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NA OKŁADCE:
Edmund Burke, polichromia kamienicy „Pod Lwem”
na Rynku Starego Miasta w Warszawie
(zob. artykuł na ss. 42-49).
(fot. Wojciech Holnicki‑Szulc, archiwum Muzeum
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie)

W

cieniu jubileuszu dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina odbyła
się 26 października 2010 r. na warszawskim Mariensztacie uroczystość
upamiętniająca urodzonego w tym samym roku co nasz wybitny kompozytor
księgarza i wydawcę − Samuela Orgelbranda (1810-1868), twórcę liczącej 28
tomów(!) Samuela Orgelbranda Encyklopedii Powszechnej (Warszawa 1859-1868), popularnie nazywanej „Encyklopedią Orgelbranda”. Skwer przy ul. Sowiej
opatrzono tabliczkami z napisem „Skwer Samuela Orgelbranda” i ustawiono na
nim kamienny głaz, na którym umocowano metalowe popiersie tego wybitnego
przedstawiciela polskiej kultury XIX w. oraz wyryto napis: „Pamięci / SAMUELA
ORGELBRANDA / 1810-1868 / wydawcy, księgarza, drukarza, opiekuna pisarzy
/ Dzięki jego patriotyzmowi, pasji i uporowi / Polacy otrzymali pierwszą /
ENCYKLOPEDIĘ POWSZECHNĄ / symbol istnienia nowoczesnego społeczeństwa /
w czasach, kiedy Polski nie było na mapie świata / październik 2010”.
W tym numerze – podobnie, jak przed rokiem, dzięki finansowemu wsparciu
i współpracy z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków – tematów
poświęconych warszawskim zabytkom, ich ochronie oraz popularyzacji wiedzy
o dziedzictwie stolicy jest więcej. W większości, ze względu na przypadającą
w tym roku trzydziestą rocznicą wpisu warszawskiego Starego Miasta na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO, związane są one właśnie ze Starówką. Ale
nie tylko... Poprzedza je, na co chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę, blok
materiałów związanych z przeobrażeniami w polskim i światowym muzealnictwie
– temat niezwykle aktualny i ważny dla całego naszego środowiska. Zatem
w dziale „Przeglądy, poglądy” – kilka drobnych informacji dotyczących polskich
muzeów, a dalej (nietypowo, ponieważ aż na pięciu kolejnych stronach) polemika
na temat bieżącej kondycji i przyszłości Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie,
którą, za zgodą redakcji ukazującego się w wersji elektronicznej „Dwutygodnika.
Strona Kultury” i jego wydawcy, Narodowego Instytutu Audiowizualnego,
przedrukowujemy w całości. Tę część numeru zamyka obszerny artykuł prof.
Andrzeja Rottermunda o najnowszych tendencjach i zmianach, które już się
dokonały w światowym muzealnictwie. Do tematu, w nieco innym kontekście,
powrócimy w przyszłorocznym wydaniu „Spotkań z Zabytkami”.
Miłych, spokojnych Świąt!
Szczęśliwego Nowego Roku!

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

Przeglądy, poglądy

.........................................................................................................................
BEZCENNE DZIEDZICTWO
W dniach od 8 do 10 września br. w Poznaniu odbyła się IV Konferencja Ministrów
Kultury Azji i Europy ASEM, której tematem było „Dziedzictwo i wyzwania współczesności”. ASEM – to powstałe w 1996 r.
w Bangkoku gremium międzynarodowe,
łączące Europę i Azję. Jego celem jest
współpraca w trzech obszarach działania: politycznym, ekonomicznym i kulturalnym. Spotkania ASEM dotyczące problemów kultury odbywają się co dwa lata.
W Polsce odbyło się czwarte z kolei – po
Pekinie (2003 r.), Paryżu (2005 r.) i Kuala
Lumpur (2008 r.). Temat spotkania w Poznaniu podzielony został na cztery panele: „Świadomość dziedzictwa”, „Dialog

KOLORYSTYKA ZABYTKOWYCH
ELEWACJI
Z okazji przypadającej we wrześniu br.
30. rocznicy wpisania Starego Miasta
w Warszawie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Stołeczny Konserwator Zabytków, we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędem Konserwatora Miasta Berlina, Zamkiem Królewskim w Warszawie, Teatrem Wielkim Opery Narodowej
w Warszawie, a także Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, w dniach
22-24 września zorganizował międzynarodową konferencję „Kolorystyka zabytkowych elewacji od średniowiecza
do współczesności. Historia i konserwacja”, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Tematem przewodnim konferencji była analiza tendencji
kolorystycznych w architekturze, w poszczególnych epokach historycznych,
a także prezentacja metodyki i wyników badań konserwatorskich w tym zakresie.
Obrady uświetniły otwarte 22 września
trzy wystawy, w tym ekspozycja na Dziedzińcu Wielkim Zamku Królewskiego:
„Archiwa Pamięci. Stare Miasto w Warszawie w zbiorach Zakładu Architektury
Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej”, prezentująca m.in.
wybór unikatowych rysunków pomiarowych i fotografii sprzed 1939 r. oraz projektów odbudowy Starego Miasta, przechowywanych w zbiorach Zakładu Architektury Polskiej PW.
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międzykulturowy: polityki dziedzictwa”,
„Dziedzictwo i rozwój: zarządzanie miejscami historycznymi” oraz „Dziedzictwo
kulturowe i zagrożenia współczesności”.
Jak stwierdził gospodarz tego spotkania
– minister kultury i dziedzictwa narodowego RP Bogdan Zdrojewski, zebranie na
jednym forum ponad 40 ministrów kultury państw Europy i Azji oraz innych wysokiej rangi przedstawicieli kultury określić należy wydarzeniem niezwykle ważnym. Niezależnie od możliwości wymiany poglądów na wiele istotnych tematów
dotyczących kultury, znaczenia dbałości
o dziedzictwo kulturowe tych dwóch kontynentów, Polska zyskała też wiele pod
względem promocyjnym.
Dwie kolejne wystawy – to przygotowane pod patronatem Niemieckiego Werkbundu z Berlina oraz Senatu Miasta Berlina: „Bruno Taut, Mistrz Kolorowej Architektury Berlina” oraz „Modernistyczne Osiedla Mieszkaniowe, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO” w Gmachu Teatru Wielkiego
w Warszawie. Wystawy berlińskie zostały zorganizowane w ramach partnerstwa
miast Warszawa-Berlin oraz współpracy

ODNOWA KOŚCIÓŁKA W CIĘCINIE
Drewniany kościół św. Katarzyny w Cięcinie w woj. śląskim stanowi jeden z cenniejszych zabytków na Żywiecczyźnie.
Powstał w 1542 r. W późniejszych latach
był rozbudowywany – w 1667 r. otrzymał
wieżę, w 1893 wydłużona została nawa
i dostawiony nowy babiniec, a dwa lata
później dobudowano kaplicę św. Franciszka z Asyżu. W pięknym wnętrzu
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GLIWICCY KRESOWIANIE
W Muzeum w Gliwicach, w ramach projektu „Gliwiccy Kresowianie” zorganizowana została pod tym samym tytułem
wystawa, ukazująca życie mieszkańców
wschodnich obszarów Drugiej Rzeczypospolitej, ich przymusową emigrację,
a także wpływ Kresowian przybyłych do
Gliwic na powojenny kształt tego miasta.
Zgromadzono na niej liczne pamiątki rodzinne związane z Kresami, historyczne
i współczesne fotografie, kopie archiwalnych dokumentów, a także filmy dokumentalne i archiwalne nagrania. Zwiedzający mogą też cofnąć się do wydarzeń minionego wieku, oglądając m.in.
wagon towarowy, zbudowany na wzór
tych, którymi przewożeni byli Kresowianie. Wystawa czynna będzie do 31 grudnia br.; jej kuratorem jest Bożena Kubit.
Wśród wydarzeń towarzyszących wystawie w gliwickim muzeum znalazły się
m.in. promocja książki Gliwiccy Kresowianie autorstwa Bożeny Kubit oraz zorganizowana wspólnie z katowickim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej
28 października br. konferencja naukowa
„Kresowianie na Górnym Śląsku”.
służb organów konserwatorskich obu
stolic. Przygotowanie logistyczne ekspozycji w Warszawie wsparła Fundacja
Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wymienione ekspozycje można było oglądać do
15 października br.

znajduje się drewniany ołtarz pokryty
polichromią, barokowa ambona, organy,
a także kamienna chrzcielnica z 1705 r.
Świątynię szpeci jednak dach – w pierwszych latach XX w. zaczęto z niego demontować stary gont, a zamiast niego
układano brzydkie, eternitowe płytki. Parafia z Cięciny przy współpracy z gminą
Węgierska Górka postanowiły cały dach
pokryć modrzewiowym gontem. Wynajęci cieśle z Harkabuza koło Raby Wyżnej
na Podhalu użyli w tej pracy starej metody – nie cięli gontu na mechanicznej
pile, tylko ręcznie wycinali wzdłuż słojów
drewna. W przyszłości planuje się także
wprowadzenie zmian w otoczeniu świątyni – odtworzenie plebanii, organistówki, stodoły i wozowni oraz ogrodu. Jest
też pomysł utworzenia na terenie przyległym do kościoła parku drewnianych
rzeźb sakralnych. Całość ma zostać ogrodzona i zamontowany system antywłamaniowy.

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

STARY KANAŁ BYDGOSKI
Fragment parku nad Starym Kanałem
Bydgoskim – od ronda Grunwaldzkiego
do ul. Wrocławskiej – dzisiaj zaniedbany, zanieczyszczony i mało funkcjonalny, ma w przyszłym roku zamienić się
w miejsce do wypoczynku, podziwiania
i oswajania się z bogatą przyrodą, a także aktywnego spędzania czasu. Historia
Kanału Bydgoskiego sięga XVI w. Wtedy
to powstał pomysł spięcia sztucznym
przekopem dwóch największych polskich rzek – Wisły i Odry, ale projekt ten
doczekał się realizacji dopiero za czasów panowania króla Prus Fryderyka
II Wielkiego w latach 1773-1774. Nowe
połączenie otworzyło miastu drogę do

WIELOKULTUROWOŚĆ
PRAWOBRZEŻNEJ WARSZAWY
„Obecność-spotkanie-dialog” – pod takim hasłem odbyła się 18 listopada br.
konferencja naukowa, poświęcona zagadnieniom wielokulturowości prawobrzeżnej Warszawy. Zorganizowało ją Muzeum
Warszawskiej Pragi, nowo powstający oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy wraz z Fundacją Hereditas, przy
współpracy miejskiego Biura Funduszy
Europejskich oraz Centrum Kultury Praga
Południe. W konferencji uczestniczyło interdyscyplinarne grono badaczy, zajmujących się historią, historią sztuki, socjologią,
etnografią i psychologią. Problematyka
zróżnicowania narodowościowego i wyznaniowego należy do najważniejszych
elementów opisu krajobrazu kulturowego prawobrzeżnych dzielnic Warszawy.
Wielokulturowość stanowi bowiem jeden
z wyznaczników ich tożsamości. Historia
i współczesność tych terenów związana
jest z obecnością różnych społeczności,
których przedstawiciele współtworzyli zawsze niepowtarzalny klimat Pragi, Grochowa, Gocławia, Saskiej Kępy, Tarchomina, Targówka czy Bródna. Uczestnicy spotkania zaprezentowali wyniki swoich badań, odnoszące się do zamieszkujących te tereny Żydów, Romów, Wietnamczyków, Rosjan, ewangelików czy prawosławnych.
Przedstawione na konferencji materiały mają istotne znaczenie dla tworzenia
założeń merytorycznych projektowanych
ekspozycji w przyszłej siedzibie Muzeum
Warszawskiej Pragi. Projekt został zrealizowany dzięki współfinansowaniu przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

terytorialnego i ekonomicznego rozwoju. Dodatkowo przyległe do niego tereny
stały się ulubionym miejscem bydgoszczan, gdzie mogli bawić się i spędzać

REZYDENCJA DONNERSMARCKÓW
Dawna rezydencja Donnersmarcków
w Nakle Śląskim doczekała się remontu; w jej murach powstanie Centrum Kultury Śląskiej. Zaprojektowany w bardzo
efektownym stylu Tudorów pałac wyglądem kojarzy się z bajkami Walta Disneya.
Właściciele budowli – Donnersmarckowie przez mieszkańców Nakła nazywani byli polskimi Donnersmarckami, bo

CZĘŚĆ ZABUDOWY GORZOWSKIEGO
ZAWIERCIA ZABYTKIEM
Część starej zabudowy dzielnicy Zawiercie w Gorzowie – kwartał ulic Fabrycznej, Waryńskiego, część Śląskiej i Towarowej oraz ul. Jasna – została wpisana do
rejestru zabytków. Jest to szansa dla tej
dzielnicy na rewitalizację, pociągającą
jednak za sobą olbrzymie koszty, których
nie są w stanie ponieść same wspólnoty
mieszkaniowe. Ponadto remont kamienic usytuowanych na chronionym obszarze może odbywać się tylko według
wskazań konserwatora zabytków, a to
oznacza często duże ograniczenia i również wyższe koszty.

czas w wybudowanych tam restauracjach i salach tanecznych. I tak ma być
znowu, dzięki pomocy finansowej Unii
Europejskiej. Przygotowany projekt został poprzedzony konsultacjami oraz
ankietami, które miały określić, czego
bydgoszczanie oczekują w tym miejscu.
W opracowaniu koncepcji specjalistom
pomogli także studenci architektury
z Poznania i Holandii.
Głównym zadaniem projektu jest uatrakcyjnienie kanału, jednak równie ważnym
jego celem jest ochrona przyrody. Całe
przedsięwzięcie będzie realizowane
w ramach programu Reuris – Revitalisation of Urban River Spaces, czyli Rewitalizacja Miejskich Terenów Nadrzecznych.

utrzymywali dobre stosunki z Wojciechem Korfantym, jednym z przywódców
powstań śląskich. Ich „bajkowy” pałac,
z wieżą ozdobioną malowniczymi blankami i sterczynami, po drugiej wojnie
światowej, gdy wprowadziła się tu szkoła rolnicza, mocno podupadł. W ostatnich latach na parterze działała galeria
śląskiej sztuki naiwnej ze zbiorów Gerarda Trefonia. Obecnym właścicielem
pałacu jest starostwo w Tarnowskich
Górach.
Prowadzony remont przywróci układ
dawnych pałacowych sal (podzielonych
wcześniej na potrzeby szkoły), wymienione zostaną stropy, dach i odnowiona cała stolarka. Pałac zyska też nowoczesne instalacje grzewcze, elektryczne
i przeciwpożarowe. W kolejnych latach
starostwo chce w pałacu urządzić hotel
z restauracją albo centrum rehabilitacji.
Rozpoczęto już rozmowy z fundacją Donnersmarcków, która pomaga chorym wymagającym zabiegów rehabilitacyjnych.

Decyzja o uznaniu części starej zabudowy Zawiercia za obszar zabytkowy wpisuje się w przyjęty przez Radę Gorzowa
program rewitalizacji terenów poprzemysłowych.
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ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
W WARSZAWIE POD NOWYM
KIEROWNICTWEM
Od 16 lipca br. Łazienki Królewskie
w Warszawie mają nowego dyrektora.
Został nim Tadeusz Zielniewicz, historyk sztuki i konserwator zabytków architektury. W latach 1987-1995 pełnił funkcję generalnego konserwatora zabytków
w Ministerstwie Kultury, w latach 1995-1997 był kierownikiem biura Polskiej
Rady Biznesu, doradzał też dyrektorowi Zamku Królewskiego w Warszawie w sprawach pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. W 2007 r. został
prezesem zarządu spółki Wejchert Golf
Club. Jest członkiem Międzynarodowej
Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).

PRZYSZŁOŚĆ MUZEÓW
REGIONALNYCH
Większość wszystkich polskich muzeów
stanowią muzea regionalne. Ich niezwykle ważna działalność, kultywująca tradycje i kulturę regionu, przebiega
w bardzo zróżnicowanych warunkach,
w różnych podporządkowaniach. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra
Gieysztora w Pułtusku, mająca doświadczenie 12 lat w kształceniu historyków
o specjalności muzealnej i kształceniu
podyplomowym pracowników muzeów
mazowieckich, zorganizowała w dniach
14-15 września br., wspólnie z Polskim
Komitetem Narodowym ICOM i Stowarzyszeniem Muzealników Polskich,
ogólnopolską konferencję, poświęconą
obecnemu usytuowaniu i perspektywom
przyszłościowym muzeów regionalnych.
W pierwszym dniu konferencji, w której
uczestniczyli wybitni polscy historycy
sztuki, muzeolodzy, pracownicy muzealni, pracownicy Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, wygłoszono
siedem referatów. Prof. dr hab Andrzej
Rottermund mówił o drogach rozwoju
polskich muzeów, prof. dr hab. Andrzej Tomaszewski – o muzeum regionalnym, jako
ważnym ogniwie w ochronie dziedzictwa
regionu, dr Ewa Święcka – o problemach
konserwatorskich w niewielkich muzeach, prof. dr hab Stanisław Waltoś – o stanie prawnym muzealnictwa regionalnego.
Pozostałe tematy wystąpień oraz głosów
w panelu, zatytułowanym „Stan i usytuowanie muzealnictwa regionalnego w Polsce – wnioski”, również przyniosły wiele
bardzo ważnych spostrzeżeń i sformułowań, które mogą być przydatne w dalszej
pracy polskich muzeów regionalnych.
Referaty wygłoszone w drugim dniu konferencji zawierały m.in. rozważania na
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Powołanie Tadeusza Zielniewicza na
stanowisko dyrektora warszawskich Łazienek odbyło się w sytuacji, kiedy wymagają one przeprowadzenia wielu prac
inwestycyjnych i konserwatorskich. Przy
decyzjach związanych z podejmowaniem
tych prac niezwykle ważne jest nie tylko
przygotowanie merytoryczne, ale także
umiejętności menedżerskie. W audycji
w programie 2 Polskiego Radia Tadeusz

Zielniewicz zadeklarował, że Łazienki
powinny być równie dobrze zarządzane,
jak Wilanów czy Zamek Królewski i wyraził nadzieję, że wszystkie te placówki
kultury będą wkrótce liderami nie tylko
w Warszawie i Polsce, ale w szerszym
wymiarze. Obiecał, że uczyni z Łazienek
miejsce wyjątkowe, coś na miarę parku
królewskiego.
Redakcja „Spotkań z Zabytkami” życzy
nowemu Dyrektorowi utrzymania zapału w podejmowaniu działań i sukcesów
w ich realizacji.

