doszło. 
Dyrektor PDA „Sztuka” dr Józef Grabski poinfor
mował zainteresowanych, że właściciel obrazu po
stanowił wycofać „Chłopca” z oferty, ponieważ 
otrzymał propozycję sprzedaży arcydzieła bezpo
średnio do zbiorów publicznych. I tak też się stało. 
24 listopada 2004 r. minister kultury Waldemar Dą
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4. Słomiana kószka (rodzaj ula) przykryta 
daszkiem w postaci chochola (w zbiorach 
skansenu Zagroda Gburska w Nadolu koto 
Żarnowca)

5. Fragment obrazu Stanisława Wyspiańskiego 
„Chochoły” („Patuby na Plantach tańczące”), 
1898-1899, pastel, papier, wymiary całego 
obrazu: 69 x 107 cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

6. Isia (Bronisława Janikowska) i Chochoł
w Weselu Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze 
Miejskim w Krakowie, 1901 r., pocztówka wydana 
z okazji prapremiery (w zbiorach Muzeum 
Teatralnego w Warszawie)

(ilustracje: 1 - wg katalogu .Polski Dom Aukcyjny 
«Sztuka». Aukcja Nr 29, 16 maja 2004 r.", Warszawa 

2004, poz. 15, s. 31; 2- Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu, fot. Arkadiusz Podstawka: 3 - dzięki 

uprzejmości dr. Aleksandra Blachowskiego; 4 - fot.
Wojciech Przybyszewski: 5-wg katalogu wystawy 

dziel ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 
.Stanislaw Wyspiański (1869-1907). Artyście w setną 

rocznicę", Warszawa 2007, poz. 1/93, s. 125:
6 - Muzeum Teatralne w Warszawie)

browski poinformował o sfinanso
waniu zakupu obrazu ze środków 
podległego mu resortu oraz Po
wszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
S.A., z przeznaczeniem do zbiorów 
Muzeum Narodowego we Wro
cławiu. Uroczystość odsłonięcia 
arcydzieła w nowym miejscu jego 
ekspozycji odbyła się 10 grudnia 
2004 r. W październiku 2008 r. 
opublikowane zostało pierwsze 
opracowanie kompleksowych ba
dań konserwatorskich obrazu (Ewa 
Doleżyńska-Sewerniak, Impresjo
nizm Aleksandra Gierymskiego na 
podstawie konserwatorskich badań 
obrazu „Chłopiec niosący snop”, 
„Ochrona Zabytków”, nr 4, 2007, 
ss. 67-80). Obecnie arcydzieło 
Aleksandra Gierymskiego, ze zmie
nionym już przez pracowników 
Muzeum Narodowego we Wrocła
wiu datowaniem: 1893-1894, czeka 
na pierwszą monografię.

Trudno przewidzieć, czy po
stulat skorygowania nazwy obra
zu - z dotychczasowej „Chłopiec 
niosący snop zboża” na bardziej 
adekwatną „Chłopiec z chocho
łem” - zostanie przyjęty. W prak
tyce muzealnej bardzo często waż
niejsze jest bowiem to, jaka nazwa 
dla dzieła sztuki została utrwalona 
przez kolejne pokolenia badaczy, 
od tego, jaką powinna ona przy
brać postać ze względu na temat 
kompozycji, a niekiedy nawet od 
tego, jak sformułował ją sam autor, 
osoba chyba najbardziej kompe
tentna do nadania nazwy własne
mu dziełu. Oto przykład. Powie 
ktoś, że zbyt pochopnie przyjęli
śmy (i utrwalili w liczącej wiele po
zycji literaturze dotyczącej tematu) 
krótką i łatwą do zaakceptowania 
nazwę jednego z najważniejszych 
obrazów Stanisława Wyspiańskiego 
- pastel „Chochoły”, 1898-1899 r., 
ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie. W kompozycji tej, 
jak trafnie ujęła Elżbieta Charazińska, „nocny, ta
jemniczy, miejski pejzaż Plant krakowskich Wyspiań
ski uczynił sceną prezentacji mitu cyklicznej śmierci 
i odradzania się natury. Stworzył w tym celu symbol 
chochoła - krzewu różanego otulonego na zimę sło
mą. Wśród bezlistnych drzew, w których powyginane 
gałęzie tworzą dekoracyjną konstrukcję obrazu, pod

barwioną złocistym światłem latarni, krzewy spowi
te w słomę trwają zastygłe w tanecznym korowodzie 
wokół lśniącej kałuży” (E. Charazińska, „Chochoły”, 
[w:] Stanisław Wyspiański (1869-1907). Artyście 
w setną rocznicę śmierci. Katalog wystawy dziel ze 
zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, War
szawa 2007, poz. 1/93, s. 125). Dziś, patrząc na ten 
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obraz, nie mamy wątpliwości, że widzimy na nim 
właśnie owe chochoły (i niechaj już tak zostanie). 
Nikomu też nie przychodzi do głowy, by nazwę tę 
zmieniać. A przecież z listu napisanego przez Wy
spiańskiego do Lucjana Rydla (znanego także autorce 
katalogowego opisu i przez nią 
wzmiankowanego), w któ
rym artysta zwraca się do 
przyjaciela z prośbą o pomoc 
w sprzedaży szesnastu jego 
obrazów wynika, że pierwot
na nazwa dzieła - bardziej po
etycka, choć obecnie niemal 
już niezrozumiała - to „Pałuby 
na Plantach tańczące”. Zatem: 
„Pałuby” czy „Chochoły”?

Pałuby? - zapyta ktoś. 
A cóż to takiego? Według Wi
tolda Doroszewskiego jedno 
ze znaczeń tego słowa - to 
„niezgrabna lalka, figurka; 
kukła [...]” {Słownik Języka 
Polskiego, t. VI, Warszawa 
1964, s. 54). 1 chyba tak wła
śnie Wyspiański chciał na
zywać otulone chochołami 
krzaki róż na Plantach, które 
przedstawił w namalowanej 
pastelami kompozycji. Zapo
mniane dziś słowo „pałuby” 
pojawia się zresztą i w jego 
twórczości literackiej - choćby w Weselu (i znowu 
te Bronowice Małe, i znowu Włodzimierz Tetmajer; 
tym razem, jako miejsce akcji - bronowicka chata - 
i jedna z głównych postaci dramatu - Gospodarz). 
Czym bowiem jest „chochoł”, a czym „pałuba” - 
w rozumieniu autora słynnego dramatu - dowiadu
jemy się już w pierwszym akcie przedstawienia, kie
dy to Rachela zwraca się do Poety: „Patrz pan różę 
na ogrodzie / owitą w chochoł ze słomy; / przed tą 
pałubą słomianą / poskarżę się mej poezji” (S. Wy
spiański, Wesele [w:] Dzieła zebrane [pod red. Leona 
Płoszewskiego], t. 4, Kraków 1958, s. 74).

A jednak to nie pałuba, ale Chochoł (pisany wiel
ką literą) zjawia się w Weselu na scenie. I to jemu Wy
spiański powierzył brzemię odegrania jednej z klu
czowych i bodaj najbardziej zagadkowych postaci 
dramatu, na temat której od z górą stu lat toczy się 
spór: czy jest on może symbolem niemocy, bezwła
du, uśpienia, martwoty, a nawet „śmierci polskiego 
życia zbiorowego”, czy też symbolem ukrytych pod 

słomą prawdziwych wartości narodu, symbolem od
rodzenia. Jak wyglądał na scenie w czasach Wyspiań
skiego, widzimy na zdjęciu wykonanym z okazji pre
miery Wesela (16 marca 1901 r. w Teatrze Miejskim 
w Krakowie) i spopularyzowanym w postaci pocz

tówki, jednej z wielu w serii 
promującej to wydarzenie. 
W czasie premiery w postać 
tę wcielił się Józef Popław
ski. Nie wiadomo jednak, 
czy realistycznie skrojony 
kostium (według wspomnień 
Władysława Ryszkowskiego 
był to „żupan z rękawami, 
ze zgrzebnego szarego płótna 
naszytego wzdłuż źdźbłami 
słomy i peleryna z wysoką 
spiczastą kapuzą, również po
szyta słomą” - Rafał Węgrzy
niak, Encyklopedia „Wesela” 
Stanisława Wyspiańskiego, 
Kraków 2001, s. 22) - ma
skuje tego właśnie aktora. 
Obok Chochoła - Isia, grana 
wtedy przez Bronisławę Jani
kowską. Pod zdjęciem cytat 
(podany co prawda z niewiel
kim błędem, ale bez wątpie
nia pochodzący z drugiego 
aktu dramatu): „ISIA: / Idź 
precz, idź precz, na pole, / hits' 

ha, hulaj, chochole! / CHOCHOŁ: / Kto mnie wołał, 
/ czego chciał” (S. Wyspiański, op. cit., s. 84).

Bo Chochoł w Weselu - to nie tylko jeden z naj
bardziej zagadkowych symboli dramatu, ale także 
realnie istniejące „słomiane okrycie róży na zimę dla 
ochrony od mrozu, stojące w ogrodzie przed domem 
Gospodarza, które ożywa pod wpływem zaklęć Ra
cheli, Poety, Panny Młodej i Pana Młodego” (R. Wę
grzyniak, op. cit.). Czy wyróżniał się czymś szcze
gólnym wśród innych chochołów - tych z krakow
skich Plant, i tych z bronowickich pól, tych okry
wających ule przed zimnem, deszczem i słońcem, 
i tych służących chłopcom na pastwiskach za kapotę, 
przeciwsłoneczny parasol i pelerynę, słowem: tych 
wszystkich, które widzieli i utrwalili w sztuce Igna
cy Maciejowski, Włodzimierz Tetmajer, Aleksander 
Gierymski, Stanisław Wyspiański?

Jeśli nawet, to chyba nieznacznie.

Wojciech Przybyszewski

Obraz Aleksandra Gierymskiego można obejrzeć w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w Galerii Sztuki Polskiej 
XVII-XIX w. (50-153 Wroclaw, pl. Powstańców Warszawy 5, tel. 071 372 51 50, e-mail: MuzeumNarodowe@wr.onet.pl, 
www.mnwr.art.pl); dni i godziny zwiedzania: poniedziałek i wtorek - nieczynne, środa - 10.00-16.00, czwartek - 
9.00-16.00, piątek - 10.00-16.00, sobota - 10.00-18.00, niedziela - 10.00-16.00.
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W Poznaniu, jak niemal w każdym polskim mieście, twórcy powojennej architektury 
sięgnęli po ceramikę, znajdując w niej atrakcyjne w wyrazie i praktyczne tworzywo.

Gdy jednak do głosu doszły nowe tendencje i technologie, ceramika architektoniczna 
zaczęła znikać. Dzisiaj, mimo upływu zaledwie kilku dziesięcioleci, 

niełatwo jest odnaleźć realizacje tamtego czasu.

Detal ceramiczny
w powojennej architekturze Poznania

MAGDALENA WEBER-FAULHABER

%/%/ ykorzystaniem materiału ceramicznego 
▼ ▼ w polskiej architekturze powojennej, któ

ry nierzadko stosowano w ówczesnych realizacjach, 
zajmowali się artyści różnych specjalności. W wielu 
miastach byli nimi ceramicy, jako najlepiej znający 
możliwości tworzywa. Poznań w dziedzinie 
powojennych dokonań ceramicznych, w tym 
również związanych z architekturą, postrze
gany jest jako ośrodek leżący poza głównym 
nurtem. Wprawdzie w latach 1945-1950 w tu
tejszej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięk
nych (PWSSP) ceramika istniała jako odrębna 
specjalizacja, lecz przez następne dziesięcio
lecia pracownia ceramiczna miała charakter 
jedynie warsztatowy, a sama ceramika trak
towana była jako przedmiot pomocniczy. Gdy 
jednak na fali „odwilży” w drugiej połowie 
lat pięćdziesiątych XX w. wystąpiły w sztuce 
nowe tendencje, młode pokolenie twórców za
częło poszukiwać nowego wyrazu plastyczne
go. Potrzeba eksperymentów i prób zmierzenia 
się z nowymi technikami i tworzywami stawia
ła ceramikę w kręgu ich zainteresowań.

W 1964 r. w Poznaniu oddano do użytku 
orbisowski hotel „Merkury”. Powstały kom
pleks od początku oceniany był wysoko. Hotel sta
nowił czołową inwestycję przełomu lat pięćdziesią
tych i sześćdziesiątych XX w. i chlubę miasta, or
ganizatora międzynarodowych targów. Świadczył 
o wysokiej klasie jego projektantów i realizatorów; 
głównymi projektantami byli związani z poznańską 
PWSSP doc. inż. arch. Jan Cieśliński i doc. inż. arch. 
Jan Węcławski oraz inż. arch. Henryk Grochulski, 
a generalnym wykonawcą Poznańskie Przedsiębior
stwo Budowlane Nr 2. Był znakomitym przykładem 
ówczesnej nowoczesnej architektury, w której bryła 

i detal, a także wystrój wnętrza stanowiły jednorod
ną całość. Ewenementem na skalę kraju były specjal
nie zaprojektowane na potrzeby hotelowe cerami
ka i armatury w wyposażeniu łazienek oraz meble 
pokojowe (z zastosowaniem systemu modułowego) 
projektu Jana Węcławskiego. Elewacje „Merkurego” 
pokryte zostały kremowymi płytkami ceramiczny

mi, wyprodukowanymi w Przyborsku, z charaktery
stycznymi gęstymi pionowymi podziałami, które roz
bijały płaszczyzny, dając oryginalny efekt plastyczny. 
Zastosowanie płytek ceramicznych do zewnętrznej 
okładziny budynku posłużyło za wzór dla kolejnych 
późniejszych realizacji w mieście.

Tworzywo ceramiczne występowało również we 
wnętrzach. Plastyczne ceramiczne akcenty związa
ne z architekturą tego obiektu powierzono wówczas 
dwóm młodym poznańskim twórcom: Januszowi 
Berszowi (1925-1985) i Andrzejowi Matuszewskie
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mu (1924-2008). Dla Matuszewskiego, poznańskie
go malarza i animatora życia artystycznego, przygo
da z ceramiką w latach sześćdziesiątych była jednym 
z wielu działań plastycznych. W następnych deka
dach już do niej nie powrócił. Janusz Bersz przez 
całe życie twórcze zajmował się zarówno malar
stwem (także ściennym), jak i scenografią oraz ce-

powrocie siedmiu projektantów związanych z budo
wą hotelu z krajów zachodnich. Wprawdzie wysła
nie ich w końcu lat pięćdziesiątych (1958-1959?) na 
wyjazd studyjny (m.in. do Austrii i Włoch) było nie
co spóźnione, gdyż projekt architektoniczny był już 
w zasadzie skończony, ale do opracowania pozosta
wały wtedy jeszcze wnętrza, detale architektoniczne 

etc. Dla pracujących dotychczas w izo
lacji od Zachodu poznańskich twórców 
było to niezwykle ciekawe i inspirujące 
doświadczenie.

W latach sześćdziesiątych XX w. 
rosła w Poznaniu popularność efektów 
ceramicznych w zastosowaniu architek
tonicznym. Około 1967 r. Andrzej Ma
tuszewski pokrył brązową kamionką 
ściany kaplicy akademickiej w kościele 
dominikanów w Poznaniu, co nadało 
wnętrzu mistycznej atmosfery. Z kolei 
Janusz Bersz stworzył następne ściany 
ceramiczne w pomieszczeniach kawiar
nianych i klubowych, a także dekoracje 
ścienne na terenie szkół i przedszkoli. 
Ściany komponował z monochroma
tycznych, rytmicznych ciągów geome-

1. Ściana w hallu hotelu „Merkury” autorstwa Andrzeja Matuszewskiego, 

1963 r.
2. Ściana w kawiarni hotelu „Merkury” autorstwa Janusza Bersza, 1963 r.

3. Fragment ściany w przedszkolu „Zbyszko i Jagienka” na Osiedlu 
Jagiellońskim w Poznaniu autorstwa Janusza Bersza, lata sześćdziesiąte 
XX w.

ramiką. Realizując zlecenie dla hotelu „Merkury”, 
Matuszewski wykonał w fabryce ceramiki budowla
nej w Przysiece Starej elementy dekoracyjne z brązo
wej szkliwionej kamionki, z niewielkimi barwnymi 
naciekami roztopionego szkła. Skomponował z nich 
ścianę do hallu przy klatce schodowej do kawiar
ni. Powstała reliefowa improwizacja z efektów fak- 
turalnych o wymiarach 339 x 375 cm. Ceramiczny 
element dopełniał architekturę tej części wnętrza, 
w której dominantę stanowiły nowoczesne w wyra
zie i funkcjonalne kręte schody. Janusz Bersz z kolei 
był autorem wystroju kawiarni: długą wewnętrzną 
ścianę pomieszczenia (mającą swój początek w ma
łym foyer) przykrył ciągami zmultiplikowanych 
ceramicznych elementów, tworzących geometrycz
ny fryz korespondujący z rytmem filarów oraz ka
wiarnianych mebli, lamp i wentylatorów. Ceramicz
ne ścienne kompozycje o abstrakcyjnych formach 
w sposób nowatorski wykorzystywały tworzywo, 
nadając hotelowym przestrzeniom nowoczesne
go charakteru. Decyzja o ich zastosowaniu była ze 
wszech miar słuszna. Być może podjęta została po 

trycznych elementów (niekiedy ażurowych), a deko
racje z plastycznych elementów figuralnych, o barw
nie glazurowanych powierzchniach.

Począwszy od lat pięćdziesiątych również inni po
znańscy artyści wykonywali barwne ściany, mozaiki, 
okładziny ścienne. Ceramiczny materiał stawał się 
w tych latach modny i stwarzał nowe możliwości. Na 
terenie miasta i regionu powstały więc liczne kom
pozycje - zarówno o realistycznie potraktowanych
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4. Fragment okładziny ceramicznej w kaplicy akademickiej w kościele 
dominikanów w Poznaniu autorstwa Andrzeja Matuszewskiego, 1967 r.

motywach, głównie figuralnych i roślinnych, jak i geo
metryczne czy abstrakcyjne, czasem ażurowe. Stano
wiły wystrój wielu restauracji, kawiarni, hoteli, domów 
wczasowych, sklepów, obiektów sakralnych, sporto
wych, a nawet posterunków milicji. Niekiedy wyko
nywane były przez artystów w ramach szerszego pro
jektu. Do grona tych twórców należeli m.in.: Krystyna 
Hałaszyn, Bernardyna Jaskólska-Mnichowska, Jani
na Katulska-Jakubowska, Waleria Kubacka-Schmidt, 
Maria Lubicz-Zwolińska, Urszula Okupniak-Chmie- 
lewska, Jerzy Nogaj, Jerzy Winkler, Franciszek Krusz
wicki. Ostatni z wymienionych w latach 1945-1987 
zajmował się ceramiką w poznańskiej PWSSP. W ra
mach uprawianej równocześnie własnej twórczości 
artystycznej, w dużym zakresie zajmował się stoso
waniem ceramiki w elementach architektonicznych. 
Na początku tworzył w typie stylizowanej ludowości. 
Jego realizacje przeznaczone były zarówno do wnętrz, 
jak i do zdobienia zewnętrznych ścian budynków 
(m.in. sklepy „Dom Dziecka” w Poznaniu i Toruniu, 
katedra poznańska, pałac w Manieczkach, szpital 
w Świebodzinie etc.). Niektóre z nich Kruszwicki wy
konał we współpracy z innymi artystami, przy czym 
on sam odpowiedzialny był przede wszystkim za stro
nę techniczną. Do takich zespołowych realizacji na
leży wykonana w 1969 r. z malarzami: Józefem Flie- 
gerem i Andrzejem Kurzawskim ceramiczno-szkla- 
na okładzina (bez tytułu) oraz dwie kompozycje 
„W kosmosie”, wykonane z Alfonsem Gielniakiem 
i Stanisławem Teisseyre, a zaprezentowane w 1970 r. 
jako propozycje dla architektury na jubileuszowej 
wystawie poznańskiej PWSSP.

W łatach siedemdziesiątych ob
serwujemy zatarcie granic pomiędzy 
ceramiką a rzeźbą czy malarstwem, 
co powiększa ofertę możliwości, nie 
ograniczając jej gatunkowością czy 
funkcją. W 1971 r. Kruszwicki współ
działał z Anną Rodzińską w realizacji 
jej ceramicznego projektu na pl. Wol
ności w Poznaniu. Artystka, która 
w następnych latach zasłynie z wielu 
rzeźb pomnikowych, już wcześniej 
sięgała po tworzywo ceramiczne do 
zdobienia architektury (mozaiki na 
budynkach w Pile, Kaliszu, Lesznie 
i Wągrowcu, projekt ściany ceramicz
nej do nowego, nigdy niezrealizowa
nego skrzydła Opery w Poznaniu). 
Powstałe na pl. Wolności mozaiki roz
mieszczone zostały w sześciu płytkich

basenach i tworzyły barwne obrazy abstrakcyjne. Sta
nowiły znakomity przykład zastosowania w urbani
styce ceramicznych efektów malarsko-rzeźbiarskich, 
wzbogaconych dodatkowym elementem fakturalnym 
- wodą. Wykonane zostały z kamionki, pokrytej 
kwasoodpornymi barwnymi polewami. Usytuowane 
na placu w samym centrum miasta, nadawały temu 
miejscu szczególnego, indywidualnego charakteru.