REMONT ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W PUŁAWACH
temat dziedzictwa przyrodniczego w muzeach regionalnych (prof. dr hab. Krzysztof Jakubowski), relacji między muzeami regionalnymi i krajoznawstwem
(prof. dr Franciszek Midura) czy muzeami
regionalnymi i grupami rekonstrukcji
wydarzeń historycznych (dr hab. Konrad Ajewski), a panel poświęcony był
„Symbiozie dziedzictwa historycznego
i naturalnego w regionie oraz współpracy muzeów z grupami rekonstrukcji
historycznych”.
W niezwykle bogatym programie dwudniowej konferencji ważne miejsce zajęła też żywa dyskusja, w której wzięli
udział liczni uczestnicy spotkania.

Zabytkowe budynki na terenie zespołu
pałacowo-parkowego w Puławach czeka gruntowny remont. Będą to największe prace od ponad 30 lat. Odnowione zostaną elewacje i wymienione dachy. Remont konserwatorski obejmie Świątynię Sybilli i Dom Gotycki, Domek Żółty
i centralną część, łącznie z klatką schodową i sienią, Pałacu Czartoryskich. W pomieszczeniach pojawią się nowe parkiety
i okna. Uzupełnione zostaną także ubytki w kamiennych posadzkach. Do pałacu
trafi część płyt, które zostały po remoncie
puławskiego kościoła na Górce. Wszystkie budynki na terenie zespołu pałacowo-parkowego zostaną także wyposażone w systemy antywłamaniowe.

DNI MUZEUM POLSKIEGO
W RAPPERSWILU
W ramach obchodów w tym roku 140.
rocznicy utworzenia Muzeum Polskiego
w Rapperswilu (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 11, 2009, ss. 20-21) odbyły się
w Warszawie w dniach 11-12 września
br. Dni Muzeum Polskiego w Rapperswilu; ich organizatorem było Towarzystwo
Rapperswilskie, a koordynatorem Archiwum Polskiej Akademii Nauk. W czasie
tych Dni dwanaście warszawskich instytucji kultury, m.in. Polska Akademia
Nauk, Biblioteka Narodowa, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Muzeum Narodowe, Zamek Królewski, przygotowały
wystawy, wykłady, filmy, sesje, koncerty.
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy zorganizowała wystawę „Polska w Rapperswilu – Rapperswil w Polsce”, Muzeum
Historyczne zaprezentowało ze swoich
zbiorów woluminy pochodzące z Muzeum w Rapperswilu, a Muzeum Narodowe – wybrane muzealia i archiwalia ze
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zbioru rapperswilskiego. Z kolei w Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się
zwiedzanie kaplicy Królewskiej, w której przechowywana jest urna z sercem
Tadeusza Kościuszki (serce Naczelnika
spoczywało od 1895 do 1927 r. w rapperswilskim zamku), oraz mieszkanie Stefana Żeromskiego, bibliotekarza w Rapperswilu w latach 1892-1896. Wszystkie imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy oraz gości
spoza stolicy.

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

NA OKO: Wizyta młodszej pani

Od pewnego czasu w środowisku polskich muzealników rozgorzała dyskusja
na temat funkcjonowania instytucji muzealnych i m.in. sposobu udostępniania
zbiorów. Mówiono o tym w ubiegłym roku
na Kongresie Kultury Polskiej w Krakowie
(zob. artykuł prof. Andrzeja Rottermunda na ss. 10-19), pojawiły się też ostatnio
liczne artykuły prasowe.
Na łamach tygodnika „Przekrój” podjęta została debata o przyszłości muzeum
narodowego. Pretekstem do niej stał się
niedawny konflikt w stołecznym Muzeum Narodowym między pracownikami muzeum i jego dyrektorem. Spór do-

Na Zamku Królewskim w Warszawie wystawa skarbów ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. „Dama
z gronostajem” Leonarda, „Krajobraz
z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta – najcenniejsze dzieła sztuki
znajdujące się w polskich kolekcjach artystycznych. „Dama”, czyli Cecylia Gallerani, małoletnia, ciężarna kochanka księcia Mediolanu Lodovica Sforzy, zwanego
il Moro, przyjęta została w Warszawie
z iście królewskim splendorem. Portret
wystawiony jest w Sali Senatorskiej, wyosobniony w specjalnie wzniesionym dla
obrazu niewielkim tempietto – świątynce, tak aby nic nie zakłócało niezwykłej
urody tak dzieła Leonarda, jak samej
dziewczyny. W następnym, zaciemnionym pomieszczeniu, światło wydobywa
z mroku burzowy krajobraz Rembrandta.
A dalej, w znakomitej aranżacji, skrzące
się od bogactwa gabloty z najwyższej
klasy i kunsztu przedmiotami rzemiosła
artystycznego – złotem, srebrem, szkłem,
porcelaną… Wystawa jest niewielka, ale
o to chodziło – o hightlights, o zademonstrowanie niezwykłej rangi zbiorów Czartoryskich. Udało się. Jest pięknie.
Lecz jednocześnie z Krakowa dochodzą pełne obaw, gniewne pomruki: zlikwidowana ekspozycja…, rozproszenie kolekcji… A także: zniszczą…, nie oddadzą…, już kiedyś próbowali zatrzymać…, chcą na niej
(„Damie” oczywiście) zarabiać…, zabiorą…, sprzedadzą…, wywiozą do Peru…
(sic!).
O co chodzi?
Stanisław
Mancewicz
na łamach „Gazety Stołecznej” w szyderczym felietonie tłumaczył to krakowskim genem bycia przeciw
wszystkiemu. Genem bardzo silnym i dziedzicznym.
Nawet ci, którzy nie wiedzą, że w Krakowie znajduje się obraz Leonarda lub sądzą, że jest autorstwa Rembrandta – też
są przeciw. Zostawiając kpiny i odsuwając niezrozumiałe z warszawskiej perspektywy emocje, spróbujmy – po prostu informując – odpowiedzieć na pytanie: o co tutaj chodzi?
Zacząć trzeba od przykrego zdania, że
Muzeum Czartoryskich w Krakowie od
wielu lat znajdowało się w stanie niegodnego najcenniejszej polskiej kolekcji zaniedbania. Wejście obok woniejącej kanciapy ochrony, strome schody,

tyczył koncepcji programowej oraz kierunku reform organizacyjnych. Spór ten
zbiegł się w czasie z otwarciem wystawy „Ars Homo Erotica”, która realizowała proponowany przez dyrektora model
muzeum krytycznego, reinterpretującego ze współczesnej perspektywy zbiory
z różnych epok. Cykl opublikowanych
w „Przekroju” wypowiedzi zawierał rozważania na temat: jakie powinno być nowoczesne muzeum narodowe, jaką pełnić funkcję, jak prezentować sztukę, jak
komunikować się z widzami. Zwracała
uwagę wielka rozmaitość poglądów w tej
sferze. 12 października br. dyrektor warszawskiego Muzeum Narodowego – Piotr
Piotrowski podał się do dymisji, jego miejsce zajęła od 2 listopada Agnieszka Morawińska, dotychczasowa dyrektorka Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”.
Inny spór wybuchł wokół „Damy z gronostajem” Leonarda da Vinci, goszczącej
na wystawie w warszawskim Zamku Królewskim („Spotkania z Zabytkami”, nr 5-6,
2010). Czasopismo internetowe „Dwutygodnik. Strona Kultury” (nr 31, 2010) zamieściło artykuł prof. Marii Poprzęckiej
NA OKO: Wizyta młodszej pani, który wywołał polemikę dotyczącą działalności
Muzeum Czartoryskich w Krakowie – oddziału Muzeum Narodowego. Przytaczamy kolejne głosy polemiczne.

prowizoryczna szatnia, wstydliwe toalety, brak księgarni czy sklepu muzealnego. To na powitanie. A potem ekspozycja
będąca pamiątką po muzealniczych modach lat sześćdziesiątych, mieszająca historyczną kolekcję Czartoryskich z innymi obiektami będącymi własnością krakowskiego Muzeum Narodowego. Cenne obiekty zapomniane w magazynach.
Od pewnego czasu Muzeum było dłużej
otwarte, ale przez wiele lat zamykano je
o 15.30, ponadto często bywało nieczynne z różnych powodów. Frekwencja była
dość skromna, zważywszy na rangę kolekcji.
Inicjatorem gruntownych zmian jest Fundacja Czartoryskich i jej prezes, Adam
Zamoyski. Trochę wstyd to pisać, ale wobec krakowskiej medialnej nagonki na
„kosmopolitycznych Czartoryskich”, trzeba przypomnieć, że Zamoyski, autor „The
Polish Way” i „Bitwy warszawskiej” jest,
obok Normana Davisa, człowiekiem, który najwięcej zrobił dla wprowadzania historii Polski do niepolskiej świadomości.
Zamierzenia Fundacji idą w dwóch kierunkach. Po pierwsze: modernizacji krakowskiego budynku Muzeum celem dostosowania go do współczesnych wymogów muzealniczych, których obecnie

(fot. Andrzej Ring)

WOKÓŁ POLSKICH MUZEÓW

w wielu punktach muzeum nie spełnia.
Po wtóre – przywrócenia historycznego
charakteru kolekcji Czartoryskich, który
w obecnej ekspozycji uległ zatarciu. Modernizacja budynku ma przede wszystkim polegać na otwarciu nowego, dogodniejszego wejścia do Muzeum, przez
szeroką bramę od strony ulicy Pijarskiej
i udostępnieniu publiczności pięknego,
wewnętrznego dziedzińca, który nakryty szklanym dachem zostanie włączony
do przestrzeni użytkowej Muzeum. Wokół
dziedzińca mają być umieszczone kasy,
informacja, księgarnia, sala edukacyjna,
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kafeteria, toalety, winda – czyli całe zaplecze niezbędne dla dobrego funkcjonowania instytucji muzealnej. Podobne rozwiązanie, nie naruszające zabytkowej architektury budynku, a otwierające
nową, atrakcyjną i użyteczną przestrzeń,
stosowane jest powszechnie w rozbudowujących się muzeach – od wielkich jak
Luwr i British Museum, po liczne małe
muzea mieszczące się w zabytkowych
gmachach.
Natomiast przywrócenie historycznego
charakteru kolekcji ma polegać na odtworzeniu jej trzech odmiennych partii:
wyposażenia Świątyni Sybilli, zbiorów
Domku Gotyckiego – obu będących puławskim dziełem Izabeli Czartoryskiej,
oraz późniejszej kolekcji księcia Władysława Czartoryskiego. Dwie ostatnie nie
nastręczają problemów. Domek Gotycki
(pomijając stracony w czasie wojny portret Rafaela) można w pełni zrekonstruować dzięki katalogowi i opisowi pomieszczeń sporządzonemu przez samą
księżnę Izabelę. Wróci wszystko – także
sentymentalne drobiazgi, relikwie-pamiątki po wielkich ludziach, zasuszone
gałązki, pukle włosów. Trudniejsza jest
sprawa ze Świątynią Sybilli. W trakcie
prac projektowych okazało się, że ciasne i niskie pomieszczenia krakowskiego budynku nie pozwalają na właściwe
odtworzenie wielkiej kreacji księżnej
Izabeli Czartoryskiej, jaką była quasi-sakralna, mieszcząca bezcenne pamiątki
narodowe puławska Świątynia Pamięci – budynek wzorowany na rzymskiej
świątyni Westy. W tej sytuacji zrodził się
– entuzjastycznie przyjęty przez tamtejsze władze – pomysł rekonstrukcji całego
zaniedbanego zespołu parkowego w Puławach i przywrócenia Świątyni Sybilli jej
pierwotnego stanu i przeznaczenia, wraz
z umieszczeniem w niej obiektów niegdyś
w niej się znajdujących (lub ich replik).
Jest to pomysł bardzo dalekosiężny i wymagający ogromnych nakładów finansowych. Jego realizacja dawałaby jednak
szansę na odtworzenie niezwykłego dzieła, jakim było pierwsze polskie muzeum
narodowe stworzone przez Czartoryską
w parku puławskim. Przywracając stan
sprzed 200 lat, stworzono by zarazem
nowe, niezwykłe miejsce na kulturalnej
mapie Polski. Nie zubożając oczywiście
ekspozycji krakowskiej. Z drugiej strony
władze Krakowa gotowe są na ekspozycję
narodowych pamiątek Świątyni Sybilli
przeznaczyć część dawnych austriackich
obwarowań, tzw. Fort Benedykta. W tej
efektownej przestrzeni rzeczywiście jest
szansa stworzenia „świątynnej” aury patriotycznego sanktuarium.
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Czy te zamierzenia mogą być uznane
za grożące kolekcji Czartoryskich, czy
sprzeczne z interesem polskiej kultury? Głoszone latem 2008 roku tabloidalne sensacje o zamiarach przeniesienia
obrazu Leonarda do Kazimierza Dolnego, czy cennych narodowych pamiątek
do zaniedbanej obecnie Świątyni Sybilli, były tak absurdalne, że nie warte sprostowań. Inicjatywa puławska zaowocowała na razie otwarciem w październiku
ubiegłego roku małego muzeum Czartoryskich w pałacu w Puławach. Ekspozycja na najwyższym poziomie, wbrew lamentom o „rozproszeniu kolekcji” zbudowana wyłącznie z rzeczy magazynowych.
Otwarcie uświetniła Orkiestra Beethovenowska pod batutą Krzysztofa Pendereckiego – Muzeum Nadwiślańskie wolało
zaprosić doskonałych muzyków niż wydać bankiet. Był tylko toast, wielkie wydarzenie i przykład budującego stosunku lokalnych władz do zamierzeń i inwestycji kulturalnych. Tak rzeczywistość się
ma do krakowskich fobii i lęków.
A skąd teraz „Dama” w Warszawie? Fundacja Czartoryskich pozyskała, po wielu
staraniach, fundusze na realizację projektu modernizacyjnego. Muzeum stanęło
wobec kwestii pomieszczenia zbiorów na
kilka lat prac remontowych. Zarząd Fundacji już zawczasu prowadził rozmowy
z kilkoma muzeami polskimi, które – co
oczywiste – chcą gościć jakąś część zbioru, poczytując to sobie za zaszczyt i wielką szansę dla pozyskiwania publiczności, rozpowszechniania wiedzy o kolekcji
Czartoryskich, promocji swojej instytucji
etc. No i się zaczęło – oskarżenia o rozproszenie kolekcji, jej komercjalizację itp. Ich
wartość i poziom były analogiczne do niedawnych rewelacji o zamiarze przeniesienia obrazu Leonarda do Kazimierza Dolnego. Czy naprawdę „rozparcelowana po
całej Polsce kolekcja przestanie istnieć”,
bo zobaczą ją ludzie mieszkający w Sandomierzu, Szczecinie czy Stalowej Woli?
Dla których to będzie świętem i wydarzeniem?
Przypomnijmy przede wszystkim, że Izabela Czartoryska tworzyła swoje muzeum
w Puławach dla NARODU, nie dla Krakowa. Kolekcja znalazła się w Krakowie
w 1876 roku z oczywistych przyczyn historyczno-politycznych, a stosunki Czartoryskich z miastem, jak świadczą archiwa, nigdy nie były idylliczne. „Dama
z gronostajem” nie jest symbolem Krakowa. Może szczęśliwie nie została bez
reszty zużyta przez turystyczny marketing i wchłonięta do pop-ikonosfery.
Jest najcenniejszym (niestety jedynym
takim) obrazem w polskich zbiorach
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(prywatnych, o czym warto pamiętać).
Jako symbol Polski podróżowała w latach dziewięćdziesiątych po amerykańskich muzeach, „wprowadzając nas do
NATO”. Jako wyraz polskiej wdzięczności za pomoc niesioną Polakom przez Węgrów w 1939 roku jesienią ubiegłego roku
znalazła się na wystawie w Budapeszcie.
Należy zatem życzyć Muzeum Czartoryskich, aby pieniądze obiecane na remont realnie zaistniały i prace ruszyły.
A na razie – cieszmy się obecnością
„Damy z gronostajem” w Warszawie. Jest
młodsza i ładniejsza od rzekomo tajemniczo uśmiechniętej żony florenckiego kupca, przed którą kotłuje się w Luwrze wielonarodowa ciżba. W XIX wieku tło obrazu założono czarną farbą, co zniszczyło
efekt mżenia szaro-błękitnego światła,
które miękko modeluje rysy dziewczyny i jej smukłą dłoń o długich palcach.
Ale i tak stoimy przecież wobec jednego
z najpiękniejszych obrazów dawnego
malarstwa europejskiego.
Maria Poprzęcka,

historyk sztuki z Instytutu Historii Sztuki UW.
Ostatnio opublikowała: „Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa”
(słowo/obraz terytoria 2008).

[„Dwutygodnik. Strona Kultury”, nr 31,
2010 (29 maja 2010 r.)]

Drwina z rzeczy wielkiej wagi
Tym razem chodzi nie tylko o „Damę”,
ale o losy całego Muzeum Czartoryskich wraz z Biblioteką, których dzieje
miałem szczęście śledzić bezpośrednio
od roku 1949 – Zdzisław Żygulski odpowiada na felieton Marii Poprzęckiej.
„Arcydzieła przetrwałe w muzeach
są dziś często towarem gotowym do zbycia”
Jean Clair, „Kryzys muzeów”
Maria Poprzęcka, gwiazda warszawskiej
historii sztuki zasiadająca w Radzie Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie,
zamieściła w „Dwutygodniku” felieton
pełen drwin, dotyczący zamknięcia starego Muzeum Czartoryskich w Krakowie,
wobec projektu generalnego remontu,
jaki ma przynieść radykalną modernizację instytucji. Czytamy: „z Krakowa dochodzą pełne obaw, gniewne pomruki:
zlikwidowana ekspozycja…, rozproszenie
kolekcji… A także: zniszczą…, nie oddadzą…, już kiedyś próbowali zatrzymać…,
chcą na niej („Damie” oczywiście) zarabiać…, zabiorą…, sprzedadzą…, wywiozą do Peru…(sic!)”.
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muzealników i konserwatorów „naszą
Damę” nadal próbuje się „sprzedawać”.
W razie katastrofy gigantyczne ubezpieczenie rychło obetrze łzy Fundacji, lecz nie
Polakom. Jest to dalsza, dramatyczna i ryzykowna „gra o Damę”, którą kiedyś opisał Marek Rostworowski. Już w 1953 roku
Muzeum Narodowe w Warszawie, urządzając wystawę leonardowską, wypożyczyło „Damę” z Muzeum Czartoryskich,
a po zamknięciu wystawy nie oddało jej,
lecz wpisało do swego inwentarza. Dopiero po czterech latach, po wielkich awanturach, „Dama” wróciła do Krakowa.

(ze zbiorów Fundacji XX Czartoryskich)

Ale to wszystko (oprócz nieszczęsnego
Peru) jest świętą prawdą: wystawy stałe
zostały zamknięte, część zbiorów rozproszona, przewieziona w nieoczekiwane
miejsca: do Stalowej Woli, Sandomierza,
Szczecina, Legnicy, nawet razem z gablotami, według scenariusza pani Anny Król,
polegającego na bezsensownym mechanicznym spisaniu obiektów znajdujących
się w tychże gablotach. „Damę z gronostajem”, wraz z Rembrandtem i garścią
„skarbów”, posłano do Warszawy i z hukiem wystawiono w Zamku Królewskim.
Autorem tej akcji był rządzący Fundacją
Adam Zamoyski, otoczony doradcami
warszawskimi i zagranicznymi, głównie
z Londynu, gdzie stale mieszka. Odrzucił
wszelkie propozycje zostawienia zbiorów
w Krakowie, nawet w położonej w centrum miasta Kamienicy Szołayskich – oddziale Muzeum Narodowego, która byłaby w tym celu specjalnie opróżniona.
„Gniewny pomruk” krakowian był więc
w pełni uzasadniony, ale Poprzęcka tłumaczy to inaczej. Powołuje się na diagnozę „znawcy” Krakowa, Stanisława Mancewicza, który niedawno, na łamach „Gazety Stołecznej”, w szyderczym felietonie
wykrył typowy dla Krakowa „gen bycia
przeciw wszystkiemu”. Notabene, w całym tekście autorka stosuje przewrotną
metodę mieszania i stawiania w jednym
rzędzie uwag autorytetów muzealnictwa,
historii, historii sztuki, z doniesieniami
z mediów i z tabloidów – to dezinformuje czytelnika, a z osób poważnych i znaczących czyni… niemyślących pieniaczy,
przez co znacząco osłabia ich opinię. Jest
to więc rzeczywiście świadoma i sprytna
metoda, a że nieetyczna?... no cóż.
Poprzęcka swoim wywodom nadała tytuł
pozbawiony sensu, trawestujący Dürrenmatta („Wizyta młodszej pani”). Chodzi
tu o przeciwstawienie „naszej Damy”
„starszej pani”, czyli Giocondzie Leonarda. Jednak jej wizyty nie należy się spodziewać ani w Warszawie, ani w żadnym
innym mieście świata. „Starsza pani” nie
rusza się z Luwru od czasu, kiedy w Tokio
terrorysta rzucił w nią kałamarzem, a dyrektorzy francuskich muzeów zapowiedzieli zbiorową rezygnację w przypadku
próby ponowienia wojaży bezcennego
obrazu. Za to „młodsza pani” – dla pieniędzy, i to grubych pieniędzy – podróżuje po
wszystkich kontynentach. Uczciła w Waszyngtonie Kolumba, w Milwaukee promowała Polskę wśród Indian, odwiedziła
trzy miasta w Japonii, a ostatnio w Budapeszcie odwdzięczała się Węgrom za to,
że byli dla Polaków uprzejmi w czasie II
wojny – a przy tych okazjach „zarabiała”
miliony dla Fundacji. Mimo sprzeciwów

Tym razem chodzi nie tylko o „Damę”, ale
o losy całego Muzeum Czartoryskich wraz
z Biblioteką, których dzieje miałem szczęście śledzić bezpośrednio od roku 1949,
kiedy to przyjęty zostałem przez ówczesnego dyrektora Stanisława Jana Gąsiorowskiego na stanowisko kierownika administracyjnego tegoż Muzeum. W nim
pozostałem do dzisiaj i nadal śledzę jego
losy, tym razem nie widząc już tego jako
szczęście. Rok później (1950) decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki, nieznacjonalizowane Muzeum Czartoryskich – pod nazwą Zbiory Czartoryskich – oddane zostało pod opiekę krakowskiemu Muzeum
Narodowemu. Opieka ta trwa przez 60 lat
do dzisiaj. Jej rezultaty oceniła Poprzęcka
bardzo surowo, oświadczając, że przez ten
czas Muzeum zostało całkowicie zaniedbane i pozbawione nowoczesnych urządzeń, nie ma windy, a przecież są „strome
schody”, wystawy zaś stały się „pamiątką po muzealniczych modach lat sześćdziesiątych”, przy czym pomieszano „historyczną kolekcję Czartoryskich z innymi obiektami”, więc zatarto jej oryginalny wyraz. Wszystko to spowodowało bardzo „skromną” frekwencję zwiedzających.

Zarzuty te są całkowicie nieprawdziwe
i tendencyjne. Niemożliwe jest, aby autorka nie wiedziała o tym, że Muzeum
Narodowe w Krakowie, przejmując
w roku 1950 budynki muzealne i biblioteczne Czartoryskich, niemal zrujnowane, przeprowadziło ogromnym kosztem
dwa generalne remonty (pierwszy ukończony w roku 1959, drugi w 1990). Ponadto wzniosło wielomilionowej wartości
nowy budynek dla Biblioteki, a dzięki
temu udostępniło Arsenał na cele muzealne. Zainstalowało też nowoczesne systemy ochrony i alarmowe. Przeprowadziło
pełną inwentaryzację zbiorów, dokonało
kosztownych konserwacji tysięcy obiektów, urządziło i patronowało wielu wystawom czasowym, opublikowało liczne
katalogi, monografie i artykuły naukowe.
Zdołało doprowadzić do realizacji marzenia księcia Władysława Czartoryskiego – utworzenia jednej spójnej instytucji
złożonej z Muzeum, Archiwum i Biblioteki, stanowiącej razem Zakład Naukowy.
To tutaj Marek Rostworowski przemyślał i zaprojektował najsławniejszą polską wystawę muzealną ubiegłego wieku – „Polaków portret własny” – otwartą
w 1979 roku w Nowym Gmachu Muzeum
Narodowego.
Mimo nacisków modernizacyjnych ze
strony ówczesnych władców politycznych, utrzymano w Zbiorach Czartoryskich styl i wystrój pierwotnego muzeum
założonego w roku 1876 przez księcia
Władysława. Chodzi tu przede wszystkim o niebywały zespół witryn, gablot
i szaf muzealnych, zaprojektowanych
według najlepszych wzorów francuskich
z lat 70. XIX wieku. Sprzęt ten wykonany został przez stolarzy krakowskich
z wybornych materiałów – wysuszonej
dębiny sieniawskiej. Bawiąc we Francji
w 1959 roku, ujrzałem analogiczne gabloty w Muzeum Historii Paryża. W tym
samym roku miałem zaszczyt wraz
z kolegami zrealizować stałą wystawę po
pierwszym remoncie w Muzeum Czartoryskich. Kolejna wystawa stała, będąca
dziełem Marka Rostworowskiego zrealizowanym w roku 1990, dotrwała aż do
obecnego zamknięcia Muzeum.
Zgodnie ze swym wielkim wyczuciem
muzealnym i wyczuciem stylu, Rostworowski wzbogacił galerię malarstwa europejskiego o obrazy należące do Muzeum
Narodowego. Podobnie postąpiła Krystyna Moczulska, urządzając nową, nacechowaną nowoczesnością ekspozycję sztuki starożytnej w Arsenale, dołączając wiele obiektów z innych kolekcji krakowskich.
Jest rzeczą znaną, że każdy wielki zbiór
muzealny działa siłą jakby magnetyczną,
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przyciągając nowe okazy, legaty, dary
i depozyty. Tak też było z Muzeum Czartoryskich, które, obok tradycyjnych kolekcji księżnej Izabeli i księcia Władysława, bogaciło się po roku 1876 o nowe kolekcje, jak na przykład bardzo cenny legat Eligiusza Suchodolskiego zawierający zbiór wybitnych muzealiów, w tym
„Madonnę” uchodzącą za dzieło Corregia, oraz kilkanaście dokumentów królów
polskich. Znawcy historii sztuki i muzealnictwa nie wolno zatem pisać o istnieniu
w tym przypadku trzech różnych zbiorów,
gdyż jest to zaprzeczenie zasadzie tworzenia się wielkich kolekcji muzealnych, nawarstwiających się z czasem.
Muzeum urządzone przez zespół kustoszy
pod egidą Marka Rostworowskiego budziło zawsze zachwyt, zwłaszcza cudzoziemców, których często oprowadzałem.
Oszałamiał ich ów nastrój starożytności
i dawności, którego sztucznie wywołać się
nie da, a który zachował się tylko w nielicznych muzeach świata, jak The Wallace
Collection w Londynie, Musée de Cluny
w Paryżu, Frick Collection w Nowym Jorku
lub Izabela and Stewart Gardner Museum
w Bostonie. Nastrój ten ujął między innymi świetnego historyka sztuki i muzeologa Francisa Haskella. Opisał on Muzeum
Czartoryskich w jednym ze swoich ważnych dzieł. Jeszcze w minionym roku gościliśmy byłego dyrektora Luwru, Pierre’a
Rosenberga, który przyjechał do Krakowa,
aby ujrzeć „Damę z gronostajem”. Kiedy
wprowadziliśmy go do sal muzealnych, zatrzymał się przejęty wzruszeniem. Odwołał
wszystkie następne spotkania i przez kilka
godzin delektował się miejscem, gdzie odkrył tyle śladów dawnej, wielkiej kultury
francuskiej. Tę specyficzną atmosferę Muzeum odczuwali nie tylko znawcy, ale też
liczni turyści, co powodowało, że frekwencja bynajmniej nie była „skromna”.
Nie ulega wątpliwości, że zamknięte
dzisiaj galerie składały się na najpiękniejsze muzeum polskie, i jedno z najpiękniejszych muzeów na świecie, cokolwiek by twierdzili kłamliwi zawistnicy,
dążący do zniszczenia tradycji i wstawienia w to miejsce pomysłów zagranicznych dizajnerów, nie znających polskiej kultury i znaczenia w niej Muzeum
Czartoryskich.
Przez wiele lat powojennych jeździłem
do Puław, do Świątyni Sybilli i Domu Gotyckiego (a nie do „Domku”, jak pisze Poprzęcka). Z pomocą kolegów co roku zawoziłem tam z Krakowa nową wystawę historyczną. Wbrew nadziejom puławian, nie może być jednak mowy o wystawieniu tam wszystkich oryginalnych
zabytków zgromadzanych przez księżnę
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Izabelę. Nie przeważały wśród nich „pamiątkowe gałązki i pukle włosów”, lecz
prawdziwe skarby artystyczne kultury
polskiej i skarby innych narodów. Księżna Izabela dobrze znała ich wartość. W
Świątyni Sybilli umieściła dwie kolosalne, półokrągłe mahoniowe szafy z mnóstwem przeszklonych szuflad. Pamiątki po królach złożyła w Szkatule Królewskiej. Tysiące zabytków w Domu Gotyckim przechowywała w skrzynkach, sepetach, witrynach, niekiedy osobiście
wyjmując je ze schowków i prezentując
zwiedzającym gościom. W gruncie rzeczy był to jakby ogromny relikwiarz lub
skarbiec, a dzięki temu obiekty muzealne tego zbioru przetrwały w doskonałym stanie. Nawiasem: plany Fundacji
umieszczenia zbiorów Świątyni Sybilli
w austriackim forcie św. Benedykta – „bo
też jest budowlą okrągłą”, jak motywował to jeden z Członków Fundacji – na
obrzeżach Krakowa, są tak absurdalne,
że wymykają się wszelkiej dyskusji.
Zbiory Czartoryskich, jak na koniec
z pełną świadomością tej prawdy pisze
Poprzęcka: „należą do Narodu” – i tu się
z nią całkowicie zgadzam. Książę Władysław, wzbogaciwszy je własną wspaniałą
kolekcją, stworzył Muzeum wraz z Biblioteką i Archiwum, lokując je w Krakowie,
bo Kraków, w przeciwieństwie do Warszawy czy Poznania, cieszył się wówczas
autonomią polityczną i względną wolnością. Część murów floriańskich i Arsenał
otrzymał od Miasta. Dokupił popijarski
Klasztorek i kilka kamienic przy ul. Pijarskiej. Zaprosił francuskich architektów,
by stworzyli jednolity kompleks budynków muzealnych, posługując się neogotyckim historyzmem. W podobnym jednolitym stylu były sprzęty biblioteczne
i muzealne. Powstało dzieło sztuki określane przez Niemców nazwą Gesamtkunstwerk, wyjątkowe w skali światowej.
O tym wszystkim profesor historii sztuki,
prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki, pisząca o muzealnictwie, członek rad
kilku muzeów – z pewnością dobrze wie.
Czemu zatem służy tekst osoby często
powoływanej jako niezależny ekspert?
W Ordynacji rodowej Czartoryskich, zatwierdzonej przez cesarza Franciszka Józefa I, ustalono, że zbiory muzealno-biblioteczne stanowią historyczną, nierozerwalną całość. Takie też sformułowanie znalazło się w Akcie Notarialnym, którym Spadkobierca Rodziny Czartoryskich przekazał zbiory Fundacji, jaką – wraz z ówczesnym ministrem kultury i dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie − utworzył w roku
1991. Taki sam zapis zatwierdzony został
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w Statucie Fundacji, ostatnio parokrotnie
zmienianym – miedzy innymi obecni decydenci Fundacji wykreślili właśnie słowa o nierozerwalności kolekcji.
O tym też Poprzęcka wie, lecz myli
(czy świadomie?) czytelnika pisząc, że
„Dama” jest własnością prywatną – nie
jest! Jest własnością Fundacji działającej wedle ustawy Sejmu RP, podlegając
kontroli władz. A Fundator przekazał
obraz, wraz z całą kolekcją, nie w żadne
ręce prywatne, lecz – jak sam napisał
w Preambule do Statutu − „Muzeum
i Biblioteka XX Czartoryskich stanowią
instytucję i własność publiczną, utrzymywaną przez Państwo Polskie”. To zdanie również Zarząd Fundacji skreślił po
paru latach.
Nie wydajemy więc „gniewnych pomruków”, ale sprzeciwiamy się planom złamania tradycji, niszczenia tego, co niezwykłe i zamieniania w pospolity banał, zawłaszczania dobra przynależnego wszystkim Polakom. Nie jest to tylko głos Krakowa, ale jak sądzę, wszystkich osób odczuwających wartość tradycji muzealnej i konieczność ochrony wyjątkowych tworów
kultury zachowanych z przeszłości.
Konkluzja
Wobec widocznej bezradności Fundacji
i władz w rozwiązaniu problemów Muzeum i Biblioteki Czartoryskich, wobec
oparcia się przez Fundację na ekspertyzach i propozycjach zagranicznych
biur projektowych nie mających żadnego doświadczenia w istotnych sprawach polskich, wobec niezdecydowania
i mnożenia niewykonalnych pomysłów
oraz niechęci decydentów Fundacji do
porozumienia się z dyrekcją i kustoszami
Muzeum Narodowego, proponuje się powołanie prawdziwie bezstronnej komisji
ministerialno-konserwatorsko-muzealnej
dla rozpatrzenia kwestii przyszłości Muzeum i Biblioteki Czartoryskich.
Proponuje się ostatecznie podjęcie przygotowań do wykupienia Muzeum i Biblioteki Czartoryskich przez Państwo,
jako jedyny, racjonalny sposób rozwiązania tych problemów. Będzie to w istocie
spełnieniem marzeń i pragnień zarówno
księżnej Izabeli, jak i księcia Władysława, a równocześnie jedynym sposobem
na uratowanie przed zniszczeniem i rozproszeniem zbiorów mających dla Polski
najwyższą wartość.
Zdzisław Żygulski jun.

Kraków, dnia 06.07.2010 r.
[„Dwutygodnik. Strona Kultury”, nr 35,
2010 (15 lipca 2010 r.)]
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Parę słów o tekście prof. Żygulskiego
Obraz Leonarda da Vinci nie podróżuje dla pieniędzy, jak twierdzi profesor;
każda z wystaw, na którą był wypożyczony, miała swoje uzasadnienie merytoryczne – prof. Żygulskiemu odpowiada Adam Zamoyski, Prezes Zarządu
Fundacji Książąt Czartoryskich
Tekst prof. Żygulskiego na temat Muzeum Czartoryskich jest tak emocjonalny
i zawiera tyle nieścisłości i półprawd, że
nie można z nim polemizować. Należy

natomiast sprostować zasadniczy błąd
w jego argumentacji. Mianowicie, czcigodny profesor występuje jako obrońca
XIX-wiecznej tradycji, a wcale nim nie
jest. Dotychczasowe status quo, nad którym się rozwodzi, to produkt PRL-u: jak
sam przyznaje, biblioteka została przeniesiona z historycznego pierwotnego
pomieszczenia w Arsenale do ohydnego
budynku z lat 60., a rzekomo stuletnia
ekspozycja w Muzeum powstała w 1984
i 1993 roku.
Jeśli chodzi o plany nowej ekspozycji zbiorów, to są dyktowane nie przez

„zagranicznych dizajnerów”, lecz przez
wymogi standardów muzealnictwa z jednej strony i kilkuletnie dyskusje między
grupą czołowych polskich historyków
sztuki i muzealników z drugiej. Uznali
bowiem, że unikalny charakter trzech
oryginalnych kolekcji stworzonych prze
ks. Izabelę i ks. Władysława Czartoryskich – który został całkowicie zatarty
przez ich wymieszanie ze sobą i wprowadzenie licznych obiektów należących do
Muzeum Narodowego i innych instytucji
– powinien być przywrócony. Uznali też,
że jest niedopuszczalne, by dzieła sztuki
skali światowej leżały w magazynach i że
należy je pokazać.
Gwoli jasności muszę też zaznaczyć, że
obraz Leonarda da Vinci nie podróżuje
dla pieniędzy, jak twierdzi profesor; każda z wystaw, na którą był wypożyczony,
miała swoje uzasadnienie merytoryczne.
Należy też stwierdzić, że nie było huku
na otwarciu wystawy na Zamku Królewskim w Warszawie (może szkoda) i że
zbiory nie są „rozproszone”, tylko wypożyczane na czas remontu, a że w „nieoczekiwane miejsca” – to chyba bardzo
dobrze.
Adam Zamoyski