Kilka lat później, w bezpośrednim sąsiedztwie 
basenów, na fasadzie stojącego przy pl. Wolności bu
dynku Muzeum Narodowego również umieszczono 
mozaiki ceramiczne. Gmach wybudowany został na 
początku XX w. jako siedziba pruskiego Muzeum 
Prowincji. Zrealizowane w 1976 r. mozaiki cera
miczne powstały w miejscu wykonanych z mozaiki 
szklanej w okresie powstania budynku portretów 
ośmiu artystów niemieckich. Pierwotny program 
ikonograficzny wystroju budowli (w tym szklane 
mozaiki autorstwa Hansa Kobersteina) podkreślał 
niemieckość poznańskiego muzeum i sławił wiel
kość sztuki niemieckiej. Zastąpiono je teraz ośmio
ma kolorystycznie opracowanymi, prostokątnymi 
tablicami, zawierającymi nazwiska polskich wybit
nych malarzy: Piotra Michałowskiego, Jana Matej
ki, Aleksandra Gierymskiego, Jacka Malczewskiego, 
Stanisława Wyspiańskiego, Tytusa Czyżewskiego, 
Piotra Potworowskiego i Jana Cybisa. Mozaiki zo
stały wykonane z glinek o zróżnicowanej fakturze 
i pokryte barwną glazurą oraz złotem. Ich autorem 
był Zbigniew Bednarowicz (1927-1999), scenograf, 
malarz, jeden z głównych organizatorów i reali
zatorów odbudowy poznańskiego Starego Rynku. 
Od 1965 r. artysta prowadził w PWSSP Pracownię 
Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce, inicjując 
jednocześnie prace nad wszechstronnym udziałem 
plastyki w życiu miasta. Mozaiki na fasadzie mu-
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5. Projekt mozaiki do basenów 
na pi. Wolności wykonany przez 
Annę Rodzińską, 1971 r.

6. Jedna z ośmiu kompozycji 
mozaikowych na fasadzie 
Muzeum Narodowego
w Poznaniu autorstwa Zbigniewa 
Bednarowicza, 1976 r.

(zdjęcia: 1,2- Janusz Korpal,
3, 4- Przemysław Janasik,

5 - Anna Rodzińska-lwiańska,
6 - Adam Cieślawski)

zeum zrealizował przy współudziale Włodzimierza 
Dudkowiaka (w latach siedemdziesiątych twórcy 
również innych okładzin ceramicznych).

Przez trzy powojenne dziesięciolecia artyści róż
nych specjalności zajmowali się w Poznaniu ceramicz
nym detalem architektonicznym. Dekada lat osiem
dziesiątych nie przyniosła już znaczących realizacji. 
Nadszedł czas, w którym ceramika architektoniczna 
straciła na atrakcyjności.

Dekoracja kaplicy przy kościele dominikanów au
torstwa Andrzeja Matuszewskiego przetrwała w nie
zmienionej formie do dzisiaj. Także w kilku innych 
poznańskich kościołach spotkać można detal cera
miczny z tamtych lat. Hotel „Merkury” w 2001 r. 
włączono do sieci „Mercure” i mimo wielu zmian, ja
kie wówczas przy okazji remontu poczyniono, zdecy
dowano o pozostawieniu ściany z brązowej kamionki. 
Kawiarnianej realizacji Janusza Bersza nie ma już od 
dawna. Zlikwidowano ją w latach siedemdziesiątych 
XX w., kiedy to na szeroką skalę podjęto moderniza
cję hotelu. Zapewne nie bez wpływu na decyzję o jej 
usunięciu były trudności w utrzymaniu powierzch
ni ścian w czystości. Nie jest zagrożony byt mozaiki 
na budynku Muzeum Narodowego. W tym miejscu 
nadmienić jednak trzeba, że Zbigniew Bednarowicz 
zaprojektował również w tamtym okresie ceramicz
ną dekorację mozaikową do tympanonu fasady mu
zeum. Mozaiki tej nigdy nie wykonano. Jej projekt 
istnieje, dlaczego by więc nie zrealizować go dzisiaj. 
Pole tympanonu, pierwotnie wypełnione figuralnym 
wystrojem rzeźbiarskim, obecnie jest puste. Basenów 
z mozaikami na pl. Wolności nie ma już od wielu lat; 
położone na cemencie niszczały na skutek wpływu 

warunków atmosferycznych. Liczne realizacje Bersza, 
tak popularne i cenione niegdyś wyznaczniki nowo
czesności, zniknęły z pejzażu miasta, a ich obraz zu
pełnie zatarł się w pamięci jego mieszkańców.

W zdobieniu architektonicznym powojennych de
kad ceramika cieszyła się powodzeniem. Popularne 
były również inne pokrewne techniki i materiały. 
Dekorację z kręgu tzw. nowoczesności stanowiły 
również wykonane z fakturowanego i barwionego 
betonu (często z elementami szklanymi lub ceramicz
nymi) kompozycje ścienne, przeważnie o motywach 
abstrakcyjnych. W Poznaniu do dzisiaj przetrwa
ła taka praca autorstwa Edmunda Łubowskiego, 
umieszczona na ścianie zamykającej hall budynku 
dworca głównego; obecnie w dużej części zasłonięta 
tablicami reklamowymi. Niedługo zapewne zniknie, 
gdyż przewidziana jest przebudowa poznańskiego 
dworca.

Wiele z poznańskich ceramicznych realizacji ar
chitektonicznych okresu powojennego zniknęło 
z pejzażu miasta m.in. z powodu stosowania niedo
skonałych technologii. Nie poddawano ich konserwa
cjom ani zabezpieczeniom. Na pewno nie wszystkie 
na to zasługiwały. Jednocześnie jednak często prace 
wartościowe i dobrze zachowane przy kolejnych re
montach, przebudowach i modernizacjach usuwano 
jako przebrzmiały, niemodny detal. Realizacje, które 
przetrwały, stanowiąc znak czasu zarówno w sferze 
artystycznej, jak i niekiedy ideologicznej, pozwalają 
zachować pewną ciągłość, jakże istotną w rozwoju 
każdego miejsca.

Magdalena Weber-Faulhaber
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Wokół jednego zabytku

Odaliski
w parku nad Bosforem

Z
biory Zamku Królewskiego na Wawelu wzbogaciła 
niedawno akwarela autorstwa polskiego malarza- 
-orientalisty Stanisława Chlebowskiego (1835-1884), 
przedstawiająca grupę kobiet podczas wycieczki nad brzeg 

morza. Dzieło o wymiarach 38 x 58 cm (w świetle passe-par- 
tout) jest sygnowane po lewej u dołu: „St. Chlebowski", lecz 
niedatowane. Scena została umieszczona w rozległym par
ku nad Bosforem, a na horyzoncie można dostrzec zarysy 
Stambułu. Turczynki z zasłoniętymi twarzami, ubrane w dłu
gie, różnobarwne szaty, z parasolkami w dłoniach, wstępują 
na rozłożony dywan. Jednocześnie towarzysząca im służba 
rozpoczyna przygotowania do pikniku. Klęcząca na pierw
szym planie dziewczyna kładzie na dywanie poduszkę, inni 
przynoszą pakunki lub rozpalają ognisko, by zaparzyć kawę. 
Z tyłu widoczne są dwa powozy, z pilnującymi ich woźnica
mi. Artysta, nie skupiając się nadmiernie na szczegółach, 
wspaniale oddał radosną atmosferę gorącego, słonecznego 
dnia i beztroskiej zabawy. By podkreślić nastrój, posłużył się 
delikatnymi, pastelowymi barwami akwareli, pozwalającymi 
na lekkie, szkicowe pociągnięcia pędzla.

Stanisław Chlebowski, wykształcony m.in. w Petersbur
gu i Paryżu, wyjechał w 1864 r. do Stambułu, gdzie otrzy
mał stanowisko malarza nadwornego sułtana Abdulaziza. 
W stolicy imperium otomańskiego przebywał do 1876 r.; 
jego pracownia mieściła się w pałacu Dolmabahęe. Arty
sta malował obrazy o różnej tematyce, oprócz portretów 
władcy powstawały sceny historyczne, m.in. „Sułtan Ba- 
jazyt w niewoli u Tamerlana”, nieukończony „Wjazd Maho
meta II do Konstantynopola”, oraz rodzajowe. Wśród tych 
ostatnich warto wspomnieć dzieła: „Polowanie z sokołami 
sułtana Ahmeda III”, „Turczynki w meczecie” czy „Przed 
stajniami padyszacha". Pracował w różnych technikach, 
tworzył obrazy olejne, akwarele i rysunki. Kompozycja 
w zbiorach wawelskich pochodzi zapewne z lat 1864-1876, 
czyli pobytu Chlebowskiego w Stambule, nie można jednak 
całkowicie wykluczyć późniejszej daty jej powstania, gdyż 
artysta nawet po powrocie do kraju malował sceny o te
matyce orientalnej. Akwarela wawelska jest zbliżona pod 
względem tematyki do obrazu olejnego autorstwa Chle
bowskiego, sprzedanego w 1995 r. w domu aukcyjnym So
theby’s w Londynie, a znajdującego się obecnie w zbiorach 
prywatnych. Dzieło ukazuje tureckie damy siedzące na tra
wie podczas pikniku w parku nad Bosforem. Barwna grupa 
została umieszczona w cieniu wysokich drzew, z widoczną 
w tle budowlą i powozem. Sylwetki kobiet przypominają za
równo te znane z akwareli, jak i postać stanowiącą główny 
motyw obrazu „Turecka dama modląca się w Zielonym Me
czecie w Bursie” z 1878 r., sprzedanego w 1995 r. na aukcji 
w londyńskim Christie’s.



Zaciekawienie budzą wyobrażone przez artystę damy, 
nie wiadomo bowiem, kim są. Według Władysława Kopa
lińskiego termin „odaliska”, wywodzący się z języka tu
reckiego (odatyk - pokojówka, nałożnica), oznacza białą 
niewolnicę, głównie w haremach suttańskich. Być może 
Chlebowski, jako malarz nadworny, ukazał kobiety prze
bywające w ogrodach pałacu Beylerbeyi, wzniesionego 
przez sułtana Abdulaziza (1830-1876) na azjatyckim brze
gu Bosforu, pełniącego funkcję letniej rezydencji władcy. 
O urokach nadmorskiego pejzażu pisał Władysław Jabło
nowski (1841-1894) - polski lekarz przebywający wówczas 
w Stambule: „A któż bytby kiedykolwiek w stanie opisać 
i oddać ściśle wspaniałości i cuda wiosny lub jesieni w tych 
prawdziwie zaczarowanych miejscowościach. Na wiosnę 
kasztany, lipy i akacje, towa
rzyszono tu i ówdzie wynio
słym cyprysem, pokrywają 
wzgórza zachwycającą zie
lenią i całą okolicę aromaty
zują wonnym swym odorem. 
W jesieni pnące się gatunki 
roślin wirginijskich kobier
cem pokrywają mury strojąc 
je w swe powabne i bogate 
festony i całej miejscowości 
nadając wyraz iluminowanej 
przestrzeni” (W. Jabłonowski, 
Pamiętniki z lat 1851-1893, 
Wrocław 1967, s. 392).

Malarz wiernie oddał 
wszystkie detale kostiumo- 
logiczne. Kobiety tureckie 
wychodząc z domu ubierały 
się w długi, obszerny płaszcz 
ferace (zależnie od pory 
roku wełniany lub jedwabny) 
oraz zasłaniały głowę i twarz 
złożonym z dwóch części 
yaęmakiem, wykonanym z ja
snego muślinu lub tiulu. Ten ubiór był często opisywany 
przez zwiedzających Stambuł, m.in. zwrócił na niego uwa
gę włoski pisarz Edmondo d’Amicis (1846-1908), przeby
wający w mieście w 1874 r. oraz przywołany wyżej Jabło
nowski. Ten ostatni dokładnie go opisał: „Najbardziej zaś 
zwierzchni strój służy jej na ulicy i składa się z feradżji ijasz- 
maka. Feradżja jest to szeroki, długi, o długiej, kwadratowej 
pelerynce płaszcz rozmaitych kolorów, niezgrabny, wlokący 
się i wymagający ciągłego poprawiania i przytrzymywania 
go na ramionach. [...] Głowa zaś jest obwiniętą jaszmakiem, 
zakrywającym usta, brodę i szyję, spod którego widać tylko 
górną część nosa i oczy. Zasłona ta z cienkiej gazy lub 
najdelikatniejszych mucji jest jedną z najpiękniejszych 
ozdób toalety kobiecej” (W. Jabłonowski, op. cit., s. 385). 
Ulubionym uzupełnieniem stroju byty małe, różnokolorowe 
parasolki: „Oryginalnym jeszcze dodatkiem, jaki Turczyn- 
ki zawdzięczają nowoczesnej modzie i jak wszystko przez 
nią wynalezione, dodatkiem nadzwyczaj śmiesznym, jest to 
noszenie w każdej porze roku różnobarwnych parasolek. 
[...] Elegantki [...] chcące sobą nieco zaintrygować, nie za- 
dowalniają się delikatnym, wyprasowanym i nakrochmalo
nym jaszmakiem, lecz kryją swe twarze pod opiekę rozpię

tej parasolki, zwykle bardzo blisko ponad głową trzymanej. 
Wygląda to bardzo dziwacznie, mianowicie w porze roku 
pochmurnej i nie wymagającej zasłaniania się od rażących 
promieni słońca" (ibidem, s. 386).

Sułtan Abdulaziz, a także jego następca Abdulhamid II, 
chętnie zatrudniali na swym dworze artystów. Abdulha
mid II obdarzył zaszczytnym tytułem nadwornego fotogra
fa Greka Vassilaki Kargopoulo (1826-1886), a tytułem na
dwornego malarza - Włocha Fausto Zonaro (1854-1929), 
pracującego w Stambule w latach 1891 -1910. Widoki stolicy 
i jej mieszkańców pojawiają się w dziełach fotografów: Kar
gopoulo i Guillaume Berggrena oraz malarzy: Alberta Pas- 
siniego i hr. Amadea Preziosi. Pochodzący z Malty Preziosi 
(1816-1882) przebywał w Stambule od 1842 r. do swojej

(fot. Stanislaw Michta)

śmierci. Jego prace, wykonane tuszem, piórkiem i akwa
relą, utrwaliły widok dziewiętnastowiecznej stambulskiej 
ulicy. Mieszkanki stolicy zostały uchwycone w różnych sy
tuacjach - na bazarze, podczas spaceru, u zielarza czy 
też na cmentarzu. Ubrane w tradycyjne stroje spacerowe, 
niekiedy z osłaniającą twarz parasolką, bardzo przypomi
nają modelki Chlebowskiego. Także Włoch Alberto Passini 
(1826-1899), przebywający czasowo w stolicy imperium, 
uwieczniał piękne Turczynki. W jego dziełach pojawia
ją się kobiety spacerujące w haremowym ogrodzie oraz 
odpoczywające nad brzegami Bosforu. Ubrane w barwne 
szaty trzymają w dłoniach maleńkie parasolki. Podobnie 
widział mieszkanki Stambułu Zonaro, ukazując je prze
chadzające się nad morzem, pod opieką towarzyszących 
im służących.

Agnieszka Janczyk

Stanisław Chlebowski, „Odaliski w parku nad Bosforem”, 1864-1876 (?), 
wym. 38 x 58 cm (w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu)
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Kościół w Sołach

M
iędzy Smorgoniami a Oszmia- 
ną, zatem w tej części histo
rycznej Wileńszczyzny, która 
po 1945 r. znalazła się w granicach 

Białorusi, leżą Soły, duża wieś, w prze
szłości często zwana miasteczkiem. 
Usytuowany przy rynku kościół Mat
ki Bożej Różańcowej, zabytek stosun
kowo świeżej daty i w związku z tym 
mało znany, to bez wątpienia obiekt 
tyleż niezwykły, co charakterystyczny 
dla czasów, w których powstał. Może 
się także poszczycić długim szeregiem 
„przodków” - jest ósmą z kolei świą
tynią, wzniesioną dokładnie w tym 
samym miejscu. Na początku była 
cerkiew, o której nic bliższego nie 

do Sól osiemnastowieczny kościółek 
z Miednik, który - piąty w kolejno
ści - służył parafii blisko dwadzieścia 
lat. W 1853 r. wzniesiono szósty już 
kościół, dwuwieżowy, ale drewniany, 
jak wszystkie poprzednie. Spłonął on 
doszczętnie podczas walk niemiecko- 
-rosyjskich w 1915 r. Nabożeństwa 
przeniesiono na cmentarz, do neogo
tyckiej kaplicy rodzinnej Koczanów.

O budowie nowej świątyni można 
było pomyśleć dopiero po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. W 1925 r., 
na zamówienie księdza proboszcza 
Władysława Kurpis-Garbowskiego, ar
chitekt Adam Dubanowicz sporządził 
projekt. Prace, finansowane ze skła-

utrzymać świątynię, płacąc wysokie 
podatki za korzystanie z „państwowej 
własności”. Od 1999 r. proboszczem 
jest ks. Leonard Stankowski, który 
w latach 2000-2003 przeprowadził ge
neralny remont. Odsłonięto wówczas 
sceny batalistyczne w prezbiterium, 
po 1939 r. ukryte pod warstwą farby. 
Podczas prac wszystkie kompozycje fi
guralne zostały jednak tak gruntownie 
przemalowane (a nad ołtarzem głów
nym wręcz przekształcone), że trudno 
ocenić ich pierwotną artystyczną ja
kość. Jedyne, jak dotychczas, opraco-

wiadomo. W 1544 r., po utworzeniu 
parafii katolickiej, zbudowano pierw
szy kościół. Drugi, ufundowany około 
1612 r. przez Janusza Kiszkę, spaliły 
w 1656 r. wojska moskiewskie.

Trzeci kościół stanął w 1699 r. 
Podczas insurekcji kościuszkowskiej, 
26 czerwca 1794 r. gen. Jakub Jasiń
ski uderzył w Sołach na korpus ekspe
dycyjny, zagrażający Wilnu. W trak
cie bitwy Rosjanie spalili miasteczko 
wraz ze świątynią. Następny, czwarty, 
powstał na przełomie XVIII i XIX w. 
W 1812 r. podpalili go żołnierze ro
syjscy, uchodzący przed Napoleonem. 
Został odbudowany, ale szybko pod- 
upadł. W 1835 r. przeniesiono więc 
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dek parafian i darów dobroczynnych, 
rozpoczęto w lipcu 1926 r. Siedem 
lat później można było przystąpić do 
wyposażania wnętrza. Malowidła na 
ścianach i sklepieniu wykonali artyści 
z Wilna: kompozycje figuralne - Piotr 
Siergijewicz, dziś ceniony jako wybitny 
malarz białoruski, a roślinne ornamen
ty - Feliks Tobera. 20 września 1934 r. 
kościół konsekrował arcybiskup wileń
ski Romuald Jałbrzykowski.

Druga wojna światowa nie przy
niosła zniszczeń, kościół nie został też 
zamknięty przez władze sowieckie, 
choć ówczesny proboszcz, ks. Wacław 
Bekisz, spędził w łagrze wiele lat. Po
zostali w Sołach liczni Polacy zdołali 

wanie zabytku opublikowała Katarzyna 
Uchowicz (Kościoły i klasztory rzym
skokatolickie dawnego województwa 
wileńskiego, red. M. Kałamajska-Saeed, 
t. 1, Kraków 2005, ss. 247-273).

Kościół w Sołach jest interesującym 
świadectwem tendencji do wykreowa
nia w architekturze Polski niepodległej 
stylu narodowego, adaptującego i prze
twarzającego tradycje dawnej Rzeczy
pospolitej. W budownictwie świeckim 
(domy mieszkalne, dworce kolejowe) 
zaowocowało to narodzinami tzw. 
stylu dworkowego. W architekturze 
sakralnej, ale także militarnej (koszary 
Korpusu Ochrony Pogranicza) chętnie 
sięgano po formy i motywy barokowe,



1. Kościół Matki Bożej Różańcowej w Solach

2. Królewska figura w elewacji kościoła

3. Ołtarz główny

4. Ambona w kształcie łodzi

5. January Suchodolski, „Obrona Częstochowy”, 
1854 r., olej, płótno (własność Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie, tymczasowo w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warszawie)

6. Malowidło „Obrona Częstochowy” 
w prezbiterium kościoła

swobodnie, nowocześnie interpreto
wane. Powstał w ten sposób swoisty 
neobarok, w odniesieniu do Sół traf
nie scharakteryzowany przez księdza 
Kurpis-Garbowskiego w opisie in
wentarzowym z 1934 r.: „styl kościo
ła można nazwać mieszany, przewaga 
baroku, w charakterze polskim z moty
wami współczesnymi”.