Oświadczenie Zarządu Fundacji Książąt
Czartoryskich
W związku z wypowiedziami w prasie
różnych osób w sprawie wypożyczeń
obrazu Leonarda da Vinci „Dama z gronostajem”, będącego własnością Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie,
Zarząd Fundacji Książąt Czartoryskich
oświadcza:
☐ między powstaniem Fundacji w 1991
roku a 2004, w okresie kiedy Prezesem
Zarządu był Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, obraz Leonarda da
Vinci wyjeżdżał pięć razy na wystawy
poza granicami Polski (łącznie 11 wystaw w różnych rejonach świata: USA,
Szwecja, Włochy, Japonia, USA). Jedyna
podróż obrazu od czasu objęcia prezesury Zarządu Fundacji przez Adama Zamoyskiego w 2004 roku odbyła się w październiku 2009/lutym 2010 na wystawę
„Od Boticellego do Tycjana” w Muzeum
Sztuk Pięknych w Budapeszcie; był to
wyraz wdzięczności narodu polskiego
dla Węgrów za pomoc, okazaną polskim
uchodźcom po wybuchu II wojny światowej – zaszczytem dla Fundacji było móc
w takiej materii reprezentować Polskę.
☐ W 2010 roku Zarząd Fundacji otrzymał dwie prośby wypożyczenia obrazu:
• na organizowaną przez Gemäldegalerie

w Berlinie naukową i przełomową wystawę portretu epoki Renesansu – „Masterpieces of Renainssance-Portraiture
from Masaccio to Leonardo da Vinci”
(termin
wystawy
08.2011-11.2011),
na
epokową
wystawę
monograficzną
•
malarstwa Leonarda da Vinci, planowaną przez National Gallery w Londynie,
w której „Dama z gronostajem” ma odegrać kluczową rolę – „Leonardo da Vinci:
Painter at the Court of Milan” (termin wystawy 11.2011-02.2012).
Obydwie te instytucje są w stanie zagwarantować najlepsze warunki klimatyczne i bezpieczeństwa (lepsze od tych,
w których przebywał obraz dotychczas
w Muzeum Czartoryskich w Krakowie).
Oczywiście, wypożyczenia warunkowane są gwarancjami rządowymi ubezpieczenia dzieła. Transportem obrazu zajmuje się wyspecjalizowana firma o europejskiej renomie, polecona przez Muzeum Narodowe w Krakowie.
Według opinii pracujących w MNK konserwatorek dzieł sztuki, opiekujących się
na stałe obrazem, jego stan zachowania
był i jest doskonały. National Gallery
w Waszyngtonie, która wypożyczała obraz na wystawę „Circa 1492”, wyposażyła go w specjalnie zbudowaną skrzynię podróżną, zabezpieczającą przed
zmianami klimatycznymi i amortyzującą

wstrząsy; prestiż tego muzeum jest rękojmią doskonałości wykonania skrzyni
i bezpieczeństwa podróżującego dzieła.
Należy też zauważyć, że gdyby zastosowano się do opinii (często powtarzanych
w prasie), że „każdy wstrząs naraża obraz na niebezpieczeństwo” – to musiałby on pozostać w Warszawie, ponieważ
jest więcej wstrząsów po drodze ze stolicy do Krakowa niż przy dziesięciu lądowaniach, nawet gwałtownych...
[„Dwutygodnik. Strona Kultury”, nr 35,
2010 (15 lipca 2010 r.)]
I jeszcze jeden głos w kontrowersyjnej
sprawie związanej z wędrówką arcydzieła Leonarda da Vinci. Anna Szulc swój
artykuł Dama z samograjem, zamieszczony w „Przekroju” (nr 31, 2010), zakończyła następującym stwierdzeniem:
„Umowy umowami, a losy największego
skarbu malarstwa w polskich zbiorach
i tak wydają się coraz bardziej niepewne.
Być może zatem cała nadzieja w nas, narodzie. I w narodowej zbiórce pieniędzy
na zakup obrazu (a ubezpieczony jest na
300 milionów euro), o którym ludzkość
zapewne nie zapomni, dopóki pamięta
o Leonardzie. Bo może my wszyscy, cały
naród, nie robimy dziś wiele, by uchronić
arcydzieło przed katastrofą”.
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Jeden z najwybitniejszych współczesnych filozofów Peter
Sloterdijk, rozważając problem kultury – według niego
„zakażonej wszechogarniającym konsumpcjonizmem”
(P. Sloterdijk, O trudnym dojrzewaniu do szczęścia,
„Dziennik”, nr 189, 2007 – dodatek „Europa” Tygodnik
Idei, s. 14) – stwierdza, że szczęśliwie nie wszystkie miejsca
we współczesnym świecie są sobie równe i nie wszystkie
są tak samo wulgarne i trywialne. Są miejsca, w których
obowiązują inne prawa, a wśród nich obok bibliotek,
akademii, klinik wymienia też muzea.

.........................................................................................................................................................................................................................

Muzeum
w procesie
przemian

Fragment wnętrza Muzeum Żydowskiego w Berlinie – realizacja projektu Daniela Libeskinda, 2001 r. (fot. Agata Bednarek)

Andrzej Rottermund

P

eter Sloterdijk zastrzega, że jego myślenie nie jest bynajmniej utopijne,
lecz jest „heterotopijne”. Heterotopie są zdaniem filozofa istniejącymi
realnie „innymi miejscami”, które pozwalają
nam „zdobywać dystans wobec reszty świata”.
„Dlatego jest rzeczą niebezpieczną, jeśli zwykłe
życie chce się wedrzeć do tego innego miejsca”.
Wniosek z tego jest jeden: musimy pilnować, by również i w muzeach kultywowano
„heterotopijną różnicę”, czyli starać się zapobiegać skażeniu ich przestrzeni m.in. zarazkiem konsumpcjonizmu.
Tymi, którzy zdecydowanie opowiedzieli się po stronie wartości stanowiących
o heterotopicznym charakterze muzeum,
byli dyrektorzy amerykańskich i angielskich
wielkich instytucji muzealnych: Philippe
de Montebello, kierujący Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, Glenn D. Lowry, dyrektor nowojorskiego Museum of Modern Art, John Walsh, emerytowany dyrektor J. Paul Getty Museum w Los Angeles,
James N. Wood, dyrektor Art Institute of
Chicago, oraz Neil MacGregor, dyrektor
British Museum, i James Cuno, ówczesny
dyrektor Courtauld Institute of Art w Londynie. W wydanej w 2004 r. książce zatytułowanej Whose Muse? przestrzegali oni przed
komercjalizacją działalności muzealnej i niemoralnymi praktykami przy formowaniu kolekcji, oba te procesy doprowadzają bowiem
do stopniowej utraty autorytetu instytucji
muzealnej (Whose Muse? Art Museums and
the Public Trust, ed. by J. Cuno, Princeton
University Press, Harvard University Art
Museums, 2004).
Muzea w Polsce mają do odegrania rolę
szczególną. Po pierwsze, jako repozytoria rzeczy najcenniejszych, uratowanych
od zniszczenia lub rabunku w czasie wojen
w XVII i XVIII stuleciu, katastrofy rozbiorów, a później pierwszej i drugiej wojny światowej (to każe szczególnie ostrożnie traktować deakcesję czy zbyt częsty ruch muzealiów). Po drugie, jako miejsca wszechstronnej edukacji społecznej na różnych poziomach i wieku, i wiedzy. Polskie muzea muszą
zaangażować się w przygotowanie odbiorcy

1

w sytuacji braku edukacji kulturalnej w programach przedszkolnych i szkolnych, muszą także wobec braku odpowiednich miejsc
do spędzania czasu przez ludzi w podeszłym
wieku uwzględnić ich potrzeby kulturalne.
Działalności muzeum w naszym kraju winno
więc przyświecać dzisiaj przekonanie znanego muzeologa Barry Lorda, że muzeum jest
przede wszystkim dla ludzi, a nie dla rzeczy.
Pamiętać jednak należy przy tym, że chociaż
służba społeczeństwu jest najważniejszym zadaniem muzeum, to nie może w żadnym wypadku oznaczać to schlebiania gustom publiczności czy przymykania oczu na niedostatki jej wiedzy.
Spotkania z Zabytkami
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2 | Spektakl teatralny
w Izbie Poselskiej Dawnej
w Zamku Królewskim
w Warszawie

Doniosłym głosem, a zasadniczo dramatycznym protestem przeciwko komercyjnym
praktykom muzealnym, wywołanym słynną
już umową między paryskim Luwrem a władzami emiratu Abu Zabi, a także zapowiedzią nowej ekonomii, tzw. ekonomii niematerialnego, jak i utracie przez muzea ich elitarnego charakteru, jest książka byłego dyrektora Muzeum Picassa w Paryżu Jeana
Claira Kryzys muzeów ( J. Clair, Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, tłum. J. M. Kłoczowski, Gdańsk 2009). Swój niepokój
Clair wyraził jeszcze dobitniej w artykule Has culture gone to hell?, opublikowanym
w 2010 r. w „The Art Newspaper”, w którym
m.in. stwierdził: „gdy kultura utraciła związek z transcendencją, z «kultem», utożsamianie jej wartości z wartością materialną, sztucznie określaną przez rynek, prowadzi do staczania się w stronę banału i plugastwa” ( J. Clair,
Has culture gone to hell?, „The Art Newspaper”, No 211, 2010, ss. 30-31).
Jak więc widzimy, już od kilku lat zwraca się uwagę na zjawiska, które ze szczególną siłą wpływają na zmianę charakteru tradycyjnej czy modernistycznej instytucji muzealnej; „tradycyjne” muzeum jest według
mnie miejscem o określonych sposobach obcowania z obiektami muzealnymi (muzealiami), ale też i selekcjonowania tych obiektów, przede wszystkim jednak jest miejscem,
gdzie doznaje się określonej odczuwalności
oryginalnych obiektów i gdzie doświadcza
się ich „rzeczywistej obecności”.

2
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Można by przyjąć, że na przeciwległym
biegunie tego „innego, Sloterdijkowskiego,
miejsca” sytuuje się tranzytowa przestrzeń,
określana przez francuskiego antropologa Marca Augé jako „nie-miejsce” (M. Augé,
Non-Places. Introduction to an Anthropology
of Supermodernity, tłum. by J. Howe, LondonNew York 1995). Chociaż Augé używa pojęcia „nie-miejsce”, jako opozycji do miejsca antropologicznego, czyli dobrze znanego i tradycyjnie zlokalizowanego, to wydaje się, że
„nie-miejsce”, jako określenie przestrzeni tranzytowej, może być przydatne w rozważaniach
nad przestrzenią niektórych funkcjonujących
w ponowoczesności przestrzeni muzealnych.
Czymże bowiem jest Auge’owskie „nie-miejsce”? „Nie-miejsce”, według francuskiego antropologa, nie kreuje ani indywidualnej tożsamości, ani relacji międzyludzkich. Nie dziwi więc, że wymienia on wśród takich miejsc
park tematyczny, przede wszystkim dlatego,
że historia służy tam jedynie rozrywce i konsumpcji, nie zaś indywidualnej kontemplacji.
A czyż niektóre, pełne zgiełku i przypadkowych zwiedzających czy nastawione bardziej
na spektakl i rozrywkę muzea nie przypominają parków tematycznych?
Można by więc, idąc konsekwentnie tym
tropem, powiedzieć, że współczesne muzeum sytuuje się gdzieś między Sloterdijkowską „heterotopią” a Auge’owskim „nie-miejscem”.
Zaproponowane dwie skrajnie różniące się
przestrzenie muzealne – jedna o charakterze
„innego miejsca” i druga o charakterze „nie-miejsca” – nie istnieją oczywiście w czystej
formie. I nie będą istniały. Nie chodzi zresztą
o fałszywe ich przeciwstawianie. Ich wyodrębnienie ma charakter metodologiczny. Chodzi o to, by na teoretycznych modelach zaproponowanych przez uczonych uświadomić sobie kierunki zmian instytucji muzealnej, zidentyfikować siły, które powodują te zmiany,
i określić, jakie zadania mają wypełniać muzea
w wieku XXI, a które funkcje społeczne wypełnić mogą instytucje im pokrewne, takie jak
centra edukacyjne tematyczne czy rozrywkowe (parki tematyczne) itp., które często same
określają się jako muzea.
Proces tych zmian uległ ostatnio znacznemu przyspieszeniu. Przyczyn tego stanu
rzeczy jest wiele, i tych ogólnocywilizacyjnych, jak postępująca globalizacja i konkurencyjna wobec niej europejska integracja,

3 | Sala z obrazami

„Nenufary” Claude’a
Moneta w Muzeum Oranżerii
w Ogrodach Tuileries
w Paryżu – muzeum mieści
się w budynku z 1852 r.,
w latach 2000-2006
przeszło gruntowną
restrukturyzację
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ale i tych szczególnych, które dotyczą samego tylko muzealnictwa.
Wśród wielu „sił”, które w sposób skuteczny przesuwają tradycją zarysowane granice instytucji muzealnej, wybrałem trzy.
Wyboru tego dokonałem z punktu widzenia
bardziej praktyka muzealnego niż teoretyka.
Z codziennej obserwacji zachowań widzów,
odbioru, postrzegania muzeów wydaje się
bowiem, że „siły” te wpływają na zmianę
dotychczasowego modelu muzeum, a nie
rozważania wąskiej grupy teoretyków „nowej muzeologii”, widzącej muzea jako instytucje krytyczne, z programami społecznymi
i politycznymi.
Pierwszą „siłą” powodującą rzeczywiste
przekraczanie granic obszarów przypisanych
muzeum jest według mnie szerokie dopuszczenie na te obszary odmiennych niż tradycją określonych sposobów zachowań i działań, głównie poprzez wprowadzanie na ich
teren innych form działalności, nie tylko kulturalnej, w tym różnych form rozrywki, handlu i konsumpcji. Wywołuje to silne reakcje
negatywne, włącznie ze składaniem do prokuratury doniesień o czynach przestępczych
z paragrafów mówiących o bezprawnym używaniu przestrzeni do innych, niż ustawowo
dla muzeum zarezerwowanych, celów.
Częściowo z powodu zmieniającej
się w społeczeństwie hierarchii wartości,

a częściowo z powodu coraz trudniejszego
dostępu do nowych źródeł finansowania muzealne Rady Powiernicze i dyrektorzy muzeów rozszerzają stopniowo misje swoich instytucji. Jest to już nie tylko kolekcjonowanie, konserwacja, badania naukowe i skromny zakres pracy oświatowej i wystawienniczej, lecz organizacja wielkich wystaw, w celu
przyciągnięcia jak największej liczby zwiedzających, oraz szeroka edukacja publiczna, często z elementami rozrywki. Właśnie
sięganie do rozrywki wywołuje najsilniejszą
krytykę ze strony starszej generacji muzealników. Jean Clair ma na temat wprowadzania rozrywki do muzeum zdecydowany pogląd: „Śmiem twierdzić – pisze – że to funkcja zbędna. Już bowiem samo badanie przedmiotu zawiera w sobie przyjemność i rekompensatę za trud […]. Dziś natomiast rozrywka
– ostatnia i być może iluzoryczna moim zdaniem funkcja muzeum – przyćmiła wszystkie
pozostałe” ( J. Clair, Kryzys muzeów..., s. 67).
Rzeczywiście, stale poszerzany repertuar
form działalności kulturalnej w obrębie instytucji muzealnej wprowadził w jej obszar
wydarzenia artystyczne o bardzo różnorodnym charakterze: muzyczne, teatralne, filmowe, a także wydarzenia o charakterze społecznym i politycznym, nie mówiąc o szerokiej konsumpcji, a więc o sklepach, kiermaszach, kawiarniach, restauracjach itp.
Spotkania z Zabytkami
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Są jednak i pozytywne konsekwencje szerokiego otwarcia muzeum. Przede wszystkim znacznie zróżnicowany niż dotychczas
przekrój społeczny publiczności, co najsilniej
przyczynia się do zmian elitarnego charakteru instytucji muzealnej.
Na plan pierwszy w wielu muzeach wysuwa się praca edukacyjna, wyznaczająca
nowe standardy tego typu działalności. Wraz
z tym zmienia się podejście instytucji muzealnej do publiczności, a rola muzeum z roli
„pana” zmienia się na rolę „sługi”, o czym na
Kongresie Kultury w Krakowie we wrześniu
2009 r. doniośle mówili prof. Maria Poprzęcka i prof. Jack Lohman.
Kolejne zjawisko − to masowa turystyka
i związany z tym gwałtowny wzrost frekwencji w największych muzeach światowych. Według dokonanych przez magazyn „The Art
Newspaper” (No 201, 2009, s. 26) obliczeń

4
4 | „Beatlesi i my” –

pamiątkowe zdjęcie
wykonane w Muzeum Figur
Woskowych w Berlinie (filia
londyńskiego Muzeum
Madame Tussauds)
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frekwencji w sześćdziesięciu trzech najbardziej
uczęszczanych muzeach na świecie (ranking
nie obejmował muzeów-rezydencji), pierwszy jest paryski Luwr, który w 2008 r. przyjął
8,5 mln osób. Na drugim miejscu uplasowało się British Museum w Londynie, z 5,9 mln
odwiedzających, trzecim była National Gallery of Art w Waszyngtonie z 5 mln odwiedzających. Zdecydowana większość sklasyfikowanych muzeów − to muzea sztuki i historii.
W porównaniu z przeprowadzonym trzy lata
temu podobnym badaniem wzrost frekwencji
nastąpił przeciętnie o około 35%.
Na pierwszy rzut oka z tej statystyki
wynika, że muzea przyjmują coraz więcej
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publiczności oraz, że atrakcyjność ich oferty ma ogromny wpływ na wybór przez turystów miejsca podróży. Konsekwencją wzrastającej frekwencji jest dramatyczna zmiana warunków zwiedzania muzeów. Tłok, hałas, stale odzywające się telefony komórkowe
i nierzadko swobodna konsumpcja sandwiczy i napojów powodują, że muzeum przestaje być miejscem kontemplacji i osobistego przeżycia, szczególnie na wystawach czasowych. Na przykład w 2008 r. na wystawę
skarbów sztuki japońskiej w Muzeum Narodowym w Nara w ciągu 16 dni przyszło
263 765 osób, co znaczy 18 tys. dziennie.
To nie tylko liczba zwiedzających na
to wpływa. Giles Waterfield, były dyrektor Dulwich Museum w Londynie, a obecnie wpływowy krytyk muzealny, pisze, że
w sytuacji, kiedy społeczeństwo atakowane
jest nieustannie reprodukcjami kilku obrazów, uznanych za arcydzieła, zainteresowanie publiczności ogranicza się wyłącznie do
tych przedstawień, a inne dzieła sztuki traktowane są jako mało istotne i oglądane pobieżnie, jeżeli w ogóle. Widzowie odwiedzający dzisiaj muzea sztuki zatrzymują się jedynie przed obrazami dobrze im znanymi z reprodukcji, i to przede wszystkim po to, by
zrobić fotografie (nowa generacja aparatów
cyfrowych umożliwia wykonywanie zdjęć
bez żadnych ograniczeń, a wiele muzeów, jak
np. MOMA w Nowym Jorku, zniosło nawet
zakaz używania fleszu). O co więc chodzi?
Czy należy sugerować odwiedzającym, że
nie powinni zachowywać się w sposób, który w miejscach obcowania ze sztuką uznawany był dotychczas jako niestosowny, i ograniczać się w rozmowach do szeptu? Czy jest
jakiś powód, by wyłączać na czas zwiedzania muzeum telefon komórkowy? Czy nasze przeżycie wizualne będzie mniejsze, jeżeli nasz zmysł słuchu będzie stale atakowany
dźwiękami albo oglądanie przerywane będzie błyskami fleszu?
Myślę, że tak, i to w każdym przypadku.
Przede wszystkim dlatego, że z chwilą kiedy
nasza wizyta w muzeum staje się nieustanną „walką” z otoczeniem, przydatność tej instytucji jako miejsca, w którym wystawia się
sztukę po to, by widz mógł ją oglądać, staje
się w najwyższym stopniu wątpliwa.
Granice terytorium „tradycyjnego” muzeum najbardziej naruszają jednak dwie pozostałe „siły”: elektroniczna i ekonomiczna.

5

Technologie elektroniczne z jednej strony wprowadziły na teren muzeum sztukę
nowych mediów oraz zarejestrowane na nośnikach elektronicznych efemeryczne dzieła sztuki, i to, moim zdaniem, nie narusza
muzealnych granic. Z drugiej jednak strony
technologie te umożliwiają nieograniczone
gromadzenie, ale gromadzenie nie rzeczy,
lecz danych i informacji o rzeczach. Zbiory
takie określa się często terminem „muzeum
wirtualnego”.
Sądząc z sukcesów tego rodzaju „odbioru” sztuki, a także z sukcesu instytucji, które swoją narrację prowadzą głównie lub wyłącznie, posiłkując się rzeczywistością wirtualną, rodzić się musi nowy rodzaj wrażliwości w relacji między wirtualnie kreowanym obiektem a odbiorcą. Popularność wystaw dzieł klonowanych elektronicznie, jak
np. wystaw Caravaggia, Rafaela czy Leonarda, i określanych jako „Le Mostre impossibili” świadczy o społecznej akceptacji zastąpienia „oryginału” przez cyfrową kopię (mówiąc o „oryginale”, mam na myśli nie tyle materialny wymiar dzieła, ile otaczającą go aurę,
a więc wymiar niematerialny).

Istnieje oczywiście wiele pozytywnych
aspektów tzw. muzeum wirtualnego. „Muzea wirtualne” dostarczają przede wszystkim materiału edukacyjnego dla nauczycieli, poszerzają dostęp do kolekcji, pomagają też w procesie zmiany elitarnego charakteru muzeum. W swojej obecnej formie są
one dla mnie jednak bardziej rozczarowujące
niż intrygujące. Niepokoi bowiem narzucanie struktury narracyjnej zjawiskom i obiektom, a co za tym idzie ograniczanie interaktywności.
Trzecią „siłą” jest siła ekonomiczna. Różne pomysły finansowania działalności muzealnej znalazły ostatnio swych kodyfikatorów.
W sporządzonym we Francji w listopadzie
2006 r. raporcie opracowanym na zamówienie Ministerstwa Gospodarki i Finansów,
zatytułowanym L’Economie de l’immatériel,
jego autorzy – Jean-Pierre Jouyet i Marcel
Levy – opisują mechanizmy nowej ekonomii muzealnej: „termin «niematerialny»
dotyczy wirtualnego pieniądza, który zastępuje dzieło sztuki – przynajmniej od chwili,
gdy dzieło to opuszcza miejsce przechowania
i zamienia się w banknot krążący w obiegu
Spotkania z Zabytkami
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6 | Muzeum Guggenheima

w Bilbao (filia
nowojorskiego Muzeum
Salomona R. Guggenheima)
– realizacja projektu Franka
O. Gehry’ego, 1997 r.

ekonomicznym, byt dokładnie wyceniony
w kontrakcie” (wg J. Clair, Kryzys muzeów...,
s. 41). Raport o ekonomii niematerialnego proponuje podział dzieł muzealnych „na
dwie kategorie: skarby narodowe i obiekty zbywalne. Te ostatnie powinny być wpisane do aktywów instytucji”. A więc ekonomia niematerialnego wymusza na tradycyjnych instytucjach muzealnych, by kierowały się zasadami
rynku i stawały się częścią gospodarki opartej na komercyjnym wykorzystywaniu marki
własnej instytucji, uruchomianiu uśpionego
w obiektach muzealnych kapitału (kuszenie
możliwościami korzystania ze zbiorów, jako
zabezpieczania otwartych przez banki linii
kredytowych), sprzedaży obiektów muzealnych lub odpłatne ich wypożyczanie na wystawy oraz aktywne konkurowanie z instytucjami o zbliżonym charakterze działalności.
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Podobne zasady rynkowe bez oporów
praktykowane są w lawinowo powstających
na świecie muzeach prywatnych. Można
przyjąć, że zgodnie z zasadą konkurencyjności w ciągu pewnego czasu doprowadzić to
może do sytuacji, w której muzealne instytucje publiczne przyjmą takie same zasady, jakie obowiązują w muzeach prywatnych.
Zacznijmy jednak od prezentacji wielkich projektów muzealnych, a więc tych, które wywołały taką furię Jeana Claira, a mianowicie: ekspansja Luwru, zarówno we Francji,
jak i za granicą, a przede wszystkim projekt
stworzenia zespołu czterech muzeów i parku
sztuki w Abu Zabi. Z tym z kolei wiąże się
też zjawisko znacznego wzrostu liczby muzeów prywatnych.
Dyrektor Luwru Henri Loyrette zapowiedział w 2003 r. projekt stworzenia regionalnego oddziału paryskiego muzeum w położonym w północnej Francji mieście Lens.
Idea, jaka przyświecała Loyrette’owi, wiązała się z szerszym projektem decentralizacji
w zarządzaniu francuskimi instytucjami kulturalnymi. W tym wypadku chodziło o to, by
narodowa kolekcja, jaką jest kolekcja Luwru, mogła być szerzej pokazana publiczności
i przyczynić się tym samym do rozwoju ekonomicznego regionu. Przewidziano, że 60%
kosztów inwestycji ma być pokryte ze środków regionalnych, reszta z budżetu centralnego i źródeł prywatnych. Inwestycja będzie
kosztować 117 mln euro (ok. 400 mln zł).
Oddział paryskiego muzeum, zaprojektowany przez słynną japońską spółkę SANAA,
czyli parę architektów Kazuyo Sejima i Ryūe
Nishizawa, ma przyjąć około 500 tys. odwiedzających rocznie.
Znacznie poważniej rysują się zagraniczne plany Luwru. Instytucja ta podpisała w 2007 r. trzyletnią umowę o współpracy z Denver Art Museum w USA oraz drugą, przewidującą szerszą współpracę, z High
Museum of Art w Atlancie. Zgodnie z warunkami umowy 180 dzieł sztuki będzie wysłanych z Luwru na dziewięć wystaw organizowanych w Atlancie w ciągu trzech najbliższych lat, w zamian za to Luwr otrzyma około 6,5 mln dolarów, które przeznaczy na remont jednej z galerii. Postępowanie dyrekcji
Luwru spotkało się we Francji z bardzo ostrą
reakcją, postawiono pytanie: „czy publiczne
zbiory powinny wypożyczać swoje dzieła sztuki za pieniądze?”
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Jeszcze większą kontrowersję wzbudziła
informacja o podpisanej przez Luwr umowie
ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi,
w której paryskie muzeum zobowiązuje się
za sumę 1 mld i 300 mln dolarów otworzyć
w Abu Zabi w 2012 r. swój oddział. Zgodnie
z tą umową Abu Zabi zapłaci 520 mln dolarów za samo prawo używania nazwy Luwr,
a 747 mln dolarów za zarządzanie oddziałem, wypożyczenia długoterminowe i za specjalnie przygotowywane wystawy czasowe.
Oddział Luwru w Abu Zabi jest fragmentem większego projektu muzealnego realizowanego w tym mieście, a ściślej na zajmującej
obszar 27 km² sztucznej wyspie Saadiyat, leżącej 500 m od miasta położonego na lądzie.
Projekt jest zaplanowany do realizacji w latach 2012-2018. Biznesowe podejście Luwru
spowodowało, że ponad 4500 osób, w tym
bardzo wielu muzealników, podpisało petycję do władz francuskich, sprzeciwiając się
zamorskim umowom zawartym przez dyrekcję tej instytucji muzealnej.
Początek ekspansji muzealnej dało nowojorskie Muzeum Guggenheima, pierwszym

projektowanym na wyspie Saadiyat muzeum
ma być oddział tego właśnie muzeum. Będzie to kolejny oddział Muzeum Guggenhei
ma poza Nowym Jorkiem. Jego filie znajdują
się już w Wenecji, Las Vegas i Bilbao. Wiadomo też o planach Fundacji Guggenheima
zlokalizowania nowego oddziału w Pekinie.
Pamiętać jednak należy, że nowojorskie muzeum jest prywatne, a Luwr to instytucja
państwowa.
Konsekwencje umowy Luwru ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi znalazły
już swoje odbicie na rynku sztuki. Emiraty stworzyły bowiem fundusz zakupów dla
przyszłych muzeów. Symboliczny kamień
węgielny pod Luwr w Abu Zabi miał miejsce 26 maja 2009 r. w Emirates Palace Hotel w Abu Zabi, kiedy Jego Wysokość Książę Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan i prezydent Francji Nicolas Sarkozy odwiedzili wystawę „Talking Art: Louvre Abu
Zabi”, prezentującą zakupy dla nowego muzeum, dokonane z pomocą Agence FranceMuséums. Wśród zakupionych dzieł sztuki
znalazły się m.in. obrazy Edouarda Maneta,
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Jeana Auguste’a Dominique’a Ingres’a, Piet
Mondriana, jak też najwyższej klasy dzieła
europejskiej i dalekowschodniej sztuki zdobniczej.
Przechodzący transformację rynek sztuki, ze swoimi targami i aukcjami, globalny
boom w budownictwie muzealnym, a także
coraz bardziej złożone i skonfliktowane relacje między aktywnymi prywatnymi kolekcjonerami a muzeami publicznymi, wszystko
to razem wpływa na wielkie zmiany w systemie utrwalonego w XIX i XX w. współżycia
rynku, sztuki i muzeów. Obserwujemy zjawisko powstawania w końcu drugiej połowy
XX w. nowych muzeów prywatnych, które
w sposób znaczący nasiliło się w ciągu ostatnich kilku lat. Przyczyną takiego postępowania znacznej części prywatnych kolekcjonerów jest nie tylko chęć zaspokojenia tym sposobem swojej próżności czy też brak spadkobierców lub niechęć do płacenia podatku od
niepracującego kapitału (a za taki uznaje się
dzieła sztuki), lecz raczej chęć podzielenia
się swym artystycznym bogactwem z szeroką publicznością, ale w taki sposób, by była
ona świadoma, kto dzieli się z nią tym bogactwem. Duże publiczne muzea bowiem nie
zawsze wywiązywały się z obowiązku wyraźnego informowania o proweniencji zbiorów.
Nowe muzea prywatne stają się niezwykle ważnym elementem w kulturalnej przestrzeni miast, ale nie tylko. Zatrudniają także fachowy personel muzealny, konserwatorski, oferują interesujące programy edukacyjne i naukowe. Powstało dosłownie setki takich miejsc.
Wraz ze wzrastającą liczbą muzeów prywatnych wzrasta również ich wpływ na praktykę muzealną i na etyczne zasady obowiązujące w muzealnictwie, a także na politykę muzealną np. wobec takich problemów, jak deakcesja (sprzedaż obiektów z własnych zbiorów). Cytowany już kilkakrotnie Jean Clair
w ten oto sposób kwituje proponowaną muzeum deakcesję zbiorów: „We współczesnej
historii Europy jedynie dwa państwa odważyły
się sprzedać swoje dziedzictwo artystyczne. W
roku 1922 Lenin pozbył się dóbr Cerkwi prawosławnej, a następnie sprzedał część kolekcji
zgromadzonej przez Katarzynę Wielką amerykańskiemu milionerowi Andrew Mellonowi
[…]. Po dojściu Hitlera do władzy reżim narodowosocjalistyczny skonfiskował dzieła zwane «zdegenerowanymi» – czyli niemal całą
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sztukę nowoczesną – po czym zniszczył je lub
sprzedał na rynku prywatnym” ( J. Clair, Kryzys muzeów..., s. 45).
Pojawiają się też wewnątrz muzeum konflikt interesów polegający na kontaktach pracowników muzeów publicznych z rynkiem
sztuki i praktyka ograniczonej wzajemności
w wypożyczeniach. Zasady te staną się dużą
przeszkodą w sytuacji, kiedy prywatne kolekcje, które nie muszą się liczyć ze sztywnymi
muzealnymi przepisami, nabiorą siły i profesjonalizmu. Niektóre z tych nowych sytuacji
mogą muzeom publicznym pomóc zrzucić
sztywne standardy. Istnieje jednak duże niebezpieczeństwo, że właściwy dla nich konserwatyzm będzie poddany agresywnym naciskom ze strony bardziej „nowocześnie” nastawionych członków rad muzealnych czy
powierniczych. Mogą oni wyznawać zasadę,
która obowiązuje w ich działaniu, że zasady
tyczą innych, a nie ich, i niezależnie od formalnego statusu publicznej instytucji będą
żądać, podobnie jak to dzieje się w muzeach
prywatnych, powiększania stanu posiadania.
Przyczyni się to do prowadzenia instytucji
publicznych na takich samych zasadach, jak
prywatne.
W sytuacji, gdy obok publicznych instytucji kultury pojawia się działająca na tym
samym obszarze instytucja prywatna, wcześniej czy później zrodzą się w instytucji publicznej problemy zarówno związane z obowiązkiem wypełniania misji, jak i z dotrzymaniem standardów narzucanych przez zawodowe kodeksy postępowania. W zbiorach
publicznych, by sprostać konkurencji kolekcji prywatnych, zmianie ulegają modele zarządzania i finansowania tych instytucji, idące w kierunku „miękkiej” komercjalizacji.
Coraz częściej łamie się tradycją uświęcone
zasady działania określone w kodeksach zachowań, a dyrektorzy wielkich muzeów światowych coraz rzadziej stają na czele organizacji zawodowych w rodzaju ICOM-u, by nie
być posądzani o hipokryzję.
Wymienione wyżej „siły” skutecznie pokonają granice otaczające muzealne terytoria, rezerwowane dotychczas dla nich i chronione przez ustawowe definicje.
By choć w części „przechować” charakter tradycyjnego muzeum, konieczna będzie
większa ochrona państwa nad instytucją muzealną. Państwo powinno zapewnić muzeom
ekonomiczną egzystencję, skoro wypełniają
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one stawiane im ustawowe, a nawet konstytucyjne zadania. W takiej tylko sytuacji muzea zachowają swój heterotopiczny charakter. Nie wątpię bowiem, że istnieć będą nadal
grupy społeczne, traktujące muzea jako miejsca kontemplacji i kontaktu z oryginałem,
oraz społeczna potrzeba wykorzystywania
proponowanej przez nie oferty edukacyjnej.
Wydaje się jednak, że takie potraktowanie
muzeum przez państwo jest mało realne, ponieważ politycy nie dostrzegają tej tradycyjnej strony społecznej atrakcyjności placówek
muzealnych, a tym samym nie widzą „interesu” w utrzymywaniu takich instytucji. Dotyczy to szczególnie tych państw, w których
muzealna frekwencja roczna jest żenująco niska w stosunku do ich potencjału zbiorów
i potencjału merytorycznego. W tej sytuacji
tradycyjna działalność muzeum może zostać
porzucona.
Bardziej realna jest akceptacja działalności muzeum w nowej, tzw. nowoczesnej formule, która w większym stopniu przemawia do dużej części publiczności, a przede
wszystkim do wyobraźni polityków.
Ten nowy model muzeum, określany coraz częściej jako postmuzeum, działa przeważnie na zasadach przedsiębiorstwa usługowego. Pracownicy muzealni są grupą specjalistów – muzealników, a nie uczonych. Takie

muzeum bez oporów stosuje multimedia
oraz elektroniczne klony i symulakry, nie fetyszyzuje obiektów, ale, co należy podkreślić,
aktywniej wsłuchuje się w potrzeby szerokiej publiczności i szuka kontaktów z nową
publicznością, a co najważniejsze nie odżegnuje się od pokazywania trudnych problemów naszej rzeczywistości, proponując nowego rodzaju narracje, dokonuje wspominanych już wyżej dekanonizacji muzealnych
narracji. Mniej radykalne staje się też podejście do naukowej pracy muzealnej i tradycyjnych praktyk muzealnych.
Wydaje się, że dla zrównoważonego rozwoju społecznego celowe byłoby wypracowanie adekwatnej formuły łączącej walory obu, budzących wątpliwości modeli. Ale
przecież różnego rodzaju aporie są od wieków immanentną cechą muzeum.

8 | Niemieckie Muzeum

Historyczne w Berlinie –
realizacja projektu Ieoha
Minga Peia, 2004 r.

(zdjęcia: 1, 3, 5 – Agnieszka
Mykowiecka; 2 – Archiwum
Zamku Królewskiego
w Warszawie; 4 – Agata
Bednarek; 6, 7, 8 – Andrzej
Rottermund)

Andrzej Rottermund
Autoryzowany skrót wystąpienia na Kongresie
Kultury Polskiej w Krakowie we wrześniu 2009 r.
Całość wypowiedzi opublikowano w materiałach
z Kongresu: Muzeum – przestrzeń otwarta? Wystąpienia uczestników szóstego sympozjum problemowego Kongresu Kultury Polskiej 23-25.09.2009, wyd.
ARX REGIA Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa 2010.
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Most
nad mostami

Waldemar J. Affelt

Most Tczewski na litografii z  r., wydanej przez Verlag v. Ernst & Korn in Berlin (ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN)
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Podróżujący pociągiem na trasie Malbork-Gdańsk podczas przejazdu
przez Wisłę ma sposobność obejrzenia przez okno imponującej
budowli oddalonej zaledwie kilkadziesiąt metrów. Jej skomplikowane
dzieje ujawnia silne zróżnicowanie: jedne filary murowane
z kamienia, a na nich wieże z żółtej cegły, zaś inne filary po prostu
betonowe, a przęsła na nich też rozmaite aż w pięciu typach. Jest to
Most Tczewski. Najstarszy jego fragment wpisany został do rejestru
zabytków woj. pomorskiego 21 marca 2000 r., a w 2004 r. American
Society of Civil Engineers uznało go za międzynarodowy zabytek
inżynierii budowlanej i umieściło pośród światowych arcydzieł
techniki, takich jak np. wieża Eiﬄa w Paryżu, Statua Wolności
w Nowym Jorku czy Kanał Sueski w Egipcie.

.........................................................................................................................................................................................................................