Charakter tego „nowoczesnego 
baroku” dobrze ukazuje bryła świą
tyni, lekka i elegancka. Zwrócona na 
wschód fasada zwieńczona jest szczy
tem o miękkiej, falistej linii, podkre
ślonej przez gzyms, u podstawy zwi
nięty w woluty. Podobnie wyglądają 
fasady kaplic bocznych - ale woluty 
są tu fantazyjnie trójkątne. Do ściany 
południowej przylega trójarkadowy 
podcień, zaakcentowany od frontu 
falistym półszczytem, zakończonym 
u góry kolejną wolutą. Od północy 
wznosi się trzydziestometrowa wie
ża o czworobocznej dolnej i ośmio- 
bocznej górnej kondygnacji, nakryta 
wysmukłym hełmem z latarnią. Na 
kalenicy dachu umieszczono strzeli
stą sygnaturkę. Półkolista kopułowa 
kruchta o falistym frontonie zapra
sza do wnętrza cytatem z Ewangelii 
według św. Mateusza-. „PÓJDŹCIE 

DO MNIE WSZYSCY / KTÓRZY 
PRACUJECIE / I JESTEŚCIE OB
CIĄŻENI / A JA WAS OCHŁODZĘ 
/ MAT. 10. 24”.

Na cokole u podstawy szczytu 
fasady stoi betonowa, polichromo
wana figura brodatego króla w zbroi 
i płaszczu, wspartego na biało-czer
wonym sztandarze, z krzyżem w le
wej i mieczem w prawej ręce. O jego 
nogi opiera się tarcza z białym, go
tyckim orłem. Kim jest ta postać? 
Katarzyna Uchowicz uznała ją za św. 
Wacława (patrona Czech), ale wtedy 
koronę musiałaby zastąpić książę
ca mitra, a orzeł winien być czarny. 
W inwentarzu z 1934 r. czytamy: „na 
cokole umieszczono tymczasowo fi
gurkę św. Władysława króla”. Żaden 
z naszych władców o tym imieniu nie 
jest jednak świętym. Może więc nie 
święty, lecz Władysław Jagiełło, który 
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ochrzcił Litwę, rekwizyty by pasowały 
- z wyjątkiem brody. A może po pro
stu, tak jak się wydaje na pierwszy rzut 
oka, Kazimierz Wielki? Zagadka...

Kościół jest jednonawowy, na pla
nie krzyża, z utworzonym przez bocz
ne kaplice pseudotranseptem i pólko- 

7. Malowidło w prezbiterium: „Cud nad Wisłą”

(zdjęcia 1-4, 6-7 - Jarosław Komorowski,
5 - Teresa Żóltowska-Huszcza)

liście zamkniętym prezbiterium. Nad 
neobarokowym ołtarzem głównym 
znajduje się malowidło, przedstawia
jące Matkę Bożą Królową Korony Pol
skiej, adorowaną przez św. Stanisława 
i św. Kazimierza, patronów Polski 
i Litwy. Wygląd Madonny (upodob
nienie do Częstochowskiej) i aniołów 
podtrzymujących koronę (pierwotnie 
putta) uległ zmianie podczas ostatniej 
restauracji. Skromne ołtarze w ka

Z inicjatywy podkarpackich prawników 
największa polska korporacja zrze
szająca radców prawnych oraz Senat RP 

finansują remont grobowców na Cmentarzu 
Łyczakowskim we Lwowie. Odnowiony został 
m.in. nagrobek, w którym spoczywa prof. 
Juliusz Makarewicz, twórca prawa Drugiej 
Rzeczypospolitej. W akcję włączyli się też 
ukraińscy adwokaci ze Lwowa, pomagali 
w załatwianiu wszelkich procedur i formal
ności, potrzebnych do uzyskania zezwolenia 
na remont. Poddane zostaną remontowi rów
nież nagrobki innych wybitnych prawników 
pochowanych na Łyczakowie. Prace przy 
grobowcu prof. Juliusza Makarewicza zakoń
czyły się 2 października 2008 r.

Krzysztof Zieliński

plicach poświęcone są Matce Bożej 
Ostrobramskiej i Sercu Pana Jezusa. 
Do baroku odwołuje się wyraziście 
ambona w kształcie łodzi Piotrowej, 
symbolizującej apostolską misję Ko
ścioła, żelazobetonowa, obłożona 
drewnem, z siecią i kotwicą. Powią
zana jest ona znaczeniowo z malowi
dłami na sklepieniu nawy: „Cudow
ny połów ryb” i „Chrystus uciszający 
burzę”. Pozostałe sceny w nawie uka
zują nauczanie i cuda Chrystusa, 
w ślepej kopule umieszczono „Ze
słanie Ducha Świętego”, w kaplicach 
„Zaślubiny Marii i Józefa”, „Zwiasto
wanie”, „Pokłon pasterzy”, „Pokłon 
Trzech Króli” i inne epizody z życia 
Świętej Rodziny.

Najciekawsze są dwa duże malo
widła na bocznych ścianach prezbite
rium: „Obrona Częstochowy” z wy
eksponowaną postacią ojca Augusty
na Kordeckiego i „Cud nad Wisłą” 
z ks. Ignacym Skorupką. Batalistyka 
w świątyni - to również barokowa 
tradycja, by przypomnieć tylko obra
zy z kolegiaty w Żółkwi (bitwy pod 
Kłuszynem, Chocimiem, Wiedniem 
i Parkanami). Malowidła w Sołach 
mają rozpoznawalne bez trudu wzory 
malarskie (na co nie zwróciła uwagi 
autorka opracowania zabytku). Pierw
sze dość wiernie odwzorowuje obraz 
Januarego Suchodolskiego „Obrona 
Częstochowy”, jednak nie ten lepiej 
znany, z 1845 r. (Muzeum Narodowe 
w Krakowie), lecz replikę z 1854 r., 
przed wojną w zbiorach Muzeum Woj
ska Polskiego, a obecnie w Muzeum 
Narodowym w Warszawie.

„Cud nad Wisłą” - to z kolei na- 
ścienna kopia obrazu Jerzego Kossa

ka z 1930 r., zatem reprezentującego 
sztukę wówczas najnowszą. Dziś moż
na go obejrzeć w Muzeum Wojska Pol
skiego (depozyt Zamku Królewskiego 
w Warszawie). Malowidło odróżnia 
od oryginału - poza drobnymi szcze
gółami - mniejszy wymiar i w związ
ku z tym słaba czytelność motywu 
bardzo u Kossaka istotnego: hufca 
husarii, pędzącej z obłoków na pomoc 
walczącym. Batalistyczne kompozy
cje ufundowali księża z Międzyrzeca 
Podlaskiego i Białej Podlaskiej, o czym 
informują umieszczone w dolnych par
tiach napisy.

Zestawienie tych akurat dwóch 
zmagań, łączących obronę Polski 
z obroną wiary, nie było oczywiście 
przypadkowe, nie tylko ze względu 
na kościelną lokalizację. Ideę jedno
ści dawnej i nowej Rzeczypospolitej 
wyrażać miała architektura, ale także 
pojmowanie historii jako sztafety po
koleń. Popularna książka Marii Bo
gusławskiej, wydana w 1920 r. przez 
Towarzystwo Oświaty Narodowej, 
nosi tytuł Dziedzictwo Kordeckiego: 
ks. Ignacy Skorupka. Pięć lat po kon
sekracji świątyni w Sołach do sztafety 
dołączyć musiała kolejna generacja. 
Z prawej strony nawy, na filarze, wmu
rowano niedawno tablicę z orłem, ko
twicami Polski Walczącej i napisem: 
„POLEGŁYM NA POLU CHWAŁY / 
ŻOŁNIERZOM ODCINKA SOŁY / 
19. OSZMIAŃSKIE] BRYGADY / AK 
«MAŁEGO» POMORDOWANYM 
/ W OBOZACH I WIĘZIENIACH / 
NA WIECZNĄ CHWAŁĘ I PAMIĘĆ / 
AKOWCY".

Jarosław Komorowski

PAMIĘTAJĄ O POLSKICH GROBACH

1. 2. Nagrobek prof. Juliusza Makarewicza 
przed remontem (1) i po przeprowadzeniu 
prac remontowych (2)

(fot. Archiwum Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Rzeszowie)
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Pałac w Nakomiadach

O
kolice Kętrzyna najczęściej 
kojarzą się z zespołem klasz
tornym w Świętej Lipce oraz 
z „Wilczym Szańcem” - słynną kwa

terą Hitlera w Gierłoży. Tymczasem 
miejscowości obfitujących w zabyt
ki jest w tych stronach dużo więcej. 
Nie wszystkie doczekały się rozgłosu 
zapewniającego im trwałe miejsce 
w popularnych przewodnikach tury
stycznych. A przecież warto dotrzeć 

sów - a o średniowiecznej warowni 
przypomina nazwa wzniesienia: Za- 
meczna Góra. W 1402 r. Ulrich von 
Jungingen, komtur krzyżacki (póź
niejszy wielki mistrz) odnowił przy
wilej lokacyjny miejscowości, korzy
stając z formuły prawa chełmińskiego. 
W 1642 r. majątek otrzymał od elek
tora Fryderyka Wilhelma Kettlera po
seł brandenburski (od 1701 r. pruski) 
Johann von Hoverbeck. Gest ten był

1. 2. Patac w Nakomiadach: elewacja frontowa (1) 
i ogrodowa (2)

Hoverbeck uczestniczył w spisku, któ
ry doprowadził do porwania, a następ
nie stracenia w kłajpedzkiej twierdzy 
Krystiana Ludwika Kalksteina-Sto- 
lińskiego (telewizyjnego pułkownika 
Krzysztofa Dowgirda), mieszkającego 
w pobliskiej wsi Parcz. Jeszcze do dru
giej wojny światowej na ścianach pała
cu widniały łacińskie i niemieckie sen
tencje, mające aluzyjnie nawiązywać 
do politycznych intryg Hoverbecka.

W latach 1664-1680 w Nakomia
dach wzniesiono niewielki pałac. Jego 
powiększenie i przebudowa nastąpiła 
około 1705 r., z inicjatywy syna Jo
hanna Hoverbecka - Johanna juniora. 
Adaptację przeprowadzono w duchu 
baroku holenderskiego, co tłumaczy 
się okolicznością, iż Hoverbeckowie 
mieli swe korzenie we Flandrii. Pro
jektu dostarczył Józef Piola, późniejszy 
nadworny architekt króla polskiego 
Augusta II Mocnego. W 1789 r. pałac 
został kupiony przez pruskiego urzęd
nika Friedricha Redeckera, a nowy 
właściciel, który już w następnym roku 
uzyskał nobilitację, niebawem wystąpił 
o nadanie tytułu hrabiowskiego. Pa
łac pozostawał w rękach rodziny von

również do miejsc mniej sławnych 
i niekoniecznie mieszczących się w na
szych wyobrażeniach o żelaznym ka
nonie fotograficznych trofeów, np. do 
wsi Nakomiady, leżącej w połowie 
drogi z Kętrzyna do Rynu. Jej dzieje 
sięgają czasów przedchrześcijańskich. 
W średniowieczu znajdowała się tu 
osada rybacka nad jeziorem. Pierwszy 
przywilej lokacyjny pochodzi z końca 
XIV w. Wystawił go Konrad von Ky- 
burg, komtur mający siedzibę w zam
ku Bałga (30 km na północny wschód 
od Braniewa, nad Zalewem Wiśla
nym). Ówczesna nazwa miejscowości 
brzmiała Eichmedien, a warowni usy
tuowanej nad jeziorem - Fliehburg. 
Dziś w miejscu osuszonego jeziora 
pozostało kilka stawów oraz pagórek 
- przypuszczalnie będący śladem po 
grodzisku z czasów pogańskich Pru

świadectwem uznania jego zasług wło
żonych w dzieło oderwania od Polski 
pruskich miast. Z tą postacią wiąże się 
jeden z wątków popularnego niegdyś 
serialu telewizyjnego Czarne chmury. 

Redecker do 1945 r., choć majątek, 
zadłużony w okresie kryzysu .finanso
wego, został w 1932 r. przejęty przez 
Paula Gerharda Goertza (zginął w cza
sie ofensywy radzieckiej w 1945 r.).
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W 1905 r. pałac poddano gruntowne
mu remontowi, który jednak nie zatarł 
jego cech stylowych.

Po ostatniej wojnie dość szybko, bo 
już w 1949 r. trafił do rejestru zabyt
ków, co jednak nie uchroniło go przed 
scenariuszem, jaki był pisany dla więk
szości tego typu obiektów. Najpierw 
został adaptowany na szkołę, później 
ulokowano w nim przedszkole, świe
tlicę, następnie przeznaczono na biura 
i mieszkania pracowników PGR. Po
stępująca dewastacja spowodowała 
konieczność wykwaterowania lokato
rów i wreszcie w 1985 r. rozpoczął się 
spóźniony remont. Nie został jednak 
ukończony ani nie zapobiegł dalszej 
degradacji obiektu: zerwano podłogi, 
powyrywano drzwi, rozebrano część 
dachu, a ogromne piwnice uległy zala
niu wodą. Jeszcze na początku lat dzie
więćdziesiątych XX w. ostatni zarządca 
pałacu hr. Eberhard von Redecker wraz 
z ówczesnym jego właścicielem, wójtem 

gminy Kętrzyn, podejmowali próby 
zapobieżenia ostatecznej katastrofie. 
O przywiązaniu Redeckerów do miej
scowości może świadczyć fakt, że jesz
cze w 1992 r. na istniejącym od czasów 
napoleońskich cmentarzu rodzinnym 
w pobliskim Godzikowie spoczął, zgod
nie ze swą wolą, nestor tego rodu. Do
piero jednak po 1998 r. nowy właściciel 
(Piotr Ciszek, informatyk z Warszawy) 
rozpoczął skuteczne działania, mające 
na celu przywrócenie dawnej świetno
ści pałacowi i jego otoczeniu. Działania 
te są kontynuowane do dziś.

Pałac stoi na niewielkim wzniesie
niu, na południowy zachód od zabudo
wań wsi. Jest budynkiem murowanym 
z cegły, dwutraktowym, wzniesionym 
na planie prostokąta. Ma dwie kondy
gnacje powyżej wysokiego podpiwni
czenia. Jego jedenastoosiowe elewacje - 
frontowa i ogrodowa - zaopatrzone są 
w trójosiowe ryzality środkowe, o na
rożach boniowanych w elewacji parte

ru, a na piętrze ujęte po bokach parami 
pilastrów. Elementy dekoracyjne elewa
cji ograniczono do kamieniarki okien 
i gzymsów. Trójkątne pola frontonów, 
stanowiących zwieńczenie ryzalitów 
środkowych, zaopatrzone są w okrągłe 
otwory okienne. Korpus budynku przy
kryty jest wysokim czterospadowym 
dachem. Drzwi wejściowe poprzedza 
umieszczony na poziomie wysokiego 
parteru taras, do którego wiodą od 
strony podjazdu reprezentacyjne schody 
z kamiennymi balustradami. Wnętrza 
pałacu są obecnie poddawane rekon
strukcji, mającej na celu przywrócenie, 
na ile to możliwe, dawnych podziałów 
przestrzennych i wystroju architek
tonicznego. Do nielicznych pomiesz
czeń, które uniknęły wcześniejszych 
niefortunnych przebudów, należy salon 
w części północno-zachodniej, o skle
pieniu kolebkowym z lunetami. Ele
wacja ogrodowa pałacu (południowo- 
-zachodnia) zwrócona jest w stronę 
parku, w którym mimo zniszczeń za
chowały się zabytkowe drzewa (m.in. 
350-letni jesion Eberhard i 320-let- 
nia lipa Joanna). Jeszcze w XVII w. 
część tego terenu zajmowała winnica. 
W głębi parku stoi neogotycka kapli
ca z 1857 r., wzniesiona ku pamięci 
dwóch przedwcześnie zmarłych synów 
ówczesnych właścicieli. Podczas prac 
remontowych na jednym z kamiennych 
stopni kaplicy odkryto datę „1708”, 
co dowodzi, że budulec wykorzystany 
do jej wzniesienia pochodził z jakiegoś 
wcześniejszego obiektu.

Na wschód od pałacu, za ceglano- 
-kamiennym murem rozciąga się jedy
ny w Polsce ogród warzywny o ukła
dzie geometrycznym. Uformowano go 
na tarasach umocnionych kamiennymi 
ciosami. Centralne miejsce zajmuje 
„zielnik pani domu”, a wokół niego roz
ciągają się kwatery różnokolorowych 
warzyw i ziół, niezbędnych w dawnej 
pałacowej kuchni (ich polskie i łaciń
skie nazwy widnieją na ozdobnych ce
ramicznych tabliczkach, wykonanych 
w przypałacowej manufakturze). Ca
łość, uformowaną w fantazyjne kształ
ty i poprzecinaną regularną siecią ście
żek, okalają krzewy wysokopiennych 
róż i zamykają podłużne sadzawki 
o kamiennych brzegach.

Pod pałacem znajdują się rozległe 
piwnice, będące zapewne reliktem 
średniowiecznej warowni Fliehburg. 
Podczas prac remontowych odkryto 
odcinek piwnic położony 7 m poniżej 
poziomu gruntu, pod piwnicami za
chodniego skrzydła pałacu. Mają one
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kamienną posadzkę i zaopatrzone są 
w studnię. Łączą się z 40-metrowym 
tunelem o wejściu usytuowanym po
niżej fundamentu obecnego pałacu. 
Niewykluczone, że w przyszłości uda 
się również zlokalizować najdłuższe, 
wzmiankowane w źródłach historycz
nych odcinki lochów. Jeden z nich miał 
prowadzić na zachód, w stronę jeziora, 
a drugi - na północ, zapewniając pod
ziemną komunikację między pałacem 
a szesnastowiecznym kościołem. Roz
mach, z jakim zbudowano podziemia 
pałacu, wynika z faktu, iż po wojnie 
trzydziestoletniej Hoverbeck, sprawu
jący funkcję sędziego, przetrzymywał 
w nich aresztantów.

Od początków XVIII w. w Nako
miadach funkcjonowała przypalaco- 
wa manufaktura ceramiki, wykorzy
stująca miejscowe złoża gliny. Przed 
kilkoma laty reaktywowano jej dzia
łalność - powstają tu repliki zabytko
wych pieców kaflowych, tzw. pieców 
gdańskich. Wytwarza się też modele 
pieców odnajdywanych w dworach 
i pałacach Pomorza, Warmii i Mazur 
(m.in. z Domu Uphagena w Gdańsku, 
z dworu w Stolnie czy z pałacu w Gra- 
zymach). Wzornictwo kafli nawiązuje 
do motywów historycznych, znanych 
głównie z terenu Prus Książęcych - 
dodajmy, że w XVIII w. tamtejsi twór
cy chętnie czerpali z pomysłów zdob
niczych stosowanych na holenderskich 
płytkach okładzinowych i fajansach. 
Malowanie, szkliwienie, wypalanie 
płytek i kafli oraz konstruowanie pie
ców odbywa się ręcznie, wedle proce
dur wypracowanych przez dawnych 
mistrzów rzemiosła. Dochód z manu
faktury przeznaczony jest na dofinan
sowanie remontu pałacu, który zgod
nie z zamysłem obecnego właściciela 
wkrótce ma się przemienić w ośrodek 
konferencyjno-hotelowy.

Witold P. Glinkowski

AKCJA CMENTARZE

Mała architektura 
na cmentarzu w Śliwicach

C
mentarz we wsi Śliwice koło 
Tucholi (woj. kujawsko-po
morskie) założony został już 
w XVII w., na zachód od kościo

ła, na wzniesieniu za rzeką zwaną 
Śliwiczką. Powiększono go w 1896 r., 
w związku z rozbudową kościoła 
i likwidacją cmenta
rza przykościelnego. 
Obecny teren nekro
polii o powierzch
ni 2,8 ha podzie
lony jest trzema 
alejami na sektory. 
Główna aleja, bie
gnąca od bramy do 
grupy Kalwarii (ok. 
1900 r.), obsadzona 
została z obu stron 
lipami i kasztanow
cami, zachowanymi 
częściowo do dziś 
jako starodrzewy. 
Na cmentarzu znaj
duje się ponad pół 
tysiąca nagrobków 
z pierwszej połowy 
XX w., a także licz
ne płyty i mogiły z późniejszych 
czasów. Najstarsza zachowana 
mogiła pochodzi z 1867 r., jed
nak najciekawsze nagrobki powsta
ły w latach 1908-1915. Większość 
zlokalizowano po obu stronach 
głównej alei i w części południowo- 
-zachodniej cmentarza. Można wśród 
nich wyróżnić trzy typy. Pierwszy 
nawiązuje do form skalnych, drugi 
do kapliczek. Trzecią grupę tworzą 
mogiły o stelach w formie krzyży 
naśladujących pnie drzew, ustawio
nych częściowo na „pseudoskalnych” 
podstawach. Niektóre nagrobki sta
nowią kompilację poszczególnych 
typów. Razem do dzisiaj zachowało 
się tutaj - w lepszym i gorszym stanie 
aż 46 takich nagrobków. Wszystkie 
stele mają od około 200 do 240 cm 
wysokości. Najliczniejsza, pierw
sza grupa w formie poszarpanych 

szczytów skał, wzbogacona jest ele
mentami krzyża, tworząc dla niego 
podstawę. Formy „pseudoskalne” 
są również częstym elementem przy 
drugim typie nagrobków - kapli
czek, obramiając najczęściej arkady 
niszy czy aediculi lub sama nisza

ukształtowana jest jakby w skale 
i poprzedzona parą kolumn.