W

dziejach europejskiego budownictwa mostowego sześć
przęseł o rozpiętości po
130,88 m uczyniło Most
Tczewski największym kratowym mostem
belkowym z żelaza na kontynencie, a jego
rozwiązanie konstrukcyjne szybko znalazło
liczne naśladowania w Anglii, Austrii, Niemczech, Rosji i USA. Egzaltowane wrażenia,
jakie niegdyś powodowała ta budowla, opisała dwudziestokilkuletnia Jadwiga Łuszczewska Deotyma w „Tygodniku Ilustrowanym”
(nr 109) z 1861 r. Ale już w 1859 r. prenumeratorzy Księgi Świata w części II przeczytali obszerny opis Mostu Tczewskiego, w następnym roku „Przegląd Polytechniczny”
poświęcił mu wzmiankę. Wówczas Warszawa
ekscytowała się rozpoczynaną właśnie budową mostu Kierbedzia, powtarzającego wzór
tczewski. Wtedy nowinki techniczne jako
sceneria były en vogue, więc Aleksander Gierymski umieścił widok na most warszawski
w obrazie „Piaskarze” z około 1880 r. Pewną
reminiscencją kraty mostowej i cienia, jaki
rzuca, jest jego obraz „W altanie” z 1882 r.
W pow. tczewskim znajdują się trzy
przeprawy przez Wisłę. Najstarsza z nich,
otwarta w 1857 r., była pierwotnie mostem
drogowo-kolejowym o przęsłach żelaznych
w postaci trzech par belek zespolonych, złożonych z ażurowych kratownic z ukośnych,
gęsto rozstawionych płaskowników i długości całkowitej z przyczółkami wynoszącej
837,30 m. Wkrótce konstrukcja ta okazała
się niewystarczająca dla potrzeb nieustannie rozwijanego kolejnictwa i w odległości
kilkudziesięciu metrów wzniesiono nowy
most kolejowy, otwarty w 1891 r. W 1908 r.
poziom wysokiej wody powodziowej niebezpiecznie zbliżył się do mostów tczewskich
i zdecydowano o powiększeniu pojemności
terenów zalewowych. Zbudowano nowy
wał przeciwpowodziowy na prawym brzegu,
a oba mosty wydłużono, dodając trzy stalowe przęsła kratowe nitowane w postaci belek
wolno podpartych, wobec czego w 1911 r.
długość tych budowli przekroczyła 1030 m.
Druga Rzeczpospolita przejęła oba mosty,
ale w ramach akcji „odprusaczania” w latach

dwudziestych zdemontowano patetyczne
płaskorzeźby z bram portalowych − obiekty
stricte artystyczne, a dziś zaginione. Jedynym obecnie świadectwem pierwotnej koncepcji architektonicznej Fridricha A. Stülera (1800-1865), następcy Karla Fridricha
Schinkla (1781-1841) na stanowisku architekta królewskiego Prus, są dwie pary wież
murowanych, górujące nad żuławską równiną. Po wysadzeniu mostów przez polskich
saperów rankiem 1 września 1939 r. okupant
w odległej od Tczewa o kilka kilometrów
na południe Knybawie szybko wzniósł z elementów przygotowanych jeszcze przed wybuchem wojny 9-przęsłowy most drogowy
o stalowych belkach blachownicowych i całkowitej długości 982,5 m. W 1945 r. uciekające wojsko niemieckie wysadziło dopiero co
odbudowany most kolejowy i ten nowy drogowy. Po drugiej wojnie światowej przywrócono użytkowanie wszystkich trzech mostów poprzez kolejne remonty i przebudowy,

1 | Wrangel Brunnen

wg projektu Hugo
Hagena z 1877 r.,
fontanna „Czterech
rzek” – detal
z postacią alegoryczną
Wisły trzymającej
model portalu
i przęsła Mostu
Tczewskiego
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2 | Most Tczewski
na rycinie w Księdze Świata,
1859, cz. II, s. 137

co ostatecznie zakończono w latach siedemdziesiątych. Jednakowoż walory zabytkoznawcze tych budowli o niemieckiej proweniencji umknęły uwagi władz i ludności,
w znacznej mierze napływowej.
W latach dziewięćdziesiątych XX w.
pracownicy Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej we współpracy
z prof. Wielandem Rammem z politechniki
w Kaiserslautern w Niemczech przystąpili do
badań technicznych i historycznych Mostu
Tczewskiego, którego właścicielem jest skarb
państwa, a zarządcą Starostwo Powiatowe.
W 1998 r. ograniczono użytkowanie mostu,
a następnie całkowicie zamknięto go dla ruchu kołowego; zaistniała groźba powtórzenia kazusu wyszogrodzkiego, gdzie w 1999 r.
rozebrano najdłuższą w Europie drewnianą
budowlę mostową. Kluczowym przedsięwzięciem promującym wartości kulturowe
Mostu Tczewskiego była międzynarodowa
konferencja „Preservation of Engineering
Heritage – Gdańsk Outlook 2000”, zorganizowana na Politechnice Gdańskiej we wrześniu 1999 r. Jej trwałym efektem, oprócz
publikacji, są: zestaw 50 plansz ilustrujących
dzieje tej budowli, przygotowanych jako dar
Technische Universität Kaiserslautern dla
Politechniki Gdańskiej, oraz makieta nieistniejącej bramy portalowej wykonana w skali
1:10 przez uczniów Technikum Kolejowego
w Tczewie, obecnie eksponowana w tamtejszym Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły. Latem 2000 r. plansze
i makieta były wystawione w Muzeum Techniki w Warszawie – był to element lobbingu
na rzecz pozyskania środków budżetowych
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na niezbędny remont mostu. Przy poparciu
marszałka sejmu Macieja Płażyńskiego uzyskano dotację na pilne roboty i w 2002 r.
przywrócono użytkowanie mostu przez pojazdy o masie do 3,5 t i skrajni wysokości do
2,5 m. W następnych latach uporządkowano bulwar nadwiślański, a w okolicy mostu
urządzono skwer. 12 października 2007 r.,
w 150. rocznicę otwarcia mostu odbyło się
międzynarodowe seminarium, a jego dorobek pt. Zabytkowy Most Tczewski. Konteksty
opublikowało wydawnictwo Bernardinum.
Odsłonięto okolicznościową inskrypcję
na głazie narzutowym, a nieopodal na stanowisku widokowym umocowano planszę
z panoramą mostu i zwięzłymi opisami jego
różnorodnych przęseł. Przez kilkanaście lat
konsekwentnej promocji przywrócono temu
zabytkowi mostownictwa należne mu miejsce w świadomości społecznej. Dzisiaj wizerunek mostu na materiałach promocyjnych
pow. tczewskiego i miasta Tczewa jest już
zwyczajem.
Wykładnią postępu i nowoczesności
w połowie XIX w. była kolej i jej mosty,
w czym przodowało Zjednoczone Królestwo. Budowa przepraw przez Wisłę i Nogat
stanowiła część bardzo kosztownej inwestycji państwa pruskiego, budującego kolej
wschodnią Ostbahn na trasie Berlin – Królewiec. Wiązał się z tym trwający dziesiątki
lat program robót hydrotechnicznych regulujących Dolną Wisłę od Gniewa aż do
zbudowania jej sztucznego ujścia, tzw. przekopu Wisły w 1895 r. oraz pełnej kanalizacji
Nogatu z pięcioma stopniami wodnymi, co
ukończono dopiero podczas pierwszej wojny
światowej. Most Tczewski był dumą królestwa Prus, nie dziwi zatem, iż już w 1855 r.
opublikowano obszerny jego opis (Die im
Bau begriffenen Brücken über die Weichsel
bei Dirschau und über die Nogat bei Marienburg, Zeitschrift für Bauwesen, Berlin 1855,
ss. 445-458), czyli na dwa lata przed ukończeniem budowy. Uczynił to Carl Lentze (1801-1883), kierownik projektu, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, przybyły z Berlina do Tczewa
w 1845 r. Wykorzystał on w swojej koncepcji
konstrukcyjnej wzorzec drewnianej kratownicy o środniku z ukośnie krzyżujących się
desek, na którą amerykański inżynier i architekt Ithiel Town (1784-1844) uzyskał patent w 1820 r. W Tczewie deski zastąpiono
płaskownikami żelaznymi, podobnie jak to
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wcześniej uczynili inżynierowie irlandzcy:
John Macneill (1793-1880) w kratownicy
wiaduktu kolejowego nad Kanałem Królewskim na trasie Dublin – Drogheda z 1848 r.
oraz James Barton (1826-1913) w przęsłach
mostu Boyne Viaduct przez rzekę Drogheda z początku lat pięćdziesiątych XIX w.
Kształt przęsła Lentze przejął z mostów
walijskich przez rzekę Conwy z 1846 r. i będącego właśnie w budowie kolosa Britannia
Bridge przez cieśninę Menai Strait – obie te
budowle zaprojektował Robert Stephenson
(1803-1859), syn George’a – „ojca nowoczesnego kolejnictwa”. Były to tzw. mosty
rurowe (ang. tubular bridges), o przęsłach
w postaci ogromnej belki o zamkniętym
przekroju skrzynkowym, złożonym z arkuszy żelaznych, tzw. blach kotłowych, produkowanych przede wszystkim do budowy
maszyn parowych. Lentze miał sposobność
oglądać te budowle podczas swoich podróży
studialnych na Wyspy Brytyjskie.
Budowę mostu zlokalizowano w Tczewie ze względu na tradycję sytuowania tu

właśnie mostów drewnianych przez Wisłę, których filary pod przęsła nawodne
wznoszono na piaszczystych kępach w nurcie rzeki mniej więcej vis à vis górującego
nad miastem kościoła farnego. W 1659 r.
szwedzkie wojsko zbudowało tu most łyżwowy; w dziele nauczyciela gdańskiego
Gimnazjum Akademickiego Christopha
Hartknocha (1644‑1687) pt. Alt und Neues
Preussen z 1684 r. pokazano most na palach.
W 1810 r. ponownie powstał most łyżwowy.
Szerokość terenu zalewowego w tym miejscu
wyznaczały starodawne (być może od czasów krzyżackich albo jeszcze wcześniejsze)
wały przeciwpowodziowe, odsunięte ku
wschodowi od brzegu Wisły w linii projektowanego mostu o około 1360 m; koryto
wówczas było tu szerokie na około 1200 stóp
(380 m) latem, ale rozlewisko wiosenne
osiągało 2668 stóp (840 m). Postanowiono
zbudować nowy wał bliżej rzeki i tym sposobem skrócić długość mostu właśnie do około 840 m, oszczędzając na kosztach budowy. Pomysł ten po latach okazał się błędny;
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4 | Tczew, 1 września
2010 r., warta honorowa
przy tablicy pamiątkowej
podczas obchodów rocznicy
wybuchu drugiej wojny
światowej

po powodzi w 1908 r. przywrócono poprzednią pojemność terenów zalewowych,
na powrót oddalając wały do linii sprzed
1848 r. oraz odpowiednio przedłużając oba
mosty. Sytuację tę oglądamy dzisiaj.
Wykonania obliczeń statycznych, sporządzenia wykresów momentów zginających i opracowania szczegółów konstrukcyjnych, a więc właściwego projektowania
podjął się Szwajcar Rudolph Eduard Schinz
(1812‑1855), wolny słuchacz w École Polytechnique i École des Ponts et Chaussées
w Paryżu. Schemat statyczny budowli tczewskiej obejmował trzy powtarzalne belki ciągłe
dwuprzęsłowe o nieprzesuwnych podporach
na filarze pierwszym, trzecim i piątym. Na
przyczółkach i pozostałych filarach założono
podpory przesuwne, złożone z płyt i rolek
żeliwnych. W czasie budowy Mostu Tczewskiego teoretyczne publikacje były nieliczne
i rozproszone, a pierwsze zwarte podręczniki mechaniki budowli ukazały się później,
zatem dzieło Schinza było pionierskie, ryzykowne i odważne. Niestety, nie było mu dane
cieszyć się sukcesem: zawał serca w 1855 r.
podczas obciążenia próbnego pierwszej pary
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przęseł środkowych zmontowanych nad terenem zalewowym postawił kres jego życiu,
a nagrobek wielkiego inżyniera identyfikowano na tczewskim cmentarzu jeszcze w latach siedemdziesiątych XX w.
Technologię i organizację budowy Mostu Tczewskiego znamy z licznych opisów,
zarówno fachowych, jak i pamiętnikarskich
z owych czasów, a ponadto w kolekcji wiedeńskiej Albertiny znajduje się sześć fotografii z lat 1855-1857 ilustrujących wznoszenie
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mostu. Fundament filarów murowano w warunkach suchych. Najpierw grunt denny
w miejscu posadowienia filara wydobywano
za pomocą pogłębiarki parowej, a później
kafar parowy firmy Nasmyth zagłębiał gęsto
„na styk” pale drewniane o średnicy około 30 cm, formując dwa pierścienie ścianek
szczelnych, tworzące przestrzeń szeroką na
10 stóp (3 m). Wypełniano ją kamieniami
polnymi aż do zwierciadła wody, zużywając
na jeden filar ponad 230 tys. stóp sześciennych (ok. 7000 m3). Grodza ta służyła najpierw jako platforma robocza do wykonania
robót fundamentowych, a docelowo − jako
skrzynia oporowa, chroniąca fundament.
W dno wbito setki pali, na których oparto
monolityczną protobetonową płytę fundamentową o grubości około 3 m. Do zaprawy
stosowano spoiwo własnej produkcji, wypalane z mieszaniny wapna i lokalnej gliny.
Jasnożółtą cegłę klinkierową produkowała
własna cegielnia w pobliskiej Knybawie, skąd
transportowano ją specjalnym podziemnym
tunelem na brzeg rzeki (stroma skarpa wiślana w tym miejscu wznosi się na wysokość
kilkunastu metrów) i spławiano na plac budowy. Relikt filara bliźniaczego mostu przez
Nogat, znajdujący się w Kałdowie vis à vis
zamku malborskiego, pozwala obejrzeć jego
rdzeń, wykonany z cegły knybawskiej oraz
spoiny wypełnione zaprawą na bardzo dobrym spoiwie o właściwościach podobnych
do cementu. Cegłę tę można znaleźć w innych obiektach z tego okresu, wznoszonych
na Pomorzu do lat siedemdziesiątych XX w.
– później produkcji zaniechano ze względu
na jej wysoki koszt.
Drewno na pale i rusztowania sprowadzano z Prus Zachodnich i z Królestwa Polskiego, spławiając Wisłą tratwami. Dla scalania
przęseł w miejscu posadowienia wzniesiono
długie na ponad 260 m rusztowanie przestawne. Budulec skalny sprowadzano z daleka: granit z Ockerthal w górach Harzu, bazalt z Niedermendig koło Bröhl, piaskowiec
okładzinowy z Obernkirchen koło Minden,
a piaskowiec murarski z Porta Westfalica.
Do cięcia bloków skalnych zastosowano nóż
cierny, poruszany kołem wodnym. Kształt filarów przypomina opływowy obrys ustawionego zgodnie z nurtem rzeki kadłuba okrętowego, o długości 81 stóp (26 m) i szerokości
31 stóp (10 m). Na przyczółkach wzniesiono
monumentalne portale, wewnątrz których
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urządzono kazamaty i gniazda strzelnicze,
czyniąc z mostu obiekt ufortyfikowany. Przyczółki nie zachowały się, ale przetrwał zespół
wschodnich kazamat bliźniaczego mostu
przez Nogat w Malborku.
Konstrukcję przęseł oparto na filarach, z których dwa o wysokości 98,5 stóp
(30,73 m) stoją w korycie rzeki, wystając
o 3,7 m ponad najwyższy przewidywany
poziom wody oraz 11 m ponad najniższy.
W rozwiązaniu warsztatowym pasy górne
i dolne belek składają się z żelaznych kątowników oraz pionowych i poziomych blach
walcowanych, łączonych nitami. Pasy łączy
wysoka na 11,82 m koronkowa gęsta kratownica z ukośnie biegnących żelaznych płaskowników o równej szerokości, ale zmiennej
grubości, gdyż przekrój dobrał Schinz proporcjonalnie do obciążeń według statyki graficznej Karla Culmanna (1821-1881) oraz
teorii momentów zginających i sił tnących