Tę specyficzną formę nagrobków 
i sposób ich wykonania zapoczątko
wała budowa w 1908 r. Groty Matki 
Boskiej z Lourdes. Wzniesiono ją 
przy kościele, od strony południowo- 
-zachodniej, w 50. rocznicę obja
wienia w Lourdes. Prace wykonał 
prawdopodobnie zespół kamienia
rzy z Bawarii lub też projekt i sam 
nadzór nad budową pełnił bawarski 
konstruktor. Specyficzna technika, 
naśladująca naturalistycznie formy 
skalne ze stalaktytami i stalagmita
mi, polegała na wylaniu na żeliwną 
konstrukcję i drucianą siatkę mie
szanki cementu i żużlu poddanego 
w 70°C procesowi parowania. Grota,

1. Grota Matki Boskiej z Lourdes przy kościele 
w Śliwicach
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wewnątrz której ustawiono figurę 
Matki Boskiej i św. Bernadetty, stała 
się szybko znana nie tylko w okolicy, 
ze względu m.in. na swe rozmiary 
- 14,5 m długości i ponad 6 m wyso
kości. Powszechny zachwyt społecz
ności nad sztuczną skałą i przejęcie 
przez lokalny warsztat umiejętno
ści technicznego i stylistycznego jej 
wykonawstwa sprawiło, że na cmen
tarzu śliwickim od 1908 r. zaczęły 
pojawiać się specyficzne nagrobki.

W drugiej grupie stylistycznej 
mogił stela przybiera formę kaplicz
ki, powstałej przez odpowiednie 
zwieńczenie czworościennej pod
stawy albo półkolistej niszy wspar
tej na dwóch kolumnach, czasem 
z bocznymi skrzydłami, z ustawio
ną wewnątrz figurą czy płaskorzeź
bą wykonaną z mączki marmuro
wej lub tylko z tablicą. Kapliczki 
wznoszą się na skalnych strukturach 
albo czworościennych podstawach, 
których powierzchnia swą chropo
watością miała naśladować fakturę 
zwietrzałego kamienia. Głównym 
jednak elementem zdobniczym są 
pola geometryczne, wypełnione 
czerwoną, żółtą, niebieską i zieloną 
mozaiką oraz barwnym, tłuczonym 
szkłem o kolorach błękitu, różu, fio
letu, zieleni i żółci. Mozaiki i szkło 
pokrywają w formie kół, rombów, 
owali i krzyży zarówno front, jak 
i części boczne. Stele mają również 
wykończenia ścianek tylnych w for-

2. 3. Nagrobki ze stelą 
ukształtowaną w formie 
skaty na śliwickim 
cmentarzu

4.5. Nagrobek typu 
„kapliczkowego” 
o rozbudowanej steli 
w formie aediculi (4) 
oraz jego fragment (5)

6. Fragment innego 
nagrobka typu 
„kapliczkowego”

7. Fragment uszkodzonej 
steli - druciana siatka 
stanowi stelaż pod masę 
cementowo-żużlową

(zdjęcia: Karolina Zimna- 
-Kawecka)

mie profilowanych blend. Sama styli
styka kapliczek stanowi eklektyczną 
kompilację form architektonicznych 
z przewagą neoromańskich. Na czę
ści jednak widać sterczyny z czoł- 
gankami lub formy maswerkowe
- a więc elementy gotyckie. Całość 
wieńczą krzyże.

Ta charakterystyczna forma
- neoromańska i neogotycka oraz 
zastosowanie mozaiki każę szukać 
inspiracji związanej znów ze śliwic- 
ką świątynią. Kościół św. Katarzyny 
wzniesiono w 1830 r. w miejscu 
dawnego, pierwotnie pozostawione
go w surowej cegle budynku, zdo
bionego ceramicznym detalem archi
tektonicznym. Obok istniejących

barokowych sprzętów zaprojektowa
no nowe, neogotyckie wyposażenie. 
Na początku jednak XX w. kościół 
rozbudowano według proj. J. Ko- 
nitzera z Czerska, dobudowując 
na przedłużeniu nawy trójnawowy 
neogotycki korpus i prezbiterium 
z zakrystią. Wówczas kościół otyn
kowano i wykonano polichromię 
wnętrza, której autorem był prof. 
August Rinklake z Monachium. 
Polichromia ta, o motywach geo
metrycznych - kwadraty z kwiato
wymi rozetami i ośmioramiennymi 
gwiazdami - pokrywała ściany naw 
i prezbiterium oraz sklepienie nawy 
głównej. Na słupach międzyarka- 
dowych przedstawiono wyobrażenia
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świętych w pseudoniszach o neo
gotyckich szczytach z maswerka- 
mi. Stropy naw bocznych ozdabiał 
również geometryczny „wycinanko
wy” ornament. Polichromia z jed
nej strony nawiązywała zatem do 
stylistyki neogotyckiej, a z drugiej 
- jej geometryczna i barwna forma 
przypominała mozaiki. Odnowiony 
kościół konsekrowano w czerwcu 
1909 r., a w tym właśnie czasie 
pojawiają się już pierwsze nagrobki 
kapliczkowe. O zamiłowaniu i przy
wiązaniu mieszkańców Śliwic do 
mozaikowych form świadczy wyko
nana w 1958 r. nowa polichromia 
kościoła, zwłaszcza sklepienia w pre
zbiterium. Zaprojektował ją prof. 
Maksymilian Kasprowicz z Gdyni. 
Ściana zachodnia kościoła przyozdo
biona jest również mozaikami przed
stawiającymi świętych.

Ostatnia grupa charakterystycz
nych śliwickich mogił ma stele w for
mie krzyży. Wykonano je również 
z zaprawy cementowej z kruszywem 
piaskowym w postaci wylewki na 
żeliwne rusztowanie i siatkę, a faktu
rą przypominają bale drzewa, ople
cione często naturalistyczną wicią 
roślinną. Motywy te są jednak cha
rakterystyczne także dla nagrobków 

powstających na innych 
terenach w tym czasie. 
W Śliwicach szczególnie 
ciekawy jest nagrobek ze 
stelą w kształcie krzyża 
o fakturze belek drew
nianych, z poszarpanymi 
jak po ułamaniu końców
kami, ustawionego na 
kuli wspartej na skale, 
oplecionej roślinną wicią. 
Kolejny ma formę krzyża 
z dwóch splecionych ze 
sobą „uschniętych” kona
rów drzewa, wyrastające
go ze skały. Oryginalny 
jest również nagrobek 
ks. wikariusza śliwickicj 
parafii: mogiła ziemna 
otoczona ogrodzeniem 
z balustrady tralkowej 
ze słupkami frontowymi 
zwieńczonymi wazona
mi, stelą w formie skały, 
o którą oparto figurę anio
ła wspartego o stylizo
wany krzyż z ociosanych 
pni drzew wyrastający ze 

skały. Posąg o 180 cm wysokości 
wykonano z mączki marmurowej.

Wszystkie mogiły z tymi nagrob
kami były pierwotnie ziemne, oto
czone balustradowym ogrodzeniem, 
ze słupkami frontowymi zdobiony
mi często wazonami. Obramienia 
te wykonano również w technice 
narzutu cementu i sparowanego 
żużlu, tak iż otrzymały również spe
cyficzną chropowatą powierzchnię. 
Zarówno grupa nagrobków skal
nych, jak i krzyży powstawała na 
ogół we wcześniejszych latach niż 
stele kapliczkowe. W czasach, kiedy 
je wznoszono, Śliwice przeżywały 
okres rozwoju, społeczeństwo było 
dość bogate, m.in. dzięki wykupieniu 
przez państwo pruskie posiadanych 
dotychczas przez wieś przywilejów 
królewskich. Na początku XX w. 
istniały tu m.in. poczta, dwa hotele 
i fabryka cygar, a w 1906 r. otwarto 
linię kolejową.

Dzisiaj prawie stuletnie nagrob
ki porośnięte mchem sprawiają 
rzeczywiście wrażenie prawdziwej 
skały, jednak ich stan zachowania 
pozostawia wiele do życzenia. Część 
mogił została zewidencjonowana, co 
budzi nadzieję na objęcie ich opie
ką, ale pozostałym, pozbawionym 

niektórych elementów grozi całko
wita destrukcja. Zniszczone i odpa
dłe fragmenty leżą niezabezpieczone 
przy grobach. Większość ogrodzeń 
mogił jest zapadnięta i uszkodzona, 
co powoduje również osuwanie się

steli. Liczne zniszczenia występują 
również w obiektach zewidencjo
nowanych - ubytki szkła, mozaiki, 
a także wykruszanie się tworzywa. 
Pozostałe straszą kikutami po uła
manych krzyżach i zwieńczeniach. 
W niektórych nagrobkach znisz
czone elementy - tablice i mogiły 
wymieniono na nowe, wstawiając 
betonowe płyty, co bezpowrotnie 
niszczy krajobraz śliwickiej nekro
polii. Jeden z nagrobków próbowa
no odnowić przy użyciu techniki 
z początku XX w., ale naśladow
nictwo to okazało się dalekie od 
oryginału. Paradoksalnie, dzięki 
zniszczeniom widać obecnie dokład
nie sposób wznoszenia steli - stela
że, rodzaj użytej siatki. Należałoby 
jednak szczegółowo zbadać użyty 
materiał i dokładnie odtworzyć tę 
technikę, aby przeprowadzić właści
wy remont konserwatorski. Powstałe 
bowiem przed pierwszą wojną świa
tową nagrobki w Śliwicach, dzięki 
swojej formie, razem z Grotą Matki 
Boskiej z Lourdes stanowią nie tylko 
oryginalny i jedyny w regionie, ale 
i wyjątkowy w Polsce swoisty zespół 
małej architektury.

Karolina Zimna-Kawecka
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Władysław Kluger 
i jego kolekcja

Z
biór kilkudziesięciu pożół
kłych fotografii rodzinnych 
z lat siedemdziesiątych XIX w., 
wykonanych popularną wówczas 

techniką stereoskopową, stano
wi przewodnik w odległej w czasie 
i przestrzeni wyprawie do Peru. Są to 
zestawy par odbitek, które poddane 

zogniskowaniu optycznemu w nie
skomplikowanym wizjerze dają efekt 
trójwymiarowego obrazu. Ich autorem 
jest Władysław Kluger (1849-1884) 
- Polak silnie zaangażowany we wpro
wadzanie w Peru postępu techniczne
go. Z trzydziestu pięciu lat jego zbyt 
krótkiego życia, siedem intensyw
nych lat upłynęło w tym kraju. Nie 
stał się on dla niego wyłącznie miej
scem odbywania szczytnej misji za
wodowej, lecz źródłem nieustających 
fascynacji, czemu dawał wyraz pió
rem wrażliwego reportażysty i pasją 
kolekcjonera. Kluger należał bowiem 

do czołówki polskich inżynierów za
kontraktowanych w Paryżu w 1873 r. 
do wdrażania osiągnięć nowoczesnej 
infrastruktury technicznej na obsza
rach o wyjątkowo trudnych uwarun
kowaniach geograficznych. Dziełem 
grupy polskich inżynierów pod kie
runkiem prof. Edwarda Habicha są 
czynne do dzisiaj linie kolejowe, dro
gi, kanały, budynki użyteczności pu
blicznej, mosty czy wiadukty wysoko 
rozpięte ponad przepaściami Kordy- 
lierów. Swoją wiedzę i doświadczenie 
inżynierowie polscy spożytkowali 
również w działalności dydaktycznej 
i badawczej w pierwszej południowo
amerykańskiej Wyższej Szkole Inży-

nieryjno-Górniczej w Limie. W do
wód wdzięczności rząd Peru upa
miętnił zasługi Polaków pomnikiem 
na placu, noszącym nazwę „Plaża de 
Habich”, gdzie mieści się siedziba Po
litechniki.

Droga Władysława Klugera do 
Peru wiodła z rodzinnego Krakowa, 
przez elitarną paryską uczelnię Ecole 
des Ponts et Chaussees, którą ukoń
czył z najlepszą lokatą w 1873 r. Etap 
wstępny swojej edukacji w Paryżu 
odbyt w Szkole Wyższej Polskiej na 
Montparnasse utrzymywanej przez 
Czartoryskich. Już w roku uzyskania 

dyplomu został, wraz z profesorem 
Feliksem Kucharzewskim, współau
torem wydanego w Paryżu obszerne
go podręcznika Wykłady z hydrauliki 
wraz z teorią machin wodnych. Był 
wtedy także jednym z czterech mło
dych ambitnych naukowców polskich, 
którzy w Paryżu założyli Towarzy
stwo Nauk Ścisłych. Na łamach jego 
„Roczników” publikował specjali
styczne artykuły. Jednocześnie zdo
bywał umiejętności praktyczne przy 
wytyczaniu linii kolejowej z Paryża do 
Marsylii, na odcinku Wysokich Alp. 
Wkrótce wiek industrii postawił przed 
nim i kolegami pionierskie wyzwanie 
modernizowania bogatego w złoża 

naturalne kraju położo
nego na drugiej półku
li. Peru, po wyzwoleniu 
się w 1821 r. z zależno
ści kolonialnej od Hisz
panii, nie bez wysiłku, 
podjęło ambitny pro
gram budowania bazy 
komunikacyjnej pod 
przyszły rozwój han
dlowy republiki. Nie 
trwało to jednak długo. 
Plany liberalnego rządu 
szybko pokrzyżowane 
zostały przez tak czę
sto wybuchające w tym 
regionie wojny i rebe
lie, powodujące regres 

i dezintegrację. Taki stan rzeczy na
stąpił, gdy w 1878 r. wybuchła „wojna 
o saletrę” między Peru a Chile.

Specjalnością inżynierską Klugera 
było budownictwo wodne, drogi ko
lejowe, śródlądowe, mosty, wiaduk
ty i architektura. We wszystkich tych 
dziedzinach wykazywał się dużymi 
umiejętnościami, z determinacją po
konując liczne przeszkody stawiane 
przez wymogi groźnej natury. Podej
mowane przez niego prace wyróżniał 
wielki rozmach i ogromna skala.

Pierwszym większym przedsię
wzięciem Klugera był projekt spię
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trzenia wód rzeki Rimac przepływa
jącej przez Limę. W tym celu w odle
głości 140 kilometrów na wschód od 
miasta, u szczytów Kordylierów zbu
dował siedem wielkich zbiorników. 
Inwestycja ta w znacznym stopniu 
przyczyniła się do usprawnienia trans
portu bogactw naturalnych z głębi 
kraju do głównego portu w Callao, 
oddalonego kilkanaście kilometrów 
od stolicy. Callao zawdzięcza 
mu ponadto molo, drogę nad
morską oraz przeprowadzenie 
kanalizacji miejskiej.

Od 1875 r. działania Kluge- 
ra koncentrowały się głównie 
w południowym regionie kraju, 
przy granicy z Boliwią. Powie
rzono mu wówczas derywację 
rzeki Maure wraz z jej dopływa
mi, czego rezultatem było skie
rowanie biegu wód ze wschod
nich stoków Andów na zachod
nie, ku Oceanowi Spokojnemu. 
Rozwiązanie to miało na celu 
nawodnienie żyznej doliny Tac
na, mającej dla Peru kluczowe

lei żelaznej, otrzymał zadanie wyty
czenia dwóch linii kolejowych: Ari
ca - Tacna i Illo - Moquequa oraz 
połączenia między Peru a Boliwią. 
Trasa ta wiodła od nadmorskiego 
miasta Tacna, przez wysokie Andy, 
południowe obrzeże jeziora Titicaca 
do boliwijskiej stolicy La Paz. Rów
nie karkołomną realizacją okaza
ła się droga lądowa łącząca te dwa 

dlu z Boliwią. Nadzorował tam budo
wę magazynów celnych.

Powstawaniu wymienionych prac 
Klugera towarzyszyć można dzię
ki zajmującej lekturze jego listów - 
dzienników oraz przechowanym fo
tografiom, własnoręcznie przez niego 
opisanym i ponumerowanym.

Pobyt Władysława Klugera w Peru 
wyzwolił w nim również pasję ba-

1. Władysław Kluger na zdjęciu wykonanym 
w Limie, 1873-1878

2. Kolonia polska w Limie, 1878 r., od lewej 
stoją: Władysław Folkierski - matematyk, 
Ksawery Wakulski - inżynier konstruktor, 
Władysław Kluger - inżynier budownictwa 
wodnego i lądowego, Jan Sztolcman (?)
- badacz zoolog; siedzą: (?), Aleksander 
Babiński - inżynier geolog, Ernest Malinowski
- inżynier konstruktor, profesor Edward Habich 
-inżynier mechanik, (?)

3. 4. Peru - dolina rzeki Rimac (3) i ulica 
w Limie (4), stereofotografie z 1876 r.

znaczenie rolnicze i handlowe. Dla 
rozwiązania tego problemu niezbęd
ne okazało się zbudowanie sztucz
nego kanału długości 185 km oraz 
tunelu na wysokości 4300 m n.p.m. 
Ten śmiały i nowatorski projekt za
prezentowany został przez rząd Peru 
na prestiżowej Wystawie Powszech
nej w Paryżu w 1878 r. Koncepcja 
młodego polskiego konstruktora spo
tkała się wtedy z dużym uznaniem 
w kręgach fachowców.

Drugim polem jego zawodowej 
działalności była inżynieria lądowa. 
Kiedy awansował na inspektora ko- 

kraje. Stromo wijąca się w górę trasa 
przebiegała na wysokościach od 560 
do 4500 m n.p.m. Do dzisiaj pełni 
funkcję głównego traktu komunika
cyjnego.

Ślady działalności Klugera odna
leźć można także w samym mieście 
Tacna, gdzie zaprojektował budy
nek prefektury oraz monumentalny 
kościół San Martiz, we współpracy 
z późniejszym świetnym architektem 
krakowskim Tadeuszem Stryjeńskim. 
Linią kolejową połączył wtedy Tacnę 
z pobliskim portem Arica, stanowią
cym ważny węzeł tranzytowy w han- 

dacza i wytrawnego kolekcjonera. 
Głównym przedmiotem swoich za
interesowań kolekcjonerskich uczy
nił oryginalne w formie naczynia 
ceramiczne. W jego zbiorze znalazło 
się także sporo tkanin, przedmiotów 
codziennego użytku, a nawet nie za
brakło mumii inkaskich.

Źródłem tych znalezisk były głów
nie grobowce wyposażone w tzw. hu- 
aca, czyli pochówki z przedmiotami 
codziennego użytku i kultu. Klugera 
oczywiście kusiło podjęcie wykopa
lisk w Chan-Chan, dawnej siedzibie 
władców potężnego państwa Chimu 
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i kolebce kultury o tej samej nazwie, 
ale obowiązki służbowe nie pozwoliły 
mu na to.

Najbardziej znamiennymi pozo
stałościami ludów zamieszkujących 
terytorium preinkaskiego Peru były 
wspaniałe wytwory ceramiki wystę
pujące w różnych odmianach kultu
rowych. Wzdłuż linii wybrzeża Oce
anu Spokojnego rozwijały się w ciągu 
wieków takie m.in. kultury, jak: Mo- 
che (200 p.n.e. - 600 n.e. - wczesny 
okres przejściowy) czy równocześnie 
trwające na środkowym wybrzeżu: 
Chimu i Chancay (1000-1476 - póź
ny okres przejściowy). Wszystkie trzy 
znalazły bogatą reprezentację w zbio
rze Klugera.

Szczególnie wysoki poziom arty
styczny osiągnęły najstarsze wyroby 
Moche, występujące na północnym 
wybrzeżu. Są to krągłe, syntetycznie 
potraktowane formy antropomor- 
ficzne - przypominające małe rzeźby 
głów, całych postaci ludzkich, zwie
rząt, sceny życia codziennego czy 
wyrafinowanego erotyzmu. Wyrazi
stość konstrukcji podkreśla linearny 
kontur i delikatny kolor naturalnej 
glinki, o idealnie wygładzonej po
wierzchni czerepu. Przeznaczone 
były zarówno do użytku codzienne
go, jak i służyły do rytuałów pogrze
bowych. Te zróżnicowane i bogate 
w kształtach naczynia zdają się epa
tować aurą dziwnej, zaklętej w gli
nie magiczności. Z niektórych figur 
tchnie swoisty smutek i wewnętrzna 
zaduma nad sprawami wiecznymi. 
Formy głów tworzą galerię reali
stycznych wizerunków o zindywidu
alizowanych rysach. Powstawały nie 
przy użyciu koła garncarskiego, lecz 
modelowano je ręcznie. Wiele spo
śród tych naczyń, oprócz wydatnych 
uchwytów, ma proste, rurkowate wy
lewy, pełniące funkcję ustników do 
wydmuchiwania z czeluści wnętrz 
głębokich tonów muzycznych. Trak
towano je zatem jako rodzaj fletów. 
To właśnie podobnymi formami 
inspirował się Paul Gauguin, gdy 
w 1887-1888 r. dokonywał się w jego 
twórczości nabistyczno-symboliczny 
przełom artystyczny. Matka Gau- 
guina, powiązana rodzinnie z Peru, 
była posiadaczką kolekcji podobnych 
naczyń, z którymi malarz obcował 
od czasu dzieciństwa spędzonego na 
emigracji w Peru w latach pięćdzie

siątych XIX w. Ich motywy znajduje
my na wielu jego obrazach jako wy
raz „powrotu do źródeł”.

Bardzo oryginalne wrażenie spra
wia późniejsza, czarna ceramika 
kultury Chimu. Pękate, jednobarw
ne, polerowane powierzchnie zdobi 
drobny relief na groszkowanym tle.

Są to przedstawienia zwierząt, fau
ny morskiej, bóstw, fantastycznych 
stworów, wojowników czy motywy 
geometryczne. Symboliczna wymo
wa tych naczyń odnosiła się w dużej 
mierze do funkcji grzebalnych.

Bogatym polem eksploracji arche
ologicznych w czasie pobytu Klugera 
w Peru było wielokulturowe cmenta
rzysko w nadmorskim Ancón, w po
bliżu Limy, gdzie znajdowało się 
przecież miejsce jego stałego zamiesz
kania i zatrudnienia. Odkrywcami tej 
cennej, preinkaskiej nekropolii funk
cjonującej od połowy III tysiąclecia 
p.n.e. do 1476 r., byli oficerowie fran
cuskiego statku marynarki wojennej. 
Bogato wyposażone cmentarne buaca 
stały się szybko przedmiotem pożąda
nia miłośników starożytności różnych 
narodowości. Wykopaliska w Ancón 
prowadzone w latach siedemdziesią
tych XIX w. zasiliły cennymi przeka
zami muzea Wiednia, Berlina, Medio
lanu, Londynu. Jak wynika z listów 
Klugera, miał on w nich także swój 
mały udział jako archeolog-amator 
(w Ancón zbudował molo). To zapew
ne stamtąd pochodzi bogato repre

zentowana w jego zbiorze ceramika 
kultury Chancay środkowego wy
brzeża. W odróżnieniu od czarnych 
naczyń Chimu, nawiązywała swoimi 
formami do barwnych naczyń kul
tury Moche. Rzeźbiarska, lepiona 
z pomarańczowo-czerwonawej gli
ny, operowała malowanym wzorzy
stym ornamentem ptaków, zwierząt, 
motywów geometrycznych. Długie 
szyjki przybierały kształt twarzy 
ludzkiej. Wyroby ceramiki Chancay 
nie miały finezyjności i poczucia bry
ły Moche, nosiły znamiona większej 
abstrakcyjności i umownie trakto
wanego realizmu.

Liczny udział w kolekcji Klugera 
mają także tkaniny. O dziwo, mimo 
upływu kilkuset lat, zachowały in
tensywność koloru i trwałość mate
rii. Są to misternie tkane lub hafto
wane krzyżykami akcesoria strojów: 
przepaski na biodra, pasmanterie, 
ozdoby nakryć głowy czy zabawne 
zausznice w formie lalek. Występują 
na nich motywy figuralne, zwierzęce, 
fantastyczne stwory, zawsze o mocno 
zgeometryzowanych kształtach, ujęte 
w rytmiczny porządek pasów.

Egzotyka, pociąg do tego, co nie
znane, odległe w czasie, oryginalne, 
było dla dziewiętnastowiecznych 
podróżników niczym odkrywanie 
„terra incognita” w obszarze kultu
rowym. Zakładano więc kolekcje, 
zasilano nimi muzea, prowadzono 
wykopaliska, publikowano informa
cje na ich temat.

Pasji tej uległ także Kluger. Swo
ją kolekcję tworzył u początków pe
ruwiańskiej archeologii. Rozwijał ją 
dzięki wymianie doświadczeń z in
nymi koneserami. Zebrał w sumie 
około tysiąca obiektów, z czego oca
lały do dzisiaj zaledwie 233. Od po
czątku zbiór ten gromadził w intencji 
przekazania go do Muzeum Staro
żytności przy Akademii Umiejętno
ści w Krakowie, najbardziej szacow
nej, a nieprywatnej polskiej kolekcji, 
w okresie poprzedzającym otwarcie 
w 1879 r. Muzeum Narodowego. Po
czytywał sobie ten gest za obowiązek 
obywatelski.

Za jednego z największych współ
czesnych znawców ceramicznej spu
ścizny Peru uchodził doktor Jose 
Mariano Macedo - wzięty chirurg 
z Puno. To do jego autorytetu odwo
ływał się często Kluger w kwestiach
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5. Fragment zbioru ceramiki dra Jose Mariano 
Macedo - fotografie stanowią własność 
Muzeum Archeologicznego w Krakowie - są to 
reprodukcje fotografii przywiezionych z Peru, 
wykonane w zakładzie Szymona Balicera
w Krakowie w 1878 r.

6. 7. Wejście na wystawę zbiorów Władysława 
Klugera w Muzeum Archeologicznym
w Krakowie (6) i fragment ekspozycji (7)

(zdjęcia: 6, 7-ze zbiorów Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie, fot. Agnieszka Susul)

dotyczących ceramiki. Z obiektami 
zgromadzonymi przez doktora Ma
cedo postanowił zapoznać nawet 
swoich rodaków dzięki 18 fotogra
ficznym planszom wystawionym 
w Akademii Umiejętności w Krako
wie. Zreprodukował je z przywiezio
nych z Peru oryginałów krakowski 
zakład fotograficzny Szymona Bali
cera w 1878 r., gdy Kluger udawał się 

przez rodzinne miasto na Wystawę 
Powszechną w Paryżu w charakterze 
komisarza rządowego Peru. Foto
grafie przedstawiają około 360 na
czyń należących do doktora Macedo. 
W tym czasie kolekcja Klugera prze
kazana już była do Krakowa i zapew
ne hojny donator doglądał na miejscu 
jej urządzenia. Był to pierwszy tego 
rodzaju zbiór w Polsce. Każdy obiekt 
miał metryczkę informującą o swoim 
pochodzeniu. Kolekcja wzbudzała 
od początku duże zainteresowanie 
wśród naukowców. W 1880 r. wi
zytujący Akademię Umiejętności 
w Krakowie cesarz Franciszek Józef 
oglądał kolekcję i zainteresował się 
jej pochodzeniem. Kilkanaście lat 
później część eksponatów wiedeńskie 
władze centralne wypożyczyły w ra
mach reprezentacji Austrii na wiel
ką wystawę jubileuszową 400-lecia 

odkrycia Ameryki, zorganizowaną 
w Madrycie w 1892 r. Jest więc moż
liwe, że obiekty (101 eksponatów) nie 
powróciły z niej do Krakowa, stąd 
ten ubytek w kolekcji. Reszta uległa 
rozproszeniu.

Specjalny dar Klugera dla Kra
kowa, niestety, nie mógł doczekać 
się stałej ekspozycji przez 130 lat 
od przekazania. Po wojnie w wyni
ku reorganizacji instytucjonalnych 
ze zbiorów zlikwidowanej Akademii 
Umiejętności utworzono Muzeum 
Archeologiczne w gmachu dawnego 
klasztoru, a później więzienia, przy 
ul. Poselskiej. Ale peruviana kluge- 
rowskie nadal spoczywały w maga
zynach. Były prezentowane okazjo
nalnie, nie licząc wystawy czasowej 
w 1999 r. Dopiero niedawno, w maju 
2008 r., doczekały się one niewiel
kiej, ale za to wysmakowanej ekspo
zycji stałej w pomieszczeniu dawnej 
krypty, pod salą z egipskimi mumia
mi. Od 30 października do końca li
stopada ubiegłego roku można było 
oglądać kolekcję zakonserwowanych 
tkanin ze zbiorów Władysława Klu
gera na wystawie czasowej w tym sa
mym muzeum. Zarówno ekspozycja 
stała, jak i czasowa przygotowane zo
stały przez Krzysztofa Babraja.

W 1880 r. trzydziestojednoletni 
Kluger powrócił do rodzinnego Kra
kowa. Spowodowane to było wybu
chem wojny między Peru a Chile oraz 
pogarszającym się stanem zdrowia. 
Zajął się w Krakowie projektowaniem 
wodociągów. Równocześnie wykony
wał plany neoromańskiego kościoła 
oraz teatru letniego w Krynicy, gdzie 
jego ojczym (późniejszy kurator spu
ścizny) doktor Michał Zieleniewski 
był naczelnym lekarzem zdrojowym. 
Projekty z tego okresu nie zostały zre
alizowane.

Władysław Kluger zmarł w 1884 r. 
Dzieło jego tak krótkiego życia za
dziwia ogromem i różnorodnością 
przedsięwzięć. Co istotne dla nas, po
tomnych - świadomość miejsca i cza
su, w którym przyszło mu działać, 
wykorzystał na stworzenie unikato
wej kolekcji. Dzięki temu najmłodszy 
spośród uczestników polskiej kolonii 
w Peru wzbogacił polskie zbiory cen
nym fragmentem odległej i oryginal
nej cywilizacji.

Małgorzata Reinhard Chlanda
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Inspirujące akcesorium

P
olski strój narodowy pojawił się 
w połowie XVI w., ale w pełni 
wykształcił w epoce baroku, jako 
odpowiedź na cudzoziemskie stroje, im

portowane z Paryża i Londynu, a noszo
ne głównie przez arystokrację. Nowożyt
ni Sarmaci - obywatele Rzeczypospolitej 
szlacheckiej - pragnęli podkreślić swój 
status i odrębność narodową specjalnym 
ubiorem, w którym stopiły się wpływy 
Wschodu i Zachodu. Jego najważniej
sze elementy - to żupan (prosta suknia 
spodnia z niewysokim kołnierzem i dłu
gimi rękawami, zapinana na guzy), na 
którą wkładano kolejną suknię, wierzch
nią, zwaną kontuszem, a całość przewią
zywano specjalnym pasem o długości 
3-4 m i szerokości 30-40 cm. Pas taki, 
wywodzący się z manufaktur mogolskich 
Indii i safawidzkiej Persji, był znaczącym 
elementem wizerunku polskich miesz
czan i szlachty. Początkowo zamawia
ny w tkalniach ormiańskich tureckiego 
Konstantynopola, od lat czterdziestych 
XVIII stulecia wyrabiany w licznych per- 
sjarniach Rzeczypospolitej (m.in. Brody, 
Buczacz, Nieśwież), przywożony z ma
nufaktur zachodniej i wschodniej Europy 
oprócz funkcji dekoracyjnej i użytkowej 
miał też głębsze znaczenie, symboliczne: 
informował o statusie i zamożności wła
ściciela, o jego poglądach politycznych. 
W XIX w. wkładany przy okazji szcze
gólnych uroczystości oficjalnych (obrady 
parlamentu wiedeńskiego, Sejmu Ga
licyjskiego, rad powiatowych), rodzin
nych (zaślubiny, pogrzeby) czy towarzy
skich (bale kostiumowe) pas podkreślał 
i przypominał o tożsamości narodowej, 
co miało szczególne znaczenie w okresie 
zaborów. Również w dwudziestoleciu 
międzywojennym pas kontuszowy funk
cjonował w świadomości społecznej jako 
znak kultury staropolskiej, a po drugiej 
wojnie światowej ponownie odkryła go 
„polska szkoła tkaniny” - artyści z nią 
związani dokonali wielu interesujących 
reinterpretacji pasowego wzorca.

Inspiracja wąskim paskiem materii 
trwa po dziś dzień, o czym świadczy 
otwarta 8 października 2008 r. w Cen
tralnym Muzeum Włókiennictwa w Ło
dzi wystawa „Pas kontuszowy - recep
cja formy, recepcja mitu” - czynna do 
31 stycznia 2009 r. Kurator i pomysło
dawczyni wystawy, Małgorzata Wró- 
blewska-Markiewicz, postanowiła wy
eksponować pasy z muzealnej kolekcji 

(43 z ponad 60 obiektów gromadzonych 
od lat pięćdziesiątych XX w.) w kontek
ście licznych nawiązań do ich wzorów 
z XIX, XX, a nawet XXI w. oraz bogate
go materiału ikonograficznego: portre
tów sarmackich, obrazów rodzajowych, 
grafiki, rysunku, ceramiki, fotografii,

fotosów filmowych, wypożyczonych 
z licznych polskich muzeów. Dopełnie
niem wystawy są ubiory kontuszowe 
z XVIII, XIX i początku XX w. oraz 
biała broń i biżuteria ze zbiorów prywat
nych - wszystko to uzmysłowić ma wi
dzom rolę orientalnego akcesorium nie 
tylko w polskim stroju narodowym, ale 
w całej kulturze staropolskiej oraz litera
turze, rękodziele, sztukach plastycznych, 
w końcu - w filmie i reklamie.

Wystawę otwierają osiemnastowiecz
ne portrety: Franciszka Salezego Potoc
kiego, krajczego wielkiego koronnego, 
jednego z najmożniejszych magnatów 
Rzeczypospolitej; Franciszka Budzisz 
Pstrokońskiego, chorążego piotrkow
skiego, starosty Szadkowskiego; niezna
nego szlachcica „bez ucha” w pięknym 

karmazynowym kontuszu; dyplomaty 
polskiego na dworze królewskim w Da
nii (prawdopodobnie hrabiego Ostroro- 
ga) oraz Augusta III Sasa w stroju polskim 
- wszyscy uwiecznieni zostali w tradycyj
nych strojach kontuszowych, z szarfami, 
orderami, szablami i obowiązkowym pa
sem, skromnym lub ozdobnym, gładkim 
lub zawiązanym w pęk, z frędzlami lub 
bez, ale zawsze silnie wyeksponowanym. 
W pierwszej gablocie można obejrzeć, 
jak wygląda rozwinięty pas słucki póllity 
(lansowany złotym wątkiem), wykona
ny w latach 1768-1780 w manufakturze 
Radziwiłłów w Słucku, dawne woj. no
wogródzkie - najdłużej działającej (od 
około 1767 do 1844 r.) i najsłynniejszej 
polskiej persjarni, prowadzonej przez 
Jana i Leona Mażarskich. Hołdowano 
tam bogatej ornamentyce orientalizującej

i stworzono kanon kompozycyjny pasa 
polskiego: długi wąski prostokąt części 
środkowej - tzw. wciąż flankują dwa 
mniejsze, zbliżone do kwadratu pola za
kończeń, tzw. głowy. Głowy i wciąż oto
czone są ozdobnymi szlaczkami. Bogato 
dekorowane - naprzemiennie ornamen
tem roślinnym i geometrycznym - są tak-
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2. Pas lity z manufaktury Paschalisa 
Jakubowicza, Warszawa lub Lipków, 1788-1794

3. Kilimek „pótlity” - imitacja pasa 
kontuszowego, Polska, przełom XIX i XX w.

4. Makata z pasów kontuszowych
z manufaktury Radziwiłłów w Słucku, druga 
potowa XVIII w.

1. Pas póility, manufaktura Karola Radziwlta 
w Stucku, kierownictwo Jan Mażarski, 
1768-1780

że wąskie poprzeczne paski we wciążu, 
zwane pólkami. W głowach występują 
na ogół po dwa symetryczne motywy 
kwiatowe, a krótsze brzegi obszyte są, 
stosownie do rodzaju pasa, frędzlami: 
złotymi, srebrnymi lub jedwabnymi. 
Aby zawiązać pas na stroju kontuszo
wym, składano go na pół i opasywano 
nim talię, przekładając końcówki wokół 
nawiniętych warstw tak, aby widoczne 
były głowy. W gablocie znajduje się też 
strój kontuszowy z XVIII w.: na jedwab
ny żupan włożony jest sukienny kontusz 
z jedwabną podszewką z kremowego 
atłasu, a na niego jedwabny pas, zawiąza
ny w myśl powyższego opisu - to jedyny 
taki przykład na łódzkiej wystawie. Inne 
stroje, dziewiętnasto- i dwudziestowiecz
ne, prezentowane są bez przewiązanych 
pasów ze względu na zabytkową struk
turę tych cennych eksponatów, traktowa
nych dziś raczej jako przykłady dawnego 
rękodzielnictwa niż ełementy stroju.

W kolejnych gablotach wiszą pasy: 
wschodnie z Persji i Indii (XVII-XVII1 w.), 
o intensywnej kolorystyce i mocnych 
kontrastach; wspomniane już pasy słuc- 

kie (XVIII w.); pasy z Grodna, Kobyłki 
i Gdańska (XVIII w.); pasy z manufaktur 
Paschalisa Jakubowicza z Warszawy, Lip- 
kowa i Krakowa (XVIII w.), doskonałe 
warsztatowo, z dekoracjami stapiającymi 
pierwiastki Wschodu i Zachodu; rosyj
skie (przełom XVIII i XIX w.) i francu
skie (XVIII w., przełom XVIII i XIX w.), 
utrzymane w subtelnych, wysmakowa
nych barwach, o eleganckich i stonowa
nych wzorach; haftowane pasy polskie 
(XVIII w., przełom XVIII i XIX w.), 
z motywami elipsy, wolego oka, owoców, 
róży, pejzażu, a nawet donic! Wszystkie 
zachwycają bogactwem i wielką pomy
słowością wzorów: geometrycznych 
i roślinnych w szlaczkach i półkach, 
obfitymi frędzlami i dekoracyjnymi za- 
kończeniami-głowami, wysmakowaną 
kolorystyką i doskonałym warsztatem. 
Choć zapewne nie brakowało i wyro
bów tandetnych, z lichych materiałów, 
na wystawie w Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa zgromadzono te naj
ciekawsze, najbardziej reprezentacyjne, 
unikatowe, także dopożyczone z innych 
placówek muzealnych, np. pas jedwabny 
haftowany złotem, jedwabiem i pawimi 
piórami (przełom XVIII i XIX w.) z Mu
zeum Zamku w Oporowie.

W XIX stuleciu malowniczy, lecz 
kosztowny strój kontuszowy noszono 
rzadziej, oficjalnie nie zawsze było to 
możliwe w znajdującym się pod zabora
mi kraju. Pasy przekazywano więc czę
sto w darach kościołom, gdzie wszywane 
były w tkaniny liturgiczne. Na wystawie 
obrazują to dwa ornaty: z pasem kobyłec- 
kim w kolumnie (1787-1794) i z pasem 
francuskim (przełom XVIII i XIX w.) 
oraz stuły: jedna uszyta z jedwabnego 
pasa francuskiego, druga z fragmentów 
dwóch pasów jedwabnych, z manufak
tury Paschalisa Jakubowicza i z Lyonu, 
obie z czwartej ćwierci XVIII stulecia.

Wiek XIX - to także czas wielkiej po
pularności tkanin dekoracyjnych z moty
wami zaczerpniętymi z pasów kontuszo
wych. Wykonywano je w tkalni w Pod- 
zameczku koło Buczacza (dawne woj. 
ruskie), założonej około 1787 r. przez 
braci Oskara, Emila i Artura Potockich 
i czynnej aż do 1939 r. Makaty buczackie 
operowały dwoma typami kompozycji 
opartymi na wzorcu pasowym: w pierw
szym zestawiano obok siebie od dwóch 
do ośmiu pasów, w drugim ograniczano 
się do jednego, eksperymentowano przy 
tym z proporcjami, kompilując ze sobą 
poszczególne elementy tradycyjnego 
wzorca. Niekiedy dorzucano też moty
wy niespotykane w pierwowzorach, np. 
sylwetkę Iwa-centaura czy egzotyczne 
ornamenty zaczerpnięte z tkanin turec

kich, perskich czy lokalnych ludowych. 
Tkaniny takie najchętniej kupowali zie
mianie i intelektualiści - zawieszone na 
ścianach podsycać miały nastroje pa
triotyczne, a zarazem pokazywać, jak 
w ciekawy sposób można inspirować się 
przeszłością, np. zestawiając obok siebie 
siedem różnych pasów zakończonych 
jednołodygowymi kwitnącymi gałązkami 
(wzór slucki) naprzemiennie z bukietami 
w wazach (wzór Daniela Chmielewskie
go), a środkowy pas czyniąc najszerszym, 
jak w makacie jedwabnej litej z pracowni 
Oskara Potockiego.