Johanna Wilhelma Schwedlera (1823-1894).
W pasie dolnym dla przeniesienia podporowych momentów zginających stopniowo
zwiększano wysokość środnika i dodawano
blachy u dołu po prawej i lewej stronie podpory, zaś w pasie górnym poszerzano blachy
i zwiększano grubość środnika. Kratownicę
usztywniają pionowe kątowniki o zmiennym
rozstawie, zmniejszającym się ku podporze.
Dźwigary główne łączy u spodu kratowa
poprzecznica, a u góry − kratowa przepona.
Stężenia wiatrowe umieszczono w trzech poziomach. Zużyto około 6548 ton wyrobów
żelaznych; takiej ilości w krótkim czasie nie
mogła dostarczyć żadna ówczesna huta, co
spowodowało, iż sprowadzano je z różnych
zakładów i poddawano kontroli jakości, obróbce warsztatowej i próbnemu montażowi
na placu budowy.
Surowce i sposób wytwarzania zaprawy murarskiej na tczewskiej budowie
Spotkania z Zabytkami
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odpowiadają właściwościom mieszanki
cementowej, chociaż cementu portlandzkiego jeszcze nie produkowano; dopiero
w 1857 r. w Grodźcu koło Będzina ruszyła
piąta w świecie, a pierwsza w Polsce (w zaborze austriackim) cementownia według
patentu Aspdina, a od 1855 r. w Prusach
cement portlandzki produkowano w Żelechowie (niem. Zülichow) koło Szczecina. Ponadto domieszanie miału ceramicznego do
zaprawy, stosowane w Tczewie, przywołuje
starożytne recepty opus caementitium, przekazane w dziele Witruwiusza, ale zaniechane
w nowożytności.
Most „rurowy” Britannia – duma wiktoriańskiego imperium, który zainspirował
Lentze’a projektującego Most Tczewski, już
nie istnieje. Zniszczył go pożar w 1970 r.,
spowodowany przez dwóch wyrostków, którzy płosząc nietoperze zaprószyli ogień na
drewniane zadaszenie, chroniące zabytkową
konstrukcję żelazną. W USA nie przetrwał
żaden oryginalny most drewniany z tysięcy
budowli wznoszonych w pierwszej połowie
XIX w. według patentu Towna. Zachowane
do dzisiaj trzy autentyczne przęsła Mostu
Tczewskiego nad terenami zalewowymi są
najstarszym zabytkiem budownictwa mostowego tego rodzaju w Polsce, świadczącym
o fascynującym transferze myśli technicznej
ze Stanów Zjednoczonych, poprzez Irlandię
do Tczewa, a stąd rozprzestrzenieniu go dalej m.in. do Grodna, Kehl, Kolonii, Londynu, Offenburga, Pittsburgha (Pennsylvania,
USA), Waldshut, Warszawy, Wiednia itd.
Dla Polaków wartość historyczną Mostu
Tczewskiego wyznaczają przede wszystkim
wydarzenia z 1 września 1939 r. Na mocy
Traktatu Wersalskiego tczewska przeprawa
przez Wisłę przypadła Polsce, a tereny z drugiej strony rzeki aż po most na Nogacie (długość toru kolejowego 17,4 km ze stacją pośrednią Szymankowo) włączono do obszaru
Wolnego Miasta Gdańska. Granica z Rzeszą
Niemiecką biegła po Nogacie. Trakcję na terenie Wolnego Miasta Gdańska obsługiwała PKP, a wszystkie pociągi tranzytowe nadjeżdżające z Prus Wschodnich należało zgłaszać polskiej Placówce Zawiadowczej w celu
podstawienia lokomotywy z polską drużyną. Nie udał się plan Niemców podstępnego
wtargnięcia na teren Polski i zajęcia mostów
tczewskich; mosty zostały wysadzone przez
polskich saperów, ale hitlerowcy rozstrzelali
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polskich kolejarzy i celników z Szymankowa wraz z członkami ich rodzin w odwecie za swoje fiasko. Owych dwudziestu jeden zamordowanych − to pierwsze cywilne
ofiary hitleryzmu rozpoczynającej się właśnie drugiej wojny światowej. Wspomnienie
tych wydarzeń jest przywracane corocznie
1 września podczas ogólnopolskich uroczystości patriotyczno-religijnych składających
się z trzech kolejnych sekwencji: w Malborku ku czci poległych celników, w Szymankowie – kolejarzy oraz żołnierzy − w Tczewie.
Przejście kry i fala powodziowa na przedwiośniu 1947 r. spowodowała zawalenie prowizorycznych przęseł odbudowanego tuż
po wyzwoleniu Mostu Tczewskiego, a ruch
kołowy od 15 stycznia 1948 aż do 1958 r.
odbywał się po zachowanych przęsłach i dalej po moście kolejowym, na którego mostownicach ułożono dylinę. Najtrudniejszą
operację odbudowy przeprowadzono na
przełomie listopada i grudnia 1958 r.: przęsła nawodne z mostu kolejowego − z elementów stalowych łączonych na śruby produkcji
„Dorman & Long Co. Ltd. Middlesbrough”,
firmy brytyjskiej znanej m.in. ze wzniesienia
słynnego mostu Harbour Bridge w Sydney
(1932 r.) – pozyskane w ramach pomocy
UNRRA tuż po drugiej wojnie światowej,
uniesiono na dwóch połączonych szalandach
balastowanych wodą i przesunięto w miejsce osadzenia na filarach mostu drogowego,
gdzie stoją do dzisiaj.
Obecnie przez most biegnie droga lokalna pomiędzy wsią Lisewo a powiatowym
miastem Tczew − głównym ośrodkiem zatrudnienia. Podczas badań ruchu w 2004 r.
stwierdzono przejazd około 1500 pojazdów
wielośladowych w dniu roboczym, a ponadto liczne przejścia piesze i rowerowe. Koszty utrzymania mostu obciążają budżet Starostwa Tczewskiego. Rada Miejska Tczewa za logo będących właśnie w toku obchodów 750-lecia miasta uznała wizerunek wież
Mostu Tczewskiego. Przykładem popularności tego zabytku niech będzie list z Holandii,
nadesłany w ubiegłym roku do redakcji „Pisma PG” (dostępny pod http://www.pg.gda.
pl/pismo/?y=2010&n=02), którego autor,
dr inż. Ryszard Daniel, apeluje: „Ja sam − dla
przykładu − choć nie jestem osobą zamożną,
gotów byłbym przekazać pewną sumę na fundusz odbudowy mostu w Tczewie. Tylko że takiego funduszu... niestety nie ma. A takich jak

ja, w tym na pewno i zamożniejszych, są prawdopodobnie tysiące − zarówno w kraju jak i za
granicą. Zamiast więc narzekać, może warto
zawiązać Komitet Odbudowy Mostu Tczewskiego”. Wartości tego unikatowego zabytku
budownictwa uzasadniają podjęcie starań
o uznanie go za Pomnik Historii, o nadanie
mu Znaku Dziedzictwa Europejskiego, a nawet o wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ponieważ most przez
półtora wieku kształtował krajobraz Dolnej Wisły – nie tylko jako motyw widokowy

ułożonej na deskach, a przejścia piesze mają
nagi chodnik drewniany. Wieże od czasów
drugiej wojny światowej pozostają w stanie
ruiny. 1 kwietnia br. wszystkie tczewskie
portale internetowe doniosły, że jedna z
czterech zabytkowych wież wraz z przęsłem
runęły do Wisły. Na szczęście, okazało się to
żartem na prima aprilis. Wieczorem na stronie internetowej „Dziennika Bałtyckiego”
przeczytaliśmy: „podstawowy cel został spełniony, o moście było głośno − cieszy się Kiedrowski, szef Biura Promocji Miasta Tczewa.

6 | Koperta pierwszego
dnia obiegu (FDC)
znaczka pocztowego
wydanego z okazji
750-lecia miasta Tczewa

(zdjęcia: 4, 5 – Waldemar
J. Affelt)
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– poprzez wznoszenie licznych budowli hydrotechnicznych, chroniących ten obiekt
przed niszczącą falą powodziową lub pochodem lodów, samorządy terytorialne i lokalne powinny rozważyć projekt strategiczny,
jakim byłoby utworzenie Parku Kulturowego Dolnej Wisły w kontekście historii i geografii gospodarczej oraz tutejszych zasobów
dziedzictwa techniki.
Obecny stan techniczny Mostu Tczewskiego wymaga natychmiastowej interwencji. Według opinii rzeczoznawców, zaprezentowanej w 2007 r. podczas wspomnianego wcześniej jubileuszowego seminarium,
nośność niektórych elementów mostu
całkowicie zanikła w związku z korozyjnymi ubytkami powodującymi nieciągłości przekroju. Pomost jezdny najstarszych
przęseł składa się jedynie z warstwy asfaltu

− Chciałem, by zwrócono na niego uwagę, bo
ani miasto, ani powiat nie są w stanie same
wyremontować mostu. Koszt prac szacuje się
na 250-300 mln zł. Dlatego chcę, by obiekt
przejął rząd. Właśnie napisałem w tej sprawie apel do premiera. Mam nadzieję, że
nakaże on służbom rządu zająć się tym problemem. Do tej pory na pomoc państwa nie
mieliśmy co liczyć. Pozostawało ono głuche
na wołania o ratunek mostu. Stąd proponuję:
nie budujmy 50 mostów przez Wisłę. Zbudujmy 49, a jeden − nasz – naprawmy”. Czy
przyszłe pokolenia będą radować się tym
„mostem nad mostami” w nadwiślańskim
krajobrazie, czy też jedynie sentymentalnie
oglądać jego niegdysiejsze wizerunki na starych pocztówkach?
Waldemar J. Affelt
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„Spotkania”... z fachowcami

Rozmowa z Ewą Nekandą-Trepką

Stołecznym Konserwatorem Zabytków
☐ Podnoszone w ostatnich latach przez media i, co ważniejsze, dostrzegane przez szerokie kręgi społeczeństwa przykłady stosowania przez konserwatorów zabytków znacznie odbiegającej od powszechnie akceptowanej, tradycyjnej kolorystyki na elewacjach niektórych zabytkowych budynków
w Warszawie (takich, jak: pałac Czapskich, pałac w Wilanowie, kościoły jezuitów czy wizytek) – podzieliły środowisko. W związku z tymi kontrowersjami można było mieć nadzieję, że jakieś konkretne podpowiedzi w sprawie przyjęcia
jednolitych kryteriów w tej sprawie wypracuje (zapowiedziana u nas już w grudniu ubiegłego roku – „Spotkania z Zabytkami”, nr 12, 2009, s. 16; w tym numerze informacja
na stronach 2 i 50) konferencja „Kolorystyka zabytkowych
elewacji od średniowiecza do współczesności. Historia i konserwacja”, zorganizowana przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków na Zamku Królewskim w Warszawie,
konferencja będąca jednym z wydarzeń obchodzonej w tym
roku trzydziestej rocznicy wpisu Starego Miasta w Warszawie na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Czy wypracowała?
– Już na samym początku tej konferencji, w wystąpieniu wprowadzającym dr. Karola Guttmejera, zostało określonych siedem postulatów, których trafności i potwierdzenia, ale też rozwinięcia i możliwej modyfikacji szukaliśmy podczas obrad. Wymienię z nich tylko trzy najważniejsze. Pierwszy – to konieczność prowadzenia badań kolorystycznych, obejmujących zarówno analizę materiałów archiwalnych (przekazów pisanych, dokumentacyjnych i ikonograficznych dotyczących zasad stosowania określonych kolorów w danym czasie i w danym miejscu), jak i badań stratygraficznych na elewacjach budynków. Postulat drugi dotyczy monitoringu współcześnie produkowanych i stosowanych materiałów konserwatorskich (mam tu na myśli przede
wszystkim wyprawy tynkarskie, warstwy malarskie oraz pigmenty), ponieważ bardzo różnią się one od tych, które były
używane w przeszłości. Oprócz tego, że mogą dawać inny
efekt, także nie wiemy, jakim zmianom ulegną one w procesie starzenia się. Trzeci z postulatów jest oczywisty – dotyczy
potrzeby wzajemnego dzielenia się wynikami takich badań
w gronie specjalistów zainteresowanych problematyką kolorystyczną. I ten postulat, jak sądzę (przynajmniej w odniesieniu do naszej konferencji), został już w pewnej mierze zrealizowany, ponieważ zdecydowaliśmy się na opublikowanie
materiałów konferencyjnych przed rozpoczęciem obrad, tak
by każdy z uczestników mógł się z nimi zapoznawać na bieżąco. Ale przewidujemy też – w ciągu jednego, półtora miesiąca od zakończenia spotkania na zamku – wypracowanie
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pokonferencyjnej rekomendacji, która zostanie rozesłana
do wszystkich uczestników obrad, a po jej zaakceptowaniu
i ostatecznym zredagowaniu przedstawiona decydentom,
w tym konserwatorom na wszystkich szczeblach urzędniczych w Polsce oraz, co mam nadzieję będzie miało kapitalne
znaczenie dla edukacji następnych pokoleń konserwatorów
zabytków, do wszystkich naszych wyższych uczelni kształcących studentów w tym kierunku. Konferencja, w której
wzięło udział ponad dwustu uczestników (nie tylko z Polski
– m.in. z Niemiec, Austrii, Bułgarii i Ukrainy), i to zarówno
konserwatorów tzw. manualnych, jak i podejmujących decyzje, już podczas jej trwania została bardzo wysoko oceniona. Wielokrotnie zwracano też uwagę na fakt, że w środowisku konserwatorskim brakuje tego rodzaju merytorycznych
spotkań poświęconych jednemu, do tego niezwykle aktualnemu problemowi. Otrzymaliśmy też już wstępną propozycję oraz zachętę do zorganizowania następnej, podobnie pomyślanej konferencji konserwatorskiej, oczywiście na zupełnie inny, ale równie ważny temat.

☐ Innym aktualnym tematem, związanym z lokalizacją planowanego pomnika ofiar smoleńskiej katastrofy, jest
dyskusja na temat zabytkowej przestrzeni wokół Pałacu
Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu. W jednej
szczegółowej sprawie dotyczącej tego tematu wypowiedział
się w liście do redakcji Krzysztof Załęski, emerytowany kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie (list oraz komentarz od redakcji na s. 72), przekonując, że obecne usytuowanie pomnika księcia Józefa Poniatowskiego nie jest
zgodne z wolą jego twórcy, Bertela Thorvaldsena oraz, że
nic nie stoi na przeszkodzie, by spełnić te oczekiwania przesuwając monument nieco w stronę Krakowskiego Przedmieścia. Jak odnosi się Pani do tego pomysłu? Czy obecna
lokalizacja pomnika księcia Józefa jest lokalizacją ostateczną i historycznie uzasadnioną?

– Pomysł jest mi znany, ponieważ i my otrzymaliśmy list
o podobnej treści, z załącznikiem w postaci planu z odmienną
niż obecna lokalizacją pomnika. Nie mamy jednak pewności,
czy dokument ujawnia wolę samego Thorvaldsena, tym bardziej że naszym zdaniem plan ten pochodzi z końca XIX w.
Niewątpliwie jest to bardzo interesujący przyczynek do badań nad historią pomnika księcia Józefa Poniatowskiego i całego Krakowskiego Przedmieścia, ale przestrzeń tego historycznego fragmentu miasta jest już obecnie (z jednym wyjątkiem, o którym za chwilę) ostatecznie zdefiniowana. W naszych oczekiwaniach nie powinniśmy odnosić się do tego, jak
wyglądała ta ulica w XIX w. Co więcej, uważamy, że zarówno Krakowskie Przedmieście, jak i Nowy Świat, odbudowane przecież po drugiej wojnie światowej według pewnej określonej myśli konserwatorskiej i architektonicznej, powinny
być chronione w takim kształcie, w jakim obecnie się znajdują. A ten wyjątek – jedyna ingerencja w ukształtowaną już
zabudowę, naszym zdaniem niezbędna – dotyczy odtworzenia bryły pałacu Karasia, która w pobliżu pałacu Staszica
i znajdującego się przed nim pomnika Kopernika, domknęłaby wschodnią pierzeję Krakowskiego Przedmieścia. I dopiero wtedy w obrębie obu ulic będziemy mieli taką przestrzeń,
jaka być powinna – zgodną z tym, jak zaprojektowali i zrealizowali ją nasi poprzednicy, konserwatorzy i architekci.

☐ Wróćmy jeszcze na chwilę do warszawskiej Starówki.
W ubiegłorocznym wydaniu „Spotkań z Zabytkami”, w całości poświęconym ochronie i konserwacji warszawskich zabytków, staraliśmy się opisać najważniejsze z tych działań oraz
zaprezentować wybrane zabytki w takim stanie, w jakim
obecnie się one znajdują, ilustrując artykuły możliwie aktualnymi i merytorycznie uzasadnionymi zdjęciami. Po ukazaniu się numeru otrzymaliśmy od jednego z czytelników
zdjęcia zaniedbanych pod względem konserwatorskim staromiejskich kamieniczek oraz list, w którym czytamy m.in.:
„W grudniowych «Spotkaniach z Zabytkami» ukazał się
artykuł dotyczący 30-tej rocznicy uznania warszawskiej Starówki za obiekt dziedzictwa światowego (tzn. wymagającego szczególnej opieki, ochrony, z odpowiednim sposobem zagospodarowania i zarządzania!). Tekst jest ilustrowany kolorowymi, optymistycznymi w odbiorze zdjęciami. Jakie naprawdę widoczki witają turystów? Przesyłam kilka aktualnych zdjęć... Myślę, że więcej im podobnych trzeba zaprezentować na stronach internetowych UNESCO WORLD HERITAGE. Byłyby tam one odpowiednim świadectwem poziomu aktualnej ekipy w Ratuszu, odpowiedzialnej za widoczne na zdjęciach zaniedbania”. Co należałoby zrobić, by
wszystkie kamienice na Starym Mieście – zgodnie z oczekiwaniem naszego czytelnika – wyglądały „jak z obrazka”?
Jakie są procedury dotyczące remontów w tej części miasta?
Jaka jest w tym rola Biura, którym Pani kieruje?
– Rzeczywiście, Starówka jest jeszcze bardzo zaniedbana.
Widać to w wielu miejscach na elewacjach znajdujących się

tu kamienic, ale nie tylko. I to nie one są naszym największym zmartwieniem. Są to jednak zaniedbania wieloletnie,
sięgające lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego
wieku i z tego powodu wymagają obecnie nie tylko dużych
nakładów pracy oraz środków, ale także specjalnego, planowego podejścia. W ostatnich latach na te oczywiste zaniedbania nałożyły się jeszcze: spowalniający możliwość podejmowania szybkich działań, ale niezbędny, proces zakładania
wspólnot mieszkaniowych oraz nie wszystkim jeszcze dobrze znane zmiany w procedurach. Trzeba jednak wyraźnie
powiedzieć, że właśnie wspólnoty mieszkaniowe są dla nas
(dla naszego Biura, dla konserwatorów) bardzo ważnym
i potrzebnym partnerem. Wspólnoty dopiero uczą się tego,
jak postępować ze swoją własnością, jak o nią dbać, także pod
względem konserwatorskim. My natomiast jesteśmy od tego,
by służyć im fachową poradą i pomocą, a także by wspierać,
również pod względem finansowym. Mamy w tej dziedzinie
bardzo dobre doświadczenia ze Stowarzyszeniem Wspólnot
Starego Miasta i Nowego Miasta. Co więc robimy? Przede
wszystkim namawiamy wspólnoty, by występowały o dotacje przy remontach. Przy czym muszę powiedzieć, że (właśnie ze względu na owe wieloletnie zaniedbania) naszym
priorytetem jest zabezpieczanie dachów i piwnic domów
na Starym Mieście. Dopiero wtedy, kiedy będziemy pewni,
że kamienicom nie grozi już zalewanie wodą, podtapianie
i zawilgacanie fundamentów, przyjdzie czas na remonty elewacji. Inicjatywa podejmowania remontów zawsze jednak
powinna należeć do właścicieli zabytkowych budynków (jest
to zresztą zasada ogólna, obejmująca wszystkich właścicieli,
nie tylko obiektów zabytkowych). Nasza pomoc finansowa wydaje się niemała. Jeśli mówimy o remontach dachów
i fundamentów, staramy się, by wynosiła ona około 50-60%
całkowitych kosztów remontu. Natomiast kiedy przystąpimy do remontów elewacji kamienic, na których występują
różnego rodzaju malowidła i inne, często złożone dekoracje
(ich konserwacja jest zazwyczaj stosunkowo trudna i bardziej kosztowna), będziemy dążyli do tego, by udział ten był
jeszcze większy. Ale nie chcemy, by warszawskie Stare Miasto kojarzyło się „z obrazkiem”. Chcemy, by była to tętniąca
życiem część miasta. Przywoływany tu wielokrotnie „czas”
robi przecież swoje, niekiedy także w tym pozytywnym znaczeniu, nadając szlachetnej patyny. Moim marzeniem jest,
abyśmy uzyskali taki stan, by nie było konieczności przeprowadzania wyłącznie generalnych remontów staromiejskich
i nowomiejskich kamienic (nowomiejskich, bo także one,
usytuowane w otulinie wpisanego na listę UNESCO Starego Miasta, są przedmiotem naszych zainteresowań i troski),
byśmy nauczyli się i mogli dbać o nie na co dzień, by zasada
bieżącej konserwacji budynku, nawet drobnych napraw, stała
się czymś naturalnym i powszechnie stosowanym.

☐ Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojciech Przybyszewski
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Staromiejskie piwnice Warszawy
– nowy szlak turystyczny
We wrześniu tego roku obchodzona była okrągła – 30. rocznica wpisania
warszawskiego Starego Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Naturalnego UNESCO, uhonorowanego przez ekspertów za rekonstrukcję
historycznego zespołu, podjętą przez konserwatorów zabytków na podstawie
zachowanych przedwojennych badań. Wpis „historycznego rdzenia Warszawy”
jest rzadkim przykładem, kiedy autentyczność zespołu zabytkowego nie jest
najważniejszym kryterium uznania za światowe dziedzictwo.