£»«><0S

Z XIX w. pochodzi większość zgro
madzonych na wystawie strojów kontu
szowych oraz towarzysząca im biała broń 
i biżuteria, a sposób, w jaki je noszono, 
obrazuje romantyczny portret mężczy
zny z oknem w tle, namalowany przez 
Feliksa Hanusza w 1848 r. Najwięcej 
uwagi autor obrazu poświęcił pasowi: 
bogato zdobiony, wielokrotnie przewią
zany, z długimi frędzlami założony jest 
bezpośrednio na biały żupan - w po
przednich stuleciach w ten sposób ubie
rali się tylko mieszczanie, szlachta wkła
dała pas na kontusz. Okazuje się więc, 
że i sposób noszenia oraz eksponowania 
pasa także podlegał przeobrażeniom 
społecznym. O tym, jak silnie staropol
skie akcesorium funkcjonowało w świa
domości uciśnionego narodu, świadczą 
licznie zgromadzone na wystawie obrazy, 
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grafiki, ilustracje: do Pamiętników Jana 
Chryzostoma Paska, Holsztyńskiego Ju
liusza Słowackiego, Pana Tadeusza Ada
ma Mickiewicza - warto zwrócić uwagę 
zwłaszcza na dwa przepiękne wizerunki 
Gerwazego pędzla Antoniego Kozakie
wicza i Walerego Eliasza-Radzikowskie- 
go. Pas kontuszowy odnajdziemy w wy
robach majolikowych z manufaktury 
Michała Piotra Radziwiłła w Nieboro
wie (talerz z domniemanym wizerun
kiem Jana III Sobieskiego na koniu oraz 
kufel-wazonik z postacią szlachcica, obie 
postacie oczywiście w strojach kontuszo
wych, z lat 1881-1886), oraz w jednym 
z najcenniejszych eksponatów na wy
stawie: figurze Augusta III Sasa z białej 
szkliwionej porcelany, autorstwa Johan
na Joachima Kaendlera, pochodzącej ze 
słynnej Królewskiej Manufaktury Saskiej 
Porcelany w Miśni (XVIII w.).

Pasy uznawano za cenne i warte 
utrwalenia dla potomności już sto lat 
temu; ciekawą dokumentację malar
ską 12 pasów kontuszowych wykonał 
w 1895 r. Karol Wawrosz - dziś możemy 
oglądać ją dzięki zachowanym zdjęciom 
z Zakładu dla Fotografii i Reprodukcji 
Fototechnicznej Tadeusza Jabłońskiego 
i Spółki, działającego w latach 1896-1910 
przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie. 
Staropolski pas towarzyszył Polakom 
w ciągu kilku wieków w najważniejszych 
momentach życia, podkreślał wyjątkowy 
charakter sytuacji, rangę uroczystości - 
zarówno w wymiarze prywatnym, jak 
i oficjalnym, państwowym. Ten wielki 
sentyment wynikał z tęsknoty za utraco
ną ojczyzną, zarazem doskonale wpisując 
się w dziewiętnastowieczne poszukiwa
nia tego, co w kulturze danego narodu

5. Ornat (przełom XIX i XX w.) z fragmentami 
wciąża pasa jedwabnego wszytego w kolumny, 
pas pochodzi z manufaktury Clauda Etienne’a 
Filsjeana w Kobyłce, 1787-1794

(eksponaty pochodzą ze zbiorów Centralnego
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 

zdjęcia: Lech Andrzejewski)

oryginalne i ponadczasowe, czegoś, co 
mogłoby inspirować kolejne pokolenia. 
Pas kontuszowy przypominał najlepsze 
tradycje kultury szlacheckiej, mając za
razem atrakcyjną formę, doskonałą do 
eksperymentów artystycznych. Nic więc 

dziwnego, że jego wzorzec został podję
ty przez Warsztaty Krakowskie (batiko- 
we szale), Stowarzyszenie Polska Sztuka 
Stosowana i w końcu przez Spółdzielnię 
Artystów Plastyków ŁAD. Na łódzkiej 
wystawie znajdziemy wiele przykładów 
tkanin „ładowskich”, w interesujący 
sposób wykorzystujących wątek staro
polskiego akcesorium. Wniosły one zna
czący wkład w rozwój „polskiej szkoły 
tkaniny”, podobnie jak powojenne ża
kardy, tkaniny malowane i drukowane, 
gobeliny, których autorzy podjęli się no
wych reinterpretacji pasowego wzorca. 
Jak sugestywne bywały takie fascynacje 
przeszłością, pokazuje zamykający wy
stawę monumentalny gobelin „Treny” 
Barbary Falkowskiej (o wymiarach 355 
x 430 cm) z 1965 r. To dzieło o rozbu
dowanej, wielowątkowej kompozycji 
i monochromatycznej, zbrudzonej, nieco 
turpistycznej kolorystyce.

Czy dzisiaj też są wykonywane pasy 
kontuszowe? Okazuje się, że tak, a po
pyt na nie utrzymuje się od lat pięćdzie
siątych XX w. W Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa dokumentuje to siedem 
transpozycji pasów słuckich, z 1961 
i 2007 r., autorstwa Mariana i Wacławy 
Strzeleckich z Sopotu. Tkaniny te mają 
zróżnicowaną wielkość i zdecydowa
nie dekoracyjny charakter, przyciągają 
wzrok misternym wykończeniem i in
tensywnymi kolorami - to nie wierne 
rekonstrukcje (inny jest materiał, pro
porcje), lecz współczesne wariacje na 
temat staropolskiego akcesorium, jak 
się okazuje - będącego niewyczerpanym 
źródłem inspiracji.

Monika Nowakowska

Spotkanie z książką
SPOSOBY BARWIENIA PAPIERÓW I TKANIN

W2008 r. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju obchodziło jubile
usz 40-lecia. Z tej okazji zorganizowana została m.in. wystawa „Dru
karskie techniki zdobienia papierów i tkanin” (wrzesień-grudzień 2008). Ka

talog, który towarzyszył ekspozycji, stanowi cenne źródło historyczne i przy
czynek do badań nad historią techniki i technologii zdobienia papierów.

Pierwsza część katalogu zawiera artykuły wprowadzające w tematykę 
wystawy. Teresa Windyka - autorka scenariusza i kurator prezentacji - przy
bliża dzieje barwienia papieru i tkanin, Jacek Tomaszewski 
opisuje historię i technologię wytwarzania kartunów, czyli 
papierów perkalowych, a Dorota Blaszczyk i Rainer Sachs 
zajmują się zapomnianym rzemiosłem artystycznym - pro
dukującymi perkal wrocławskimi fabrykami i twórczością 
grafików z Wrocławia.

W drugiej części publikacji, którą stanowi właściwy 
katalog, przedstawione zostały eksponaty, prezentowane 
na wystawie: papiery i płótna introligatorskie zdobione 
drukiem, wzorniki papierów ozdobnych, papierowe obi
cia ścienne, wzorniki tapet, tkaniny zdobione drukiem, 
wzorniki druków na tkaninach i klocki drukarskie. Noty 
katalogowe podane zostały w układzie alfabetycznym 
według nazwisk wytwórców opisywanych przedmiotów 
i chronologicznie według dat powstania. W wypadku ano
nimowych wytwórców zachowano alfabetyczny porządek 

prezentacji według nazw ustalonych miejscowości, w których obiekty 
powstały. Zabytki całkowicie anonimowe przedstawiono według technik 
wytwarzania.

Każdy eksponat został opatrzony zdjęciem oraz opisany według 
schematu: nazwa, twórca, miejsce i czas powstania, materiał, technika, 
wymiary, numer inwentarzowy, krótka charakterystyka, informacja o po
chodzeniu, źródła bibliograficzne.

Wystawę przygotowano wykorzystując zbiory własne 
muzeum w Dusznikach, Centralnego Muzeum Włókien
nictwa w Łodzi oraz muzeów: Drukarstwa Warszawskiego, 
Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Etno
graficznego we Wrocławiu, Tkactwa Dolnośląskiego w Ka
miennej Górze, Muzeum w Międzyrzeczu i kolekcji prywat
nej Jacka Tomaszewskiego z Warszawy.

Na końcu publikacji zamieszczono słownik wybranych 
terminów, co jest bardzo przydatne, ponieważ autorzy not 
katalogowych używają specjalistycznego słownictwa, które 
może być w pełni zrozumiale dla odbiorców mających już 
ugruntowaną wiedzę w zakresie przedstawionej tematyki.

Katalog zainteresuje przede wszystkim drukarzy, introli
gatorów, papierników, ale może być też przydatny dla miło
śników sztuki i muzealnych spotkań. Można go kupić (cena: 
30 zł) w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
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Czterysta lat emigracji Polaków 
do Ameryki Północnej

W
 1608 r. do wybrzeży Wirginii, 
kolonii brytyjskiej w Amery
ce Północnej, przypłynął 
żaglowiec „Mary and Margaret”. 

Na jego pokładzie znaleźli się pol
scy rzemieślnicy - smolarze, szkla
rze, cieśle. Byli to pierwsi Polacy 
w Nowym Swiecie i to od nich roz- 

kim tym traktować będzie wystawa 
„Ziemia obiecana. 400 lat emigra
cji z Polski do Ameryki Północnej” 
w Muzeum Wychodźstwa Polskiego 
im. I. J. Paderewskiego w gma
chu Podchorążówki w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie. Zo
baczymy na niej zarówno eksponaty

związane z mało znanymi lub wręcz 
anonimowymi emigrantami, jak 
i najwybitniejszymi synami narodu, 
których losy wiązały się też z historią 
Stanów Zjednoczonych (Tadeuszem 
Kościuszką, Kazimierzem Pułaskim, 
Ignacym Janem Paderewskim i inny
mi). Ale pokazać wszystkich śladów

im u'i mu mmimFi i

poczyna się czterystuletnia historia 
emigracji z ziem polskich na konty
nent Ameryki Północnej.

O polskim osadnictwie w Ameryce 
- o ludziach poszukujących pracy, 
lepszego życia lub dziejowej sprawie
dliwości, walczących „o naszą i waszą 
wolność” m.in. w wojnie o niepodle
głość Stanów Zjednoczonych (1775- 
-1783) i wojnie secesyjnej (1861-1865), 
a czasem, zwyczajnie, wędrujących 
w nieznane z nadzieją na przeżycie 
niezwykłych przygód - o wszyst-

1. 2. Żaglowiec „Mary and Margaret’’ i grupa 
pierwszych emigrantów z Polski w Ameryce 
Północnej (1) oraz hutnik szkta podczas 
pracy, w głębi zabudowania wzniesionej 
przez Polaków pierwszej huty szkta 
w Jamestown (2) na znaczkach Poczty 
Polskiej wydanych w 1975 r. z okazji 
dwusetnej rocznicy ogłoszenia niepodległości 
Stanów Zjednoczonych Ameryki

3. Antoine Maurin według rysunku Antoniego 
Ziemięckiego, „Kazimierz Pułaski, konfederat 
barski, jenerał wojsk amerikańskich” 
(plansza 16 z serii „Portrety królów i wybitnych 
Polaków”), 1859, litografia wykonana
w zakładzie Josepha Lemerciera w Paryżu, 
wydanie Franciszka Dazziary w Warszawie

4. Jeden z eksponatów wystawy - pierwsze 
wydanie rozmówek polsko-angielskich Erazma 
Łukasza Kasprowicza i Juliusa Corneta 
(Rozmowy w polskim i angielskim języku przez 
E. Kasprowicza i J. Corneta, w księgarni Ottona 
Holtze, Lipsk 1863); o powodzeniu, jakim 
cieszyła się ta niewielka (drukowana w 16-ce), 
podręczna książeczka wśród polskiej emigracji 
popowstaniowej świadczą jej wznowienia: 
wydanie drugie ukazało się w 1898 r., trzecie
w 1906 r., a czwarte w 1912 r.

(ilustracje: 3 - Biblioteka Narodowa 
w Warszawie, 4 - fot. Wojciech Przybyszewski)

polskości i wszystkich przejawów 
polskiego osadnictwa w Stanach 
Zjednoczonych nie sposób. Wystawa 
ukaże więc wybrane najważniejsze 
etapy emigracji z Polski do Stanów 
Zjednoczonych - od 1608 do 
1922 r.

MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
ZESPÓL PAŁACOWO-OGRODOWY

Wystawa pod patronatem Ambasady Stanów Zjednoczonych AP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, przygotowana we współpracy z The Polish Museum of America w Chicago, Seminarium 
Polskim św. św. Cyryla i Metodego w Orchard Lake, Związkiem Polek w Ameryce oraz Muzeum im. 
K. Pułaskiego w Warce, otwarta będzie na początku 2009 r. i potrwa do końca 2009 r. w Muzeum 
Wychodźstwa Polskiego im. I. J. Paderewskiego w Podchorążówce - Łazienki Królewskie w Warszawie, 
ul. Agrykoli 1. Zwiedzać ją można od wtorku do niedzieli w godzinach 9-16. Wstęp bezpłatny.
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Spotkanie z książką

POLSKIE KOLEKCJONERSTWO 
GRAFIKI

Nakładem warszawskiego wydawnictwa Neri- 
ton ukazała się w 2008 r. książka Polskie ko
lekcjonerstwo grafiki. Ludzie i instytucje pod red. 

Ewy Frąckowiak i Anny Grochali. Zamieszczone 
tu teksty są zapisem referatów przedstawionych 
na sesji naukowej „Polskie kolekcjonerstwo 
grafiki - dawniej i dziś”, która w 2006 r. towarzy
szyła wystawie „Miłośnicy grafiki i ich kolekcje 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie". 
Poruszone w nich zostały różne aspekty polskie
go kolekcjonerstwa grafiki. Autorzy - historycy 
i historycy sztuki, pracownicy polskich muzeów, 
bibliotek i uniwersytetów przedstawili sylwetki ko
lekcjonerów oraz opisali instytucje zajmujące się 
ochroną zbiorów graficznych.

Wstępem do publikacji jest esej Doroty Folgi- 
- Januszewskiej zatytułowany Grafika - między hi
storią kultury a żywą 
sztuką, w którym 
autorka pisze m.in.: 
„ Grafika dzięki moż
liwości powielania 
może więc być 
«rozmnażana», ale 
przez swój wyraz ar
tystyczny i warsztat 
jest jednocześnie 
unikatowa - i ta jej 
ambiwalencja za
wsze była intrygują
ca". W rozdziałach 
pierwszej części 
Michał Kłosiński 
scharakteryzował 
rolę Augusta Fryderyka Moszyńskiego w po
wstaniu królewskiego Gabinetu Rycin Stanisława 
Augusta, Paweł Ignaczak opisał kolekcję prac 
graficznych Jana Piotra Norblina, Magdalena 
Adamska przedstawiła zbiory Macieja Wodziń
skiego, a Ewa Milicer zajęła się rycinami Feliksa 
Stanisława Jasińskiego. Kolejne teksty omawia
ją m.in. kolekcję Feliksa Mangghi-Jasieńskiego 
(Agnieszka Kluczewska-Wójcik), Henryka Groh
mana (Wanda M. Rudzińska), Zenona Kona 
(Dariusz Kacprzak). W publikacji zamieszczone 
też zostały szkice na temat działalności Wiktora 
Gomulickiego jako teoretyka i krytyka sztuki (Ka
milla Pijanowska) i o politycznej aktywności Kazi
mierza Woźnickiego (Danuta Plygawko).

Druga część tomu zawiera teksty dotyczące in
stytucji zajmujących się ochroną zbiorów graficz
nych, m.in. Muzeum Książąt Czartoryskich (Ewa 
Czepielowa), Biblioteki Polskiej w Paryżu (Anna 
Czarnocka), Poznańskiego Towarzystwa Przyja
ciół Nauk (Grażyna Kubiak), a także kolekcjom: 
ekslibrisów polskich przekazanych w pierwszej 
połowie XX w. do Muzeum Narodowego w War
szawie (Piotr P. Czyż), grafiki wileńskiej okresu 
międzywojennego (Jan Kottowski) oraz grafiki 
polskich emigrantów (Mirosław Adam Supruniuk) 
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.

Autorzy wykorzystali w badaniach bogate ma
teriały archiwalne: korespondencję, dokumenty, 
notatki, zapomniane teksty i przekazy. 57 czar
no-białych ilustracji uzupełnia treść publikacji, 
będącej rodzajem podziękowania tym, „którzy 
na przekór zaszłościom historycznym i wojen
nym zawieruchom dwóch ostatnich stuleci oraz 
niezależnie od podziałów politycznych, społecz
nych i różnic majątkowych stali się fundatorami 
naszego skarbu narodowego - najwybitniejszych 
polskich kolekcji dziel graficznych".

Książkę można nabyć (cena: 43 zł) bez
pośrednio u wydawcy (Wydawnictwo Neriton, 
00-272 Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31, 
pok. 33, tel. 022 831-02-61 w. 26, e-mail: 
neriton@ihpan.edu.pl, www.neriton.apnet.pl).

Z WIZYTĄ W MUZEUM

Świat karpackich świątyń

P
aństwowe Muzeum Archeo
logiczne w Warszawie we 
współpracy z Muzeum Sza- 
riskim w Bardejowie i Instytutem 

Słowackim w Polsce przygotowało 
wystawę „Świat karpackich świą
tyń”, jako kolejną prezentację zabyt
ków wiązanych z Kościołem grecko
katolickim na Słowacji. Poprzednia 
wystawa „Między Wschodem 
i Zachodem” była okazją do poka
zania wspaniałej kolekcji ikon. 
Tym razem skoncentrowano się na 
innych przedmiotach, które związa
ne są z obrządkiem greckokatolic
kim. Są to głównie naczynia litur
giczne (kielichy, kadzielnice itp.) 
oraz szaty i przedmioty, stanowią
ce wyposażenie cerkwi. Na osobną 
uwagę zasługują krzyże, które ze 
względu na swą specyficzną, nie
zwykle rozbudowaną formę są cha
rakterystycznym elementem, wień
czącym greckokatolickie świątynie. 
Architekturę drewnianych cerkwi, 
wspaniale wpisujących się w krajo
braz słowackich Karpat, prezentują 
modele oraz zdjęcia wykonane przez 
Milośa Dudasa.

Wystawa „Świat karpackich 
świątyń” prezentuje jedynie nie
wielką część kolekcji znajdującej 
się w zbiorach Muzeum Szariskiego 
w Bardejowie. Gromadzenie zabyt
ków związanych z przeszłością 
położonego we wschodniej Słowacji 
regionu ma długą, sięgającą poło
wy XIX w. tradycję, a utworzone 
w 1907 r. muzeum należy do naj
ważniejszych tego typu placówek na 
Słowacji. Ze względu na położenie 
i tradycję, jego działalność skie
rowana jest na ochronę specyficz
nej dla tego rejonu Karpat kultury, 
która jest wynikiem przenikania się 
tradycji chrześcijaństwa Wschodu 
i Zachodu. Zasadniczy wpływ na 
nią miał Kościół greckokatolicki, 
który powstał w wyniku unii zawar
tej przez Kościół katolicki i ducho
wieństwo prawosławne w 1646 r. 
w Użhorodzie. Te dwa nurty chrze
ścijaństwa znalazły swe odbicie 
w drewnianej architekturze sakral
nej, ikonach oraz przedmiotach 

związanych z liturgią. Świadczą one 
o odmienności Kościoła greckoka
tolickiego na Słowacji. Działalność 
Muzeum Szariskiego w Bardejowie 
nabrała szczególnego znaczenia 
w okresie rządów komunistycz
nych, kiedy Kościół greckokatolicki 
w ówczesnej Czechosłowacji przeży
wał wielkie prześladowania, ale, na

Świat 
karpackich świątyń

Sztuka Kościoła greckokatolickiego
na Słowacji

szczęście, uratowano wówczas wiele 
cennych przedmiotów, które dziś 
stanowią trzon kolekcji muzealnej.

Pomysłodawcą, kuratorem oraz 
autorem aranżacji plastycznej wysta
wy „Świat karpackich świątyń” jest 
Marek Zalewski. Od 3 grudnia 
2008 do 10 lutego 2009 r. będzie 
ona prezentowana w Państwowym 
Muzeum Archeologicznym w War
szawie, a następnie także w Sando
mierzu, Płocku, Łowiczu i Ostrołęce 
oraz w Chełmie i Zamościu. Szcze
gólnego znaczenia nabierze jej pokaz 
w Sandomierzu (od 14 lutego 2009 r.), 
gdyż weszła ona w program IV 
Spotkań Cyrylometodiańskich, orga
nizowanych przez diecezję sando
mierską spotkań biskupów Kościoła 
katolickiego z Europy Środkowej.

Frantisek Gutek 
Wojciech Brzeziński
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Słowackie kościoły drewniane

W
2008 r. na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Na
turalnego UNESCO wśród innych 
obiektów zostało wpisanych osiem sło

wackich drewnianych kościołów (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 9, 2008, 
s. 33). Są to rzymskokatolickie kościoły 
w Hervartovie i Tvrdoszinie, ewangelickie 
kościoły tzw. artykularne w Kieżmarku, 
Lesztinach i Hronseku oraz greckokato
lickie cerkwie w Bodruźali, Ladomirovej 
i Ruskiej Bystrej.

Wszystkie najcenniejsze słowackie 
kościoły drewniane przeszły dodatkowy 
proces oceniania i wyboru na pozio
mie narodowym, i to jeszcze przed 
opracowaniem projektu nominacyj
nego. Dlatego dla obiektywnej oceny 
ich wartości architektonicznych, arty- 
styczno-rzemieślniczych, plastycznych 
oraz urbanistycznych zostało sformu
łowanych siedem kryteriów wyboru. 
Obejmowały one zachowaną autentycz
ność historycznej konstrukcji obiektu, 
jego artystyczną formę oraz pierwot
ne wyposażenie wnętrza (ołtarz, iko
nostas, ambona, chrzcielnica, organy, 
ławki itd.), ale także rodzaj bezpośred
niego otoczenia (cmentarz, ogrodze
nie, płot, brama, dzwonnica, zieleń, 
pozostałe budynki). Na podstawie tych 
kryteriów dokonano oceny oraz wybo
ru konkretnych świątyń. Pod uwagę 
brano jedynie obiekty znajdujące się in 
situ, służące potrzebom liturgicznym 
miejscowej społeczności chrześcijań
skiej, pod warunkiem istnienia również 
możliwości ich wykorzystywania i pre
zentowania w celach kulturalno-spo
łecznych.

Wybrane obiekty trzech wyznań 
chrześcijańskich są przykładem zróżni
cowania drewnianego budownictwa na 
terenie Słowacji. Poszczególne budowle, 
różniące się między sobą typologicznie, 
przedstawiają indywidualną prezentację 
tradycyjnej architektury sakralnej kon
kretnego wyznania chrześcijańskiego 
w danym regionie. Zespół ośmiu sło
wackich drewnianych świątyń niewąt
pliwie reprezentuje uniwersalne war
tości, które są warunkiem wpisania na 
listę UNESCO. Stanowią bowiem wyjąt
kową i wciąż żywą architekturę oraz 
tradycję budowlaną charakterystyczną 
dla wieloetnicznego i wyznaniowego 
regionu wschodnich Karpat. Obiekty 
te odzwierciedlają więc niezwykłą róż
norodność tych ziem. Chociaż archi
tektura sakralna ma od średniowiecza 
wspólny, chrześcijański fundament, to 
przez następne stulecia wzbogacana 
była nowymi elementami wyznaniowy

mi. Jej forma przyjmowała nowe myśli 
i rozwiązania. Dzięki temu skromne na 
pierwszy rzut oka drewniane budowle 
sakralne, jak gdyby zapomniane w bez
kresnych lasach Karpat, stopniowo roz
winęły się w niezwykle barwny, boga
ty pod względem architektonicznym 
i artystycznym świat.

1. Bodruźala,cerkiew greckokatolicka, z 1658 r., 
należy do najstarszych i najlepiej zachowanych 
drewnianych świątyń na Słowacji; jej wnętrze 
zdobią malowidła i ikonostas z XVII w.

2. Hervartov,kościół rzymskokatolicki, z końca 
XV w., z ciekawymi malowidłami z XV-XVII w.

3. Hronsek, kościół tzw. artykularny, z XVII w., 
pozbawiony dekoracji, co nawiązuje do surowych 
zasad protestantyzmu
4. Kieżmark, prosta bryła kościoła tzw. 
artykularnego, zbudowanego na początku 
XVIII w., kontrastuje z niezwykle bogato 
dekorowanym wnętrzem

Kościoły rzymskokatolickie w Her
vartovie oraz Tvrdoszinie można porów
nać do polskich drewnianych kościo
łów Małopolski i Zakarpacia. Karpaty 
wschodnie, gdzie odległość między oma
wianymi regionami jest niewielka, cha
rakteryzują się występowaniem drew
nianych kościołów tzw. typu gotykizu- 
jącego, do którego oba kościoły można 
zaliczyć. Powstały w XV i XVI w., kiedy

chrześcijaństwo zadomowiło się już 
na tym terenie. Budowano je sponta
nicznie, w miejscach, gdzie był dosta
tek iglastych, ewentualnie mieszanych 
lasów, a drewno stanowiło podstawowy 
materiał budowlany. Szeroka dostęp
ność drewna, umiejętność jego obróbki 
i łączenia konstrukcyjnego zdetermino
wały powstawanie drewnianych budowli 
sakralnych. Powszechnie panujący wów
czas styl gotycki nie mógł nie wpływać 
na ich charakter i formę, zatem ślady, 
jakie w nich pozostawił, nie są przypad
kowe. Każdy kościół oprócz podstawo
wej funkcji religijnej spełniał również 
w życiu wierzących funkcję kulturalno- 
-społeczną. Był miejscem modlitwy, 
kontemplacji, odpoczynku i wspólnych 
spotkań, jak również obiektem dumy. 
Skoro drewno było powszechnie uwa
żane za mniej wartościowy, pospolity 
materiał, budowniczowie drewnianych 
świątyń starali się naśladować istnieją
ce już budowle kamienne, zarówno te 
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o charakterze sakralnym, jak i świeckim. 
Właśnie z nich majstrzy ciesielscy czer
pali wzory i motywy, które następnie 
w uproszczonej formie transformowali 
do drewnianych konstrukcji, dostoso
wując je dodatkowo do miejscowej tra
dycji. W ten sposób na terenach pół
nocnej Słowacji, południowo-wschod
niej Polski oraz północno-wschodnich 
Czech rozwinęła się jedyna w swoim

rodzaju grupa drewnianych kościołów 
o charakterystycznym wyglądzie oraz 
artystycznych i technicznych rozwią
zaniach. Ich architektura ma wspólne 
rysy stylu gotyckiego, ale także wiele 
cech indywidualnych oraz specyficznych 
środków wyrazu, czerpanych z trady
cyjnej kultury budowlanej, typowej dla 
konkretnego regionu.

Okoliczności polityczne powstania 
w ciągu XVII w. niektórych drewnia
nych świątyń na terenach monarchii 
habsburskiej są pewnym spajającym ele
mentem między kościołami artykularny- 
mi w Kieżmarku, Lesztinach i Hronseku 
i już wcześniej zapisanymi polskimi 
protestanckimi tzw. Kościołami Pokoju. 
Jednak ich architektoniczne i konstruk
cyjne rozwiązania wywodzą się z całkowi
cie różnych uwarunkowań. Szachulcowa 
konstrukcja wykorzystana przy polskich 
kościołach w Jaworze i Świdnicy była 
na terytorium Górnych Węgier prawie 
nieznana i korzystano z niej jedynie 
wyjątkowo. Tu w sakralnych obiektach 
drewnianych dominowała konstrukcja 
zrębowa. Również wystrój wewnętrz
ny słowackich kościołów protestanc
kich miał inne inspiracje artystyczne.

5. Ladomirova, cerkiew greckokatolicka św. Michała 
Archanioła, z połowy XVIII w.; wraz z ogrodzeniem, 
wolno stojącą dzwonnicą i cmentarzem tworzy 
jednolity zespól

6. Lesztiny, kościół tzw. artykularny, z końca XVII w., 
z ciekawą dekoracją malarską i rzeźbiarską wnętrza

7. Ruska Bystra, cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja, 
z początku XVIII w., wyróżnia ją spośród innych cerkwi 
prosta architektura
8. Tvrdoszin, kościół rzymskokatolicki, z połowy XV w., 
nawiązuje do architektury gotyckiej

Widać w nich wyraźne późnorenesan- 
sowe i wczesnobarokowe rozwiązania, 
którę do prowincjonalnego i górskie
go środowiska docierały bardzo późno 
z większych miast. Pomimo to doskonale 
dopełniały ludową twórczość. Najlepiej 
to widać w kościele tzw. artykularnym 
w Lesztinach, gdzie konstrukcja zrę
bowa i uproszczona budowa wpłynę
ły na miejscowe tradycje budowlane 
w świeckiej architekturze regionu Oraw. 
Jednak w zaskakująco bogato zdobionym 
wnętrzu zastosowano mnóstwo późno- 
renesansowych motywów roślinnych, 
łączonych z naiwnymi wzorami postaci 
oraz kolorowymi marmurkowaniami. 
Wszystko to niosło już tchnienie wcze- 
snobarokowych form artystycznych.

Z kolei kościół artykularny w Kież
marku reprezentuje inny - kaznodziejski 
typ świątyni, z malarską dekoracją noszą
cą znamiona profesjonalnego rzemiosła 
artystycznego. Natomiast w kościele 
artykularnym w Hronseku prawie zupeł
nie brak dekoracji i ozdób plastycznych. 
Tu forma architektury całkowicie pod
porządkowuje się słupowo-ramowej kon
strukcji i treści protestanckiej liturgii, 
które jasno definiują charakter wnętrza.

Cerkwie greckokatolickie w Bo- 
druźali, Ladomirovej i Ruskiej Bystrej 
pod względem architektonicznym można 
zaliczyć do sakralnych obiektów drewnia
nych tzw. typu łemkowskiego. Ich wystę
powanie jest ograniczone do konkret
nego terytorium, które wyznaczało gra
nicę wschodnich Karpat. Budownictwo 

to odzwierciedla religijno-kulturowe 
związki obu tradycji chrześcijańskich. 
Cerkwie unickie (greckokatolickie) są 
jedynym w swoim rodzaju przykładem 
wpływu, który na drewnianą architek
turę Wschodu miała kultura i budow
nictwo Zachodu, z jego emocjonalnie 
barokowym wyrazem. Przejawem tego 
jest nałożenie się na pierwotnie central
ny i symetryczny model bizantyjskich 
świątyń podłużnej dyspozycji łacińskich 
kościołów orientowanych w linii wschód- 
-zachód, z dominującą wieżą usytuowa
ną nad wejściem. Wpływ historycznej 
stylistyki architektury Zachodu znaj

duje odbicie również w wykorzystaniu 
typowego barokowego wykończenia, na 
stopniowanych namiotowych dachach 
poszczególnych przestrzeni.

Pod koniec XVIII w. silny wpływ 
sztuki łacińskiej przejawiał się także 
w artystycznym wystroju i wyposażeniu 
cerkwi. Opracowanie religijnej tematyki 
i symboliki na malowidłach ściennych, 
ikonach oraz detalach wystroju wnętrza 
kościołów częściowo czerpie inspiracje 
również z zachodnioeuropejskiego śro
dowiska artystycznego. Nieznani autorzy 
starali się stworzyć namiastkę prawdzi
wego portretu, a poszczególnych świę
tych przedstawiali również z odpowied
nimi insygniami piastowanych godności 
w ten sposób, by wzmocnić ich uroczy
sty i majestatyczny charakter. Właśnie 
te cechy można zauważyć w architek
turze i w niektórych ikonach cerkwi 
w Bodruźali i Ladomirovej. Obiekty te 
nie są przykładem jednolitej łemkowskiej 
drewnianej architektury sakralnej, ale 
reprezentują grupę świątyń różniących 
się wyglądem zewnętrznym, detalami 
konstrukcyjnymi oraz plastycznymi deko
racjami. Zróżnicowanie to widać także 
w cerkwi w Ruskiej Bystrej, której archi
tektura na pierwszy rzut oka wymyka się 
z tradycyjnego modelu świątyń obrząd
ku wschodniego. Pomimo to wszystkie 
one są świadectwem niezwykle barwnej 
i bogatej tradycji budownictwa drewnia
nego na terenach wschodniej Słowacji.

Milos Dudaś
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Jubileusz bydgoskiego muzeum
W minionym roku Muzeum 

Okręgowe im. Leona Wy
czółkowskiego w Bydgoszczy ob
chodziło jubileusz 85-lecia swego 
istnienia. Powstało w 1923 r. na 
bazie zbiorów historycznych 
i archeologicznych dotyczących 
regionu; lokalne kolekcjoner
stwo rozwijało się już wcześniej 
w ramach działalności niemiec- 

rewitalizacja Wyspy Młyńskiej 
wraz z zespołem zlokalizowanych 
tam budynków otwiera przed 
muzeum w Bydgoszczy szerokie 
możliwości ekspozycyjne i kolek
cjonerskie.

Na zamknięcie obchodów 
swojego jubileuszu Muzeum 
Okręgowe w Bydgoszczy zorga
nizowało w dniach od 26 września 

sztuki, rzemiosła artystycznego, 
historii, archeologii, numizmaty
ki, etnografii i fonografii, które na 
różnych etapach 85-letniej historii 
muzeum pojawiły się w jego zbio
rach, zasygnalizowało najbardziej 
wartościowe zjawiska w dziejach 
muzealnego kolekcjonerstwa. 
Zespoły te przybliżyły zawartość 
kolekcji o różnej randze artystycz- 

graficzna przypominała kolej
nych dyrektorów oraz dawne 
i współczesne budynki muzealne. 
Zgromadzono też wydawnictwa 
muzealne powstałe w 85-leciu: 
katalogi i informatory wystaw, pla
katy i afisze oraz zaproszenia na 
wernisaże.

Zasadniczej ekspozycji towa
rzyszyły dwa aneksy, przygoto-

kiego Towarzystwa Historycznego 
Obwodu Nadnoteckiego, którego 
zbiory udostępniane były w koście
le klarysek, sąsiadującym z gma
chem siedziby muzeum. W nowo 
powołanej bydgoskiej placówce 
muzealnej szybko też zaczęto 
gromadzić kolekcję polskiej sztuki 
współczesnej, która jest kontynu
owana i konsekwentnie powięk
szana do chwili obecnej. Po drugiej 
wojnie światowej nadano muzeum 
imię Leona Wyczółkowskiego - 
twórczość tego artysty jest boga
to reprezentowana w bydgoskich 
zbiorach. Prowadzona obecnie 

do 28 grudnia 2008 r. wystawę 
„Od kościoła klarysek po Wyspę 
Młyńską. Muzeum w Bydgoszczy 
1923-2008. Dzieje i zbiory”. 
Zasadnicza jej część obejmowała 
cztery działy: Prolog muzealne
go kolekcjonerstwa (1880-1923), 
Dwudziestolecie międzywojen
ne (1923-1939), Okres okupacji 
(1939-1945) oraz Czasy współcze
sne (1945-2008). Zaprezentowano 
w nich kształtowanie się poszcze
gólnych kolekcji oraz wybrane, 
najbardziej znaczące w historii 
muzeum wydarzenia. Kilkadziesiąt 
zespołów obiektów z zakresu 

nej i historycznej, w których ekspo
naty o najwyższych wartościach 
artyzmu sąsiadowały z przedmio
tami o walorach dokumentacyj
nych i pamiątkami. Zaprezento
wano obiekty dotychczas nie- 
eksponowane lub pokazywane 
w innym kontekście.

Uzupełnieniem części wystawy 
w formie eksponatów była doku
mentacja działalności muzeum 
- archiwalne inwentarze i karty 
obiektów, fotografie dawnych sal 
wystawowych, recenzje i infor
macje prasowe oraz fotografie 
z wernisaży. Dokumentacja foto-

wane w formie samodzielnych 
wystaw, a obrazujące dwie 
prestiżowe kolekcje: Kolekcję 
dziel Leona Wyczółkowskiego 
i Kolekcję polskiej sztuki współ
czesnej. Dopełnieniem całości 
byt obszerny, bogato ilustrowany 
katalog oraz publikacja dotyczą
ca historii muzeum. Ponadto jubi
leusz upamiętniły: medal „85 lat 
Muzeum Okręgowego im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy”, 
zaprojektowany przez Annę Beatę 
Wątróbską-Wdowiarską oraz eks
libris muzeum, autorstwa Piotra 
Gojowego.

Szlak Renesansu 
w Małopolsce
Patronat Honorowy
Marek Nawara
Man-ulek Województwa Malopokkiegó

Dwór w Jeżowie

Spotkania z kulturą Renesansu
26 października 2008

Zamek w Suchej Beskidzkiej 
Willa Decjusza w Krakowie 
11.00-15.00
Zwiedzanie obiektów z przewodnikiem 
(wejście o pełnych godzinach)

12.00
Wykłady na temat sztuki Renesansu

Wystawy, koncerty muzyki dawnej wstęp wolny
www.szlakrenesansu.pl

Szlak Renesansu w Małopolsce
Stowarzyszenie Willa Decjusza 

jest inicjatorem i realizato
rem projektu „Szlak Renesansu 
w Małopolsce", którego celem 
jest wzbogacenie oferty tury
stycznej regionu Małopolski oraz 
krajowej i międzynarodowej pro
mocji dziedzictwa kulturowego 
Małopolski, a także edukacja 
społeczeństwa w zakresie lokal
nego dziedzictwa kulturowego. 
Realizacja projektu w 2008 r. 
była możliwa dzięki dofinanso
waniu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego.

W 2007 r. odbyta się pilotażo
wa edycja projektu sprawdzająca 
możliwości i potrzebę jego realiza
cji w następnych latach. W edycji

tej wzięto udział trzech partnerów: 
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 
Zespól Szkół im. Wincentego 
Witosa w Książu Wielkim oraz 
Stowarzyszenie Willa Decjusza 
w Krakowie. Przygotowania pro
gramowe, merytoryczne i logi
styczne wydarzeń koordynowało 
Stowarzyszenie Willa Decjusza. 
Realizacja pilotażowej edycji 
spotkała się z dużym zaintere
sowaniem odbiorców i mediów. 
W II edycji projektu w 2008 r. 
partnerami Stowarzyszenia Willa 
Decjusza byty: Zespól Szkól 
Plastycznych w Tarnowie (Dwór 
w Jeżowie) oraz Muzeum Miej
skie Sucha Beskidzka (Zamek 
w Suchej Beskidzkiej).

W dniu 26 października 
2008 r. każdy z partnerów zor
ganizował w swojej siedzibie 
„Spotkanie z Kulturą Renesansu”. 
Podczas tych „Spotkań" wytypo
wane obiekty - dwór w Jeżowie, 
zamek w Suchej Beskidzkiej, 
Willa Decjusza w Krakowie - 
zostały otwarte dla zwiedzają
cych, a towarzyszące wydarzenia 
artystyczne, nawiązujące do kul
tury epoki Renesansu (koncerty 
muzyki dawnej, pokazy tańców 
historycznych, wystawy), pozwo
liły mieszkańcom i turystom na 
bardziej kompleksowe zapozna
nie się z dziedzictwem kulturo
wym, znajdującym się na terenie 
danej miejscowości.
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Dziedzictwo ziemi wschowskiej
Od 2005 r. we Wschowie w woj. 

lubuskim działa Stowarzyszenie 
Kultury Ziemi Wschowskiej, którego 

jednym z zadań jest pielęgnowa
nie i popularyzowanie dziedzictwa 
kulturowego Wschowy i okolic. 
Stowarzyszenie prowadzi przede 
wszystkim Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą, rozwija wśród mieszkańców 
Wschowy pasje muzyczne, poprzez 
liczne koncerty i warsztaty muzycz

nu. W październiku 2007 r. odbyta 
się we Wschowie sesja naukowa 
pt. „Rafał hrabia Gutowski. Szkice 
do XVIII-wiecznego portretu szla
checkiego", w której wzięli udział 
naukowcy i badacze ze środowisk 
akademickich i muzeów z całej 
Polski oraz wschowscy regionali
ści. Wszystkie materiały z tej sesji, 
przedstawiające wyniki badań 
podejmujących próbę ukazania 

Uczestnicy 
sesji „Ziemia 
Wschowska w 
czasach starosty 
Hieronima 
Radomickiego"

(fot. Paweł Klak)

ne, zainicjowało również akcję 
wzbogacania krajobrazu wschow- 
skich parków drewnianymi rzeźbami 
związanymi z historią miasta, przy
jęto pod swoje skrzydła Bractwo 
Rycerstwa Grodu Wschowskiego.

Od 2007 r. ten szeroki program 
działań wzbogacony został jeszcze 
jedną formą: współorganizowaniem 
sesji popularnonaukowych, przy
bliżających historię miasta i regio-

portretu polskiego szlachcica w XVII 
i XVIII w. w aspekcie różnorod
nych zjawisk społecznych, zawarte 
zostały w oddzielnie wydanej publi
kacji. Z kolei „Ziemia Wschowska 
w czasach starosty Hieronima 
Radomickiego" była tematem 
następnej sesji, która zorganizowa
na została przez Stowarzyszenie 
Kultury Ziemi Wschowskiej wraz 
ze Stowarzyszeniem Turystycznym

Ziemi Wschowskiej oraz Muzeum 
Okręgowym w Lesznie w paździer
niku 2008 r. Jej celem było zebranie 
i popularyzacja badań nad wielo- 
kulturowością w dziejach Wschowy, 
Leszna i okolic. W licznych wystą
pieniach i referatach mówiono 
m.in. o wpływie wojen religijnych 
na Śląsku, ruchu migracyjnym 
ludności i wzajemnych relacjach 
mieszkańców Wschowy i Leszna, 
sytuacji politycznej i gospodarczej 
ziemi wschowskiej w drugiej ćwierci 
XVII w. oraz o fascynującej postaci 
ówczesnego starosty wschowskie
go - Hieronima Radomickiego. 
Temat tego trzydniowego spotka
nia znakomicie wpisał się w obcho
dy Europejskiego Roku Dialogu 
Międzykulturowego, a towarzyszy
ły mu ponadto wydarzenia arty
styczne oraz program edukacyjny 
- konkurs plastyczny skierowany 
do uczniów szkól powiatu wschow
skiego pt. „Wielokulturowość 
powiatu wschowskiego”. Obecnie 
trwają prace nad wydaniem publi
kacji poświęconej tematyce oma
wianej podczas sesji październiko
wej. Promocja książki planowana 
jest w pierwszym kwartale 2009 r. 
Stowarzyszenie Kultury Ziemi 
Wschowskiej zapowiada już przy
szłoroczną konferencję naukową, 
która ma odbyć się w listopadzie. 
Tematyka obrad związana będzie 
z rocznicą 400-lecia założenia 
cmentarza ewangelickiego we 
Wschowie.

Spotkanie z książką 
WOKÓŁ ORNAMENTU

Książka Ornament. Przykłady rozmaitych stylów 
w sztuce zdobniczej i architekturze po raz pierwszy 
została opublikowana w 1856 r. przez Day & Son, Lin

coln’s Inn Fields w Londynie i do dziś pozostaje nieza
stąpionym źródłem badań nad sztuką zdobniczą. War
szawskie Wydawnictwo ARKADY wznowiło ją w 2008 r. 
Autor dzieła, Owen Jones, wybitny architekt i projektant, 
często podróżujący po Europie i Bliskim Wschodzie, 
postanowił swe obserwacje wykorzystać do poprawy 
jakości zdobnictwa w krajach Europy Zachodniej. Chciał 
w ten sposób zachęcić projektantów do odejścia od 
dziewiętnastowiecznego zwyczaju wykorzystywania 
mieszaniny elementów z różnych źródeł w dekoracji bu-

stronę tego wspaniałego dzieła! Niesamowity jest za
mieszczony tu stworzony przez Jonesa manifest Ogólne 
zasady rozmieszczania kształtów i barw w architekturze 
oraz w sztukach zdobniczych zalecane w niniejszej pra
cy, gdzie jedno z podstawowych przykazań brzmi: „To, 
co piękne, jest prawdziwe; to, co prawdziwe, musi być 
piękne". Autor w kolejnych rozdziałach opisuje podsta
wowe cechy ornamentów: od tworzonego przez dzikie 
plemiona, egipski, asyryjski i perski, poprzez m.in. bi
zantyński, turecki, mauretański z Alhambry, chiński, cel
tycki, średniowieczny, renesansowy, elżbietański, włoski 
oraz kwiatowy - tworzony z natury. Przykłady tych orna
mentów widzimy już w spisie treści, a książka pyszni się

dynków, zdobnictwie i grafice.
Benedyktyńska praca Owena Jo

nesa przyjęta formę szczegółowej 
analizy ornamentów i innych elemen
tów sztuki zdobniczej z różnych epok 
- od starożytnego Egiptu po renesan
sowe Włochy.

Książka poprzedzona jest odau
torskim wstępem do pierwszego wy
dania, w którym autor skromnie stwier
dza: „[...] jestem w pełni świadomy, iż 
zbiór ten jest dalece niekompletny, 
liczę jednak na to, że pozostałe w nim 
luki każdy artysta chętnie wypetni sam 
sobie". Ale o jakich lukach można mó
wić, smakując każdą dopracowaną 

feerią barw i wzorów.
Na końcu publikacji zamieszczo

no kalendarium życia i twórczości 
Owena Jonesa (urodził się w 1809 r., 
zmarl w 1874), indeks do komentarzy 
i wprowadzenia oraz indeks do tekstów 
autora.

Książkę nie tyle można, co trzeba 
nabyć - to lektura obowiązkowa (cena: 
45 zł) w księgarniach oraz bezpośred
nio u wydawcy (Wydawnictwo ARKADY, 
00-344 Warszawa, ul. Dobra 28, tel. 
księgarni wysyłkowej 022 828-68-47, 
tel. księgarni firmowej 022 828-40-20, 
e-mail: info@arkady.com.pl, www. 
arkady-info.eu).

Konkurs na 
„Superbohatera" 

rozstrzygnięty!

W nr. 6, 2008 „Spotkań z Za
bytkami" zamieściliśmy ogło
szenie o konkursie, zorganizowa

nym przez Krajowy Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków, a przezna
czonym dla dzieci i młodzieży, na 
„Superbohatera" - obrońcę zabyt-

Uhonorowana pierwszą nagrodą 
praca Katarzyny Wyrzykowskiej

ków. Celem konkursu było stworzenie 
przez uczniów sympatycznej i szla
chetnej rysunkowej postaci, kojarzonej 
z rozsądkiem, przygodami, a także 
miłością do zabytków. Organizatorzy 
konkursu przyjęli taką właśnie formu
łę, ponieważ zaprojektowane przez 
uczniów postacie są zwykle pozytyw
nie przez nich odbierane. W realizację 
projektu zaangażowali się też nauczy
ciele. Warto podkreślić, że wzięcie 
udziału w konkursie skłoniło uczestni
ków do zainteresowania się dziedzic
twem kulturowym Polski.

Do biura KOBiDZ nadesłanych 
zostało wiele ciekawych propozy
cji na wizerunek opiekuna zabyt
ków. Wszyscy uczestnicy wykazali 
się niebywałą inwencją, nadając 
zaprojektowanym postaciom nie
zwykle pomysłowe imiona, m.in.: 
Zabyteczka, Piastman, Waleczny 
Mirko, Leonek Uktonek, Ryszard 
Protektor, Zamkonella.

Zdaniem jury, na pierwszą 
nagrodę zasłużyła praca Katarzyny 
Wyrzykowskiej z Zespołu Szkól 
Miejskich nr 2 w Wałczu. Postać 
stworzona przez laureatkę będzie 
funkcjonować jako logo kolejnych 
projektów skierowanych do dzieci 
i młodzieży, zachęcających do tro
ski o zabytki.

Oprócz przyznania pierwszej 
nagrody, jury wyróżniło także autorów 
siedmiu prac: Aleksandrę Czarnacką 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Białej 
Podlaskiej, Gabrysię Stasieluk 
ze Świetlicy Terapeutycznej nr 1 
w Olsztynie, Marcina Zienkiewicza, 
Aleksandrę Szczęsną i Patrycję 
Krasuską ze Szkoły Podstawowej 
w Ulanie-Majoracie, Łukasza Wronę 
z Gimnazjum nr 2 w Żyrardowie 
oraz Adriannę Kaczmarczyk ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mińsku 
Mazowieckim.
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Królowa wind uratowana
W kamienicy przy pi. Domi

nikańskim 2 w Krakowie
23 października 2008 r. odbyta się 
niecodzienna uroczystość. Po po
nad pięćdziesięciu latach ponow

Jest to jedyna w Krakowie przed
wojenna winda firmy „Schindler 
Luzem”. Jest też pierwszą windą 
zgłoszoną do wpisania do reje
stru zabytków techniki w Polsce 

1.2. Winda po 
konserwacji
i modernizacji
- uroczystość 
uruchomienia 
zabytku (1)
i pierwsza jazda (2)

(fot. Paweł Kubisztal)

nie uruchomiono zabytkową windę. 
Zainstalowana zostata w 1926 r. 
i obecnie jest to najstarsza z użyt
kowanych wind osobowych w Kra
kowie, a być może nawet w Polsce. 

oraz pierwszą dopuszczoną do 
eksploatacji przez Urząd Dozoru 
Technicznego Oddziat Kraków 
w ramach programu „Ratujmy Za
bytkowe Windy Krakowskie!”, za

inicjowanego przez mgr. inż. Lesz
ka Fidelusa (zob. „Spotkania z Za
bytkami", nr 9, 2008, ss. 31-33).

Winda z bogato zdobioną, 
metalową obudową szybu wraz 

z drzwiami przystankowymi, sty
lową kabiną, wykonaną z dobrej 
jakości drewna, z kryształowymi 
szybkami i mosiężnymi wykoń
czeniami, nawet nieużytkowana 

stanowiła dużą ozdobę kamieni
cy. Zmodernizowana przez kra
kowską firmę „Interlift” otrzymała 
nową „duszę" - hydrauliczny sys
tem napędowy ze sterowaniem.

Zastosowanie tego 
typu napędu pozwoliło 
zachować bez naru
szenia kabinę i obudo
wę szybu.

Dziś, tak jak przed 
kilkudziesięcioma laty, 
królowa krakowskich 
wind znowu sunie bez
szelestnie, zabierając 
pasażerów już nie tylko 
na trzecie czy czwarte 
piętro, ale o wiele da
lej, bo w przeszłość 

- w piękne lata dwudzieste, lata 
trzydzieste...

Paweł Kubisztal

System dokumentacji dóbr kultury
Object ID Standard

Krajowy Zespól do Walki z Prze
stępczością Przeciwko Dzie

dzictwu Narodowemu, działający 
w strukturach Wydziału Kryminal
nego Biura Kryminalnego Komen
dy Głównej Policji, jest inicjatorem 
wprowadzenia w Polsce systemu 
Object ID Standard.

Object ID Standard jest ujed
noliconym według przyjętych norm 
systemem gromadzenia i zapisu 
danych dotyczących przedmiotów 
kultury materialnej, stworzonym 
w celu identyfikacji obiektów utra
conych na skutek przestępstwa, 
klęski żywiołowej czy zagubienia. 
Służy on też instytucjom, organi
zacjom i osobom prywatnym do 
opisu i katalogowania obiektów 
dziedzictwa kulturowego. Nie za
stępuje profesjonalnej inwenta
ryzacji obiektów prowadzonej na 
podstawie ustalonych kryteriów 
i dobrej znajomości danego przed
miotu, ale pomaga dokumentować 
zbiory. System został opracowany 
przy współpracy środowisk muze
alnych z organami ścigania, służ
bami celnymi, pracownikami rynku 
sztuki, towarzystwami ubezpiecze
niowymi, właścicielami dziel sztuki 
i antyków.

Object ID Standard został zaini
cjowany przez fundację Jean Paul 
Getty Trust w 1993 r. (normy opisu 
obowiązują od 1997 r.), natomiast 
od 1999 r. projektem zarządza or
ganizacja charytatywna Council 
for the Prevention of Art Theft (Co- 
PAT). System ten jest promowany 

i zalecany m.in. przez FBI (Fede
ral Bureau of Investigation), Sco
tland Yard, Interpol, a także przez 
UNESCO i ICOM (International 
Council of Museums) oraz inne 
instytucje zajmujące się obrotem, 
wyceną i ubezpieczeniami dziel 
sztuki. ICOM ma obecnie wszelkie 
prawa do administrowania syste
mem Object ID. Został on wpro
wadzony w wielu krajach Europy 
i Azji, a rejestrowane są za jego 
pomocą najcenniejsze dobra kul
tury utracone na terenie państw 
członkowskich Interpolu, zamiesz
czone w bazie Stolen Works of Art 
oraz International Art Loss Regi
ster.

Wprowadzenie systemu Object 
ID Standard pozwoli na opraco
wanie jednolitego międzynaro
dowego standardu dokumentacji 
zbiorów, dostosowanego do euro
pejskich sposobów rejestracji i do
kumentacji dóbr kultury, zachęci 
prywatnych posiadaczy i kolekcjo
nerów do dokumentowania posia
danych dzieł sztuki i przedmiotów 
zabytkowych oraz uwrażliwi społe
czeństwo na konieczność ochrony 
dziedzictwa narodowego.

System ten spowoduje też 
wiele udogodnień w pracy policji, 
m.in. ułatwi podejmowanie dzia
łań związanych z poszukiwaniem 
dóbr kultury utraconych z kolek
cji prywatnych, zapewni dobrej 
jakości dokumentację na wypa
dek kradzieży zbiorów, umożliwi 
szybką identyfikację skradzionych 

obiektów w wypadku ich ujawnie
nia. Opracowany i zunifikowany 
standard identyfikacji dóbr kultury 
zapewni nie tylko kompletowanie 
informacji dotyczących obiektów 
zgromadzonych w prywatnych 
zbiorach (dane będą udostęp
niane policji dopiero i wyłącznie 
w wypadku kradzieży), ale także 
współdziałanie wszystkich zain
teresowanych środowisk i organi
zacji. Pozwoli to w przyszłości na 
szybszą, efektywniejszą i skutecz
niejszą walkę z przestępczością 
przeciwko dobrom kultury. Staty
styka policyjna od lat wskazuje, że 
najbardziej narażone na kradzieże 
i zniszczenia są obiekty sakralne, 
a w drugiej kolejności prywatne 
mieszkania i domy kolekcjone
rów. Ilość i jakość dokumentacji 
opisowej i fotograficznej obiektów 
sakralnych sukcesywnie wzrasta 
(m.in. dzięki działaniom w ramach 
„Programu Ochrony Zabytkowych 
Drewnianych Obiektów Sakralnych 
i znajdujących się w nich zabytków 
ruchomych przed zniszczeniem, 
zaborem i nielegalnym wywozem 
za granicę"). Problemem pozo- 
staje wciąż dokumentacja dóbr 
kultury znajdujących się w rękach 
kolekcjonerów. Dane są często 
bardzo ubogie, a zdjęcia skra
dzionych zabytków złej jakości, 
wykonane okolicznościowo i nie
adekwatnie do potrzeb policyj
nych. System Object ID Standard 
pozwoli poprawić jakość doku
mentacji i zdjęć przedmiotów.

Należy dobitnie podkreślić, 
że policja nie będzie sporządzać 
ani przechowywać wypełnionych 
formularzy. Dopiero w wypadku 
utraty dzieła sztuki właściciel na 
podstawie wcześniej sporządzonej 
przez siebie dokumentacji według 
systemu Object ID, tj. wypełnione
go formularza i wykonanych zdjęć, 
niezwłocznie przekaże te dane 
organom ścigania, co zwiększy 
szanse na szybkie odnalezienie 
skradzionego obiektu. Właściwie 
sporządzona dokumentacja ułatwi 
jego zwrot pełnoprawnemu posia
daczowi - potwierdzenie własności 
przedmiotów będzie proste. Wypeł
niony formularz (wraz ze zdjęciami), 
najlepiej w formie elektronicznej 
oraz papierowej, trzeba będzie 
przechowywać w miejscu zamiesz
kania, a kopię zapasową schować 
w innym miejscu (np. u rodziny, zna
jomych). Przekazana dokumentacja 
stanowić będzie podstawę rejestra
cji utraconego dzieła w policyjnej 
bazie danych, krajowym wykazie 
zabytków skradzionych lub wywie
zionych za granicę niezgodnie z pra
wem, prowadzonym przez Ośrodek 
Ochrony Zbiorów Publicznych oraz 
w międzynarodowej bazie danych 
Stolen Works of Art SG Interpolu.

Redakcja „Spotkań z Zabyt
kami” uważa, że system Object 
ID Standard spełnia oczekiwania 
środowiska i popiera jak najszyb
sze jego uruchomienie.

Więcej informacji na stronie 
www.policja.pl/dobrakultury
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Spotkanie z książką

ŻYCIE JEST SZTUKĄ 
A SZTUKA ŻYCIEM

Słynny obraz „Dama z gronostajem" (zwana 
też „Damą z łasiczką”) Leonarda da Vin

ci wiąże się z historią „Spotkań z Zabytkami". 
Ozdabiał okładkę pierwszego numeru pisma 
z 1977 r„ byt też na okładce jubileuszowego, 
pięćdziesiątego numeru w 2003 r., stanowi więc 
swego rodzaju nasze logo.

Z pracą Leonarda łączy się jeszcze jedna 
historia, również wpleciona w dzieje „Spotkań 
z Zabytkami”. „Dama z gronostajem" stała 
się tematem namalowanego w 1977 r. przez 
olsztyńskiego malarza Hieronima Skurpskie- 
go obrazu „Spotkanie". Powstał on w efekcie 
umożliwienia przez krakowskich przyjaciół ma
larza obejrzenia obrazu na specjalnie tylko dla 
niego przygoto
wanej ekspozycji. 
Hieronim Skurp- 
ski, który był czy
telnikiem „Spot
kań z Zabytkami” 
od pierwszego 
numeru, opisał tę 
historię w liście do 
redakcji.

Jest ona rów
nież przytoczona 
w biografii Hiero
nima Skurpskiego 
Życie jest sztuką 
a sztuka życiem. 
Rzecz o Hieroni
mie Skurpskim, autorstwa Heleny Piotrowskiej, 
pisarki związanej z olsztyńskim ruchem kultu
ralnym; książka ukazała się w 2005 r. (jeszcze 
za życia bohatera, który zmarl rok później) 
nakładem olsztyńskiego wydawnictwa Edytor 
WERS.

Hieronim Skurpski (ur. w 1914 r.) w 1936 r. 
ukończył Państwową Szkołę Sztuk Zdobniczych 
i Przemysłu Artystycznego w Krakowie, a studia 
malarskie kontynuował na ASP w Warszawie. 
Ten artysta malarz, nestor olsztyńskich plasty
ków, eseista i publicysta, współorganizował 
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, którego 
dyrektorem był przez 20 lat.

Helena Piotrowska zaproponowała w książ
ce formę reportażu ze spotkań i rozmów tele
fonicznych przeprowadzonych w 2003 r. (znów 
analogia z naszym redakcyjnym jubileuszem), 
dziewięćdziesiątym roku życia Hieronima Skurp
skiego. W pierwszym rozdziale autorka tak cha
rakteryzuje swojego bohatera: „Jest w tej postaci 
swojskość charakterystyczna dla osoby, z którą 
ma się o czym pogadać, ale jest także ostrzegaw
czy dzwonek, że należy być czujnym na wypa
dek, gdyby nawiązał niespodziewany wątek. On 
wie, o czym chce powiedzieć, a rozmówcy mają 
umieć zareagować, pociągnąć wątek, a najlepiej 
- kontynuować temat". Bardzo plastyczne opisy, 
mnóstwo cytatów, odniesień do wydarzeń już 
historycznych, anegdoty, żarty - książkę Heleny 
Piotrowskiej czyta się jednym tchem. Widać, że 
autorka bardzo lubiła Hieronima Skurpskiego, 
ten emocjonalny ton i brak dystansu do opisywa
nej postaci autentycznie wzrusza.

Opowieść o artyście Helena Piotrowska koń
czy słowami: „Człowiek ten pozostawia po sobie 
trwały ślad jako jeden z autorów ważnych inicja
tyw kulturalnych w regionie. To świadek epoki".

Książkę można nabyć (cena: 44 zł) w księ
garniach olsztyńskich, bezpośrednio u wy
dawcy (Edytor WERS Tomasz Śrutkowski, 
tel. 089 527 79 46) lub zamawiając u autorki 
(helenapiotrowska@poczta.onet.pl).

KLUB PRENUMERATORÓW 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• dla szkół 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:
Elżbieta Gruszecka z Zielonej Góry - Maria i Kazimierz Piechotkowie, Krajobraz z menorą. Żydzi w miastach 
i miasteczkach dawnej Rzeczpospolitej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wroctaw-Warszawa-Kraków 2008

Michał Bendyk z Bydgoszczy - Elżbieta Makowiecka, Sztuka grecka, Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2007

Kazimierz Stępień z Zygmuntowa-Józef Włodarski, Kamil Zeidler, Prawo muzeów, Oficyna Wolters Kluwer, 
Kraków 2008

Bogna Rycerska z Warszawy - Drukarskie techniki zdobienia papierów i tkanin, katalog wystawy w Muzeum 
Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Duszniki Zdrój 2008

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie - Monachijska „Jednodniówka” - reedycja, 
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Suwałki 2008

PRENUMERATA

prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 1 A, numer 
konta: 90 1240 6175 1111 0000 4563 2608. Wpłat prosimy dokonywać na blankietach 
przekazów pocztowych i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym miesiącu; 
cena numeru w 2009 r. 7 zł za 1 egz., cena prenumeraty opłaconej na cały 2009 r. - 77 zł. 
Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. Archiwalne numery z lat 2001-2006 w cenie 
1,50 zł za 1 egz. dostępne są w siedzibie wydawcy. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
nr. tel. 0-22 629-62-26 (e-mail: zabytki@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 prenu
meratora oraz listonosze przyjmują przedpłaty 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 wypełniania blankietów 
wpłat. Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenume
ratora lub jego siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem stron 
internetowych (www.poczta.lublin.pl/gazety).
Ruch S. A. - zamówienia na prenumeratę na II kwartał 2009 r. przyjmowane są do 5 marca 
br., infolinia 0-804-200-600, www.ruch.com.pl; szczegółowe informacje na stronie inter
netowej „Spotkań z Zabytkami”.

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



Pasy kontuszowe w sztuce
(zob. artykuł na ss. 30-32)

5. Talerz majolikowy z domniemanym wizerunkiem Jana III 
Sobieskiego, oznakowany „MPR" i „FS”- manufaktura Michała 
Piotra Radziwiłła w Nieborowie, malował Franciszek Szewczyk, 
1881-1886 (własność Muzeum w Nieborowie i Arkadii)

1. Portret szlachcica „bez ucha”, malarz 
polski, pierwsza połowa XVIII w.
(ze zbiorów Muzeum Okręgowego 
w Tarnowie)

3. Portret atelierowy członka Łódzkiego Towarzystwa 
Śpiewaczego „Lutnia”, fot. nieokreślony, Łódź, 1906-1913 
(ze zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa)

2. Józef Simmler, „Szlachcic z papugą”, 
1859 r. (ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Krakowie)

(zdjęcia: 1 - Robert Moździerz,
5 - Monika Antczak)

4. Portret atelierowy Franciszka Lenartowicza, fot. „Leonardi”, 
Łódź, 1908 r. (ze zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa)