R

ekonstrukcja warszawskiego zespołu staromiejskiego (1948‑1954),
zainicjowana nocnym zrywem
warszawiaków stała się sposobem
prof. Jana Zachwatowicza – ówczesnego Generalnego Konserwatora Zabytków − na zachowanie historycznej tkanki Warszawy.
Zgodnie z ideologią socjalistyczną, powstające na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku plany odbudowy stolicy nie przewidywały odtworzenia historycznych założeń urbanistycznych. Plan odbudowy Warszawy z 1952 r., sporządzony pod kierunkiem Edmunda Goldzamta, zakładał nowe
dominanty przestrzenne na osiach niecałkowicie zniszczonych historycznych miejsc
i obiektów Warszawy, takich jak np. Zamek
Królewski i Ujazdowski. Inny plan przestrzenny odbudowy miasta, tzw. sześcioletni, również nastawiony był na wprowadzenie nowych dominant urbanistycznych
w postaci usytuowanych na placach monumentalnych budowli, o często przeskalowanych wielkościach w stosunku do charakteru pozostałej zabudowy. Jednak autorytet
prof. Jana Zachwatowicza miał duży wpływ
na decyzje polityczne odbudowy obiektów
zabytkowych i odtworzenia historycznych
założeń urbanistycznych w Warszawie. Profesor, w ramach powołanego w 1945 r. Biura Odbudowy Stolicy, zorganizował Wydział Architektury Zabytkowej, w którym
opracowany został przez architekta Wacława
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Podlewskiego plan odbudowy Starego Miasta. Plan ten konsekwentnie realizowany był
przez prof. Zachwatowicza przy współudziale inż. Mieczysława Kuzmy; nadzór konserwatorski nad budową sprawował prof. Piotr
Biegański, kierujący Urzędem Konserwatorskim m.st. Warszawy. W ówczesnej sytuacji politycznej prof. Jan Zachwatowicz świadomie promował odbudowę i rekonstrukcję zabytków, często „selektywną i kreatywną”, wysuwając argument, że wyjątkowe rozmiary zniszczeń wojennych usprawiedliwiają odstępstwa od ściśle konserwatorskich zasad rekonstrukcji. Dlatego fakt szeroko zrealizowanej odbudowy historycznych założeń urbanistycznych miasta został uznany w 1980 r. przez międzynarodowe środowisko konserwatorów i warszawska Starówka uzyskała wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Obszary i obiekty znajdujące się na Liście
UNESCO − to nie tylko obszary chronione,

ale także miejsca bardzo atrakcyjne turystycznie, dlatego też, działając na rzecz zasady zrównoważonego rozwoju, której wykładnią jest realizacja aspiracji i potrzeb obecnych i przyszłych generacji bez naruszania
dorobku poprzednich pokoleń – światowa
organizacja wprowadza wymogi, które muszą spełnić wszystkie te miejsca.
W 2005 r. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, realizując wymogi UNESCO,
opracowało Plan Zarządzania wpisanym na
Listę zespołem Starego Miasta. W trakcie
sporządzania planu analizowano strukturę
usług staromiejskiego zespołu oraz problem
autentyczności historycznej infrastruktury budowlanej. Zrodził się przy tym pomysł,
aby piwnice Starego Miasta, które były często jedyną autentyczną tkanką rekonstrukcji, adaptować na funkcje usług związanych
z działalnością kulturalną.
W Biurze Stołecznego Konserwatora
Zabytków przygotowano projekt, którego
Spotkania z Zabytkami
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3 | Ukończone piwnice
w Rynku 2

(zdjęcia: 1 – Małgorzata
Cędrowska, 2, 3 – Wiesław
Stępień)
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jednym z celów jest zwiększenie oferty turystycznej, w tym głównie kulturalnej, na obszarze warszawskiej Starówki, a także utworzenie Centrum Interpretacji Miejsca, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa. Przygotowaniu projektu towarzyszyło opracowanie dokumentacji projektowej, w tym także uzyskanie pozwoleń na budowę, oraz poszukiwanie i zdobywanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia; złożono wniosek aplikacyjny na konkurs w ramach tzw. funduszy norweskich. Po długim
okresie oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu w grudniu 2008 r. podpisano umowę
o realizacji projektu przez Miasto Stołeczne
Warszawa w ramach III Priorytetu Mechanizmów Finansowych EOG i NMF i dofinansowaniu Norweskiego Mechanizmu Finansowego, którego wartość wynosiła 50,68% wartości projektu, tj. około 4,5 mln euro.
W ramach przedsięwzięcia, realizowanego wspólnie z partnerem norweskim – miastem Bergen, zaplanowano m.in. utworzenie
nowego szlaku turystycznego − Staromiejskich Piwnic Warszawy. Szlak utworzą remontowane i adaptowane piwnice piętnastu
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obiektów znajdujące się w pięciu miejscach
na terenie objętym wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa. Projekt renowacji
i adaptacji na cele kulturalne staromiejskich
piwnic Warszawy zakłada przygotowanie
mieszkańcom oraz turystom krajowym
i zagranicznym infrastruktury społecznej,
która mogłaby służyć wzbogaceniu oferty
edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej już
od 2011 r. Obecnie ukończona jest jedna
z pięciu lokalizacji – piwnice Staromiejskiego Domu Kultury w Rynku 2. W piwnicach tych utworzono nowoczesną przestrzeń dla wydarzeń artystycznych młodych
literatów i artystów. Kolejne lokalizacje
zakładają adaptację piwnic przy Jezuickiej 4 na potrzeby Stołecznego Centrum
Edukacji Kulturalnej, gdzie mają być pracownie artystyczne dla dzieci i młodzieży
z zakresu malarstwa, fotografii, śpiewu, rzeźby, batiku, dramy oraz sale teatralne i koncertowe. W lokalizacji Boleść 2, również
użytkowanej przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, planowane są powierzchnie wystawiennicze oraz amfiteatr letni, który pozwoli na wyjście ze słynnej dla teatrów

off-owych „sceny kazamaty” do widzów na
zewnątrz. W piwnicach trzynastu kamienic
Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy w Rynku 28-42 przewidziane
są powierzchnie wystawiennicze, w tym wystawa archeologiczna, ekspozycja tradycji
sprzedaży wina na Rynku, a także atrakcja
dla najmłodszych − multimedialna wystawa
o legendach warszawskich. Ostatnie z adaptowanych powierzchni − to pomieszczenia przy Brzozowej 11/13, gdzie powstanie
pierwsze w Polsce Centrum Interpretacji
Zabytku. Jego celem będzie przedstawienie
dziejów zespołu zabytkowego Starego Miasta wraz z historią zniszczenia Starówki i jej
odbudowy. Miejsce to ma być punktem, od
którego turyści będą mogli świadomie rozpocząć zwiedzanie szlaku piwnic. Znajdzie
się tu również punkt informacji o organizowanych na terenie piwnic imprezach.
Projekt adaptacji piwnic pozwolił nie
tylko na zwiększenie dostępności i poprawę
jakości infrastruktury kulturalnej, ale ma
również na względzie poprawę stanu technicznego zachowanych tylko na tym terenie
autentycznych murów średniowiecznych.
Należy bowiem wspomnieć, że odbudowa
warszawskiego Starego Miasta, realizowana

w rygorze terminów, pominęła prace konserwatorskie w piwnicach. Realizowany projekt
jest więc pierwszym przedsięwzięciem, które po rekonstrukcji pozwala na dotarcie do
zachowanych piwnic i pokazanie historycznych elementów miasta. Z dotychczasowej
realizacji projektu wynika, że pozwolił on
także na przebadanie piwnic i dokonanie
znaczących dla historii miasta odkryć archeologicznych. Podczas badań prowadzonych
i zadokumentowanych przez archeologów
w remontowanych pomieszczeniach odkryto pozostałości średniowiecznych murów
obronnych Warszawy, baszty, więziennego lazaretu czy wreszcie artefakty, takie jak
ceramika, fajki, monety. Dokonano także
spektakularnych odkryć – odsłonięto kolejny poziom piwnic w Rynku 28-42 i znaleziono 1209 srebrnych monet z przełomu
XVII i XVIII w. (zob. artykuł na ss. 50-51).
Odkrycia te potwierdziły, że projekt adaptacji piwnic pozwolił nie tylko na niezbędną
poprawę stanu technicznego zabytkowych
budynków, które tworzą tożsamość Warszawy, ale także przypomniał burzliwą historię
miasta i jego zmiany na przełomie wieków.
Kinga Paciorek
Artur Zbiegieni

Tradycyjnie najlepsza
www.warszawa-stolica.pl
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Autentyzm

w kamienicach
warszawskiego
Rynku Staromiejskiego
Stanisław Grzelachowski
..................................................................................................................

Podczas drugiej wojny światowej
warszawskie Stare Miasto zostało
zniszczone w 90%. Pierwszych zniszczeń
Warszawa doznała już we wrześniu
1939 r. Zbombardowany został Zamek
Królewski, katedra i kościół jezuitów.
Straty w zabudowie staromiejskiej
w tym czasie były stosunkowo
niewielkie, całkowita prawie jej
destrukcja nastąpiła dopiero w 1944 r.
Większość kamienic mieszczańskich
przetrwała jedynie w poziomie piwnic
lub parteru. Zamek Królewski, katedra,
kościoły jezuitów i św. Marcina uległy
zupełnej zagładzie. Po zakończeniu
wojny, od września 1947 r. rozpoczęto
akcję odgruzowywania, w połączeniu
z konieczną częściową rozbiórką
i zabezpieczaniem fragmentów
nadających się do zachowania.
Feliks Jabłczyński, „Kamienica «Pod św. Anną»”, 1916 r., ceratoryt na tekturze

..................................................................................................................

D

o 1949 r. na warszawskim Starym Mieście odbudowane zostały tylko pojedyncze obiekty.
Po wykonaniu dokumentacji
projektowej i powołaniu w 1950 r. specjalistycznego przedsiębiorstwa budowlanego „KAM”, z zadaniem odbudowy zespołu
staromiejskiego wraz z murami obronnymi,
nastąpiło przyspieszenie prac. Zintensyfikowano je znacznie w 1953 r. i 22 lipca tego
roku przekazano do użytku kamieniczki

zwartość i jednolitość urbanistyczną stanowi
pozytywny przykład właściwie odtworzonego historycznego układu z dostosowaniem
do współczesności. W niektórych obiektach
można jednak odnaleźć wiele fragmentów
zabytkowych, które przetrwały lub też zostały później odkryte. Wtopione teraz w odbudowaną zabudowę wymagają identyfikacji.
Z upływem czasu bowiem zrekonstruowane
Stare Miasto staje się coraz bardziej w całości
„zabytkowe”.

1

we wszystkich pierzejach rynkowych, na
Zapiecku i przy ul. Piwnej. Odbudowa pozostałych kwartałów staromiejskich trwała
jeszcze do 1963 r. W trakcie wszystkich robót prowadzone były prace badawcze istniejącej zabudowy, podczas których w wielu
miejscach odkryto autentyczne fragmenty
murów i detali z okresu gotyku, renesansu
i baroku. W 1980 r. decyzją UNESCO wpisano historyczny zespół staromiejski na listę
pomników światowego dziedzictwa kulturowego. Zespół ten, mimo iż w większości
reprezentuje zrekonstruowaną architekturę
na średniowiecznym planie, poprzez swoją

W całym układzie warszawskiej Starówki,
która od czasów lokacji miasta zachowała się
w postaci bloków, składających się z parceli budowlanych, najważniejszym miejscem
jest Rynek Staromiejski. Jest to prostokątny
plac zbliżony do kwadratu, w środku którego znajdował się dawniej ratusz; w 1817 r.
został wyburzony. Parcele przyrynkowe były
zawsze najcenniejsze, dlatego też należały do majętnych przedstawicieli patrycjatu
miejskiego. Pobudowane na nich kamienice
tworzą cztery pierzeje rynkowe, określane
do XVIII w. według stron świata, dopiero w 1916 r. nazwano je stronami, których
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a

B
2 | Pierzeje rynkowe
Starego Miasta w Warszawie
po zniszczeniach i po
odbudowie (wg Zabytki
urbanistyki i architektury
w Polsce, odbudowa
i konserwacja, 1: Miasta
historyczne, Warszawa
1996): A – Strona Barssa,
B – Strona Dekerta
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patronami zostały zasłużone osobistości dla
Warszawy: Jan Dekert, Franciszek Barss,
Ignacy Zakrzewski, Hugo Kołłątaj.
W czasie drugiej wojny światowej blok
ograniczony Stroną Dekerta oraz ulicami
Nowomiejską i Krzywym Kołem doznał najmniejszych strat. W obrębie tego bloku przetrwały cztery kamienice: Rynek 34 i 36, Nowomiejska 10 i Krzywe Koło 9. Były to jedyne obiekty Starego Miasta uszkodzone w najmniejszym stopniu. Na krótko przed wybuchem wojny, w 1937 r. zostały zakupione trzy
kamienice po Stronie Dekerta: nr 32, 34,
36 z przeznaczeniem na Muzeum Dawnej
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Warszawy. Wkrótce rozpoczęto w nich roboty remontowo-adaptacyjne. W kamienicach Rynek 34 i 36 oraz Krzywe Koło 9, dla
zabezpieczenia stropów drewnianych, będących w nie najlepszym stanie, wykonano dodatkowe, żelbetowe. W czasie wojny wzmocnienia te przyczyniły się do przetrwania całości tych budynków. W ten sposób zachowały się też trzy drewniane stropy polichromowane w kamienicy nr 34. Nie zachowały
się natomiast drewniane stropy w sąsiedniej
kamienicy nr 32, Baryczkowskiej, które ze
względu na dobry stan nie wymagały wówczas dodatkowych wzmocnień.
Kamienica nr 34, zwana Kleinpoldtowską, należy do najmniej zniszczonych po
Stronie Dekerta, a na całym Starym Mieście
do bardzo cennych. Zachowały się w niej liczne elementy autentyczne, takie jak: elewacja,
zamknięta górą charakterystycznym łukiem
rozporowym, cała wewnętrzna struktura budowlana, w postaci ścian, sklepień i wspomnianych już stropów. Uchroniła się nawet
więźba dachowa i kominy. Wkrótce po wojnie podjęte zostały przy niej prace zabezpieczające, a później konserwatorskie, zwłaszcza te niezmiernie pracochłonne przy trzech
polichromowanych stropach drewnianych.
W latach 1951-1953 przeprowadzono odnowienie dwóch stropów od strony rynku.
Na pierwszym piętrze był to strop belkowy
z przełomu XVII i XVIII w., pokryty dekoracją roślinną, na drugim piętrze − strop płaski, podzielony na trzy pola, z medalionami
ze scenami rodzajowymi i religijnymi oraz
dekoracją roślinną wokół nich. W 1954 r.
przystąpiono do konserwacji stropu kasetonowego na pierwszym piętrze, od strony podwórza. W trakcie prac ustalono, że pod polichromią z drugiej połowy XIX w. znajduje się starsza. Po decyzji o jej odsłonięciu wykonane zostały żmudne prace konserwatorskie, w rezultacie których ukazała się dekoracja datowana na początek XVII w., o mało
spotykanym zestawieniu kompozycyjnym −
geometryczny ornament w charakterze jeszcze gotyckim, wykonany na stropie w formie
renesansowej. Nowym elementem we wnętrzu kamienicy była drewniana klatka schodowa, wiernie odtworzona i odznaczająca się
wysokim poziomem wykonania.
Kamienica nr 36, „Pod Murzynkiem”, jest
drugą niespaloną w rynku, w której przetrwało wiele elementów autentycznych, co

3

podnosi bardzo jej zabytkowość. Zburzona została częściowo tylko latarnia z około
1670 r. Prawdopodobnie pierwotnie kamienica zwieńczona była, tak jak sąsiednia Baryczkowska, renesansową attyką. Zaraz po
wojnie budynek został zabezpieczony, poprzez reperację zachowanej więźby dachowej i wykonanie jej pokrycia. Stan kamienicy
był na tyle dobry, że wkrótce jako pierwsza
w rynku przekazana została do użytku.
Z wypalonej kamienicy Baryczkowskiej
pozostały ściany konstrukcyjne i fasada z renesansową attyką grzebieniową – jedyną zachowaną w rynku. W porównaniu z attykami z tego okresu występującymi na ziemiach
polskich, układ jej jest nietypowy ze względu na brak fryzu. Na terenie Starego Miasta
tego rodzaju attyki występowały też i w innych kamienicach. Dlatego ten wieńczący
element, w zredukowanym układzie, uznany został z czasem za specyficznie warszawski. We wnętrzu spalonej kamienicy, w parterze zachowały się detale kamienne w postaci obudowy schodów i portali, częściowo
także nie uległa destrukcji zrekonstruowana
później dekoracja architektoniczna sklepień.
Spośród czterech pierzei rynkowych
w najlepszym stanie zachowały się fasady
po Stronie Dekerta. Przetrwały wszystkie
portale, w tym te najbardziej cenne z XVII
w.: renesansowe w kamienicach nr 32 i 36
i barokowy w kamienicy nr 38. Nie uległa
zupełnemu zniszczeniu, tak bardzo charakterystyczna w całym rynku, fasada kamienicy „Pod Murzynkiem”. Dolna jej partia
odznacza się ciekawą kompozycją, w postaci
arkadowego portalu z dekoracyjnym zwieńczeniem i gmerkiem pośrodku. Element tego
zwieńczenia został powtórzony na tej samej
wysokości po przeciwległej stronie. Między nimi znajduje się w okrągłej niszy kopia głowy Murzyna – uszkodzony oryginał

4

3 | Drewniany strop

kasetonowy w kamienicy
Kleinpoldtowskiej

4 | Dolna partia
fasady kamienicy
„Pod Murzynkiem”

5 | 6 | Portal (5)

i attyka (6) kamienicy
Baryczkowskiej

5

6
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7
7 | Górna część portalu
kamienicy nr 38, na osi
kartusz z gmerkiem
Talentich – właścicieli
kamienicy

8 | Portale kamienic
nr 28 i 30

przechowywany jest obecnie w lapidarium
na zapleczu kamienic.
Pozostałe pięć kamienic Strony Dekerta
było bardziej zniszczonych przez wojnę niż
trzy środkowe, zostały spalone i w znacznym
stopniu zburzone. Poza tym, już po zakończeniu wojny, w 1946 r. wskutek huraganu
nastąpiło zawalenie górnych części ścian fasadowych w kamienicach nr 38 i 40 i szczytu
nr 42. Także w poszczególnych kamienicach,
po zbadaniu stanu technicznego, trzeba było
rozebrać pewne fragmenty, co również przyczyniło się do uszczuplenia substancji zabytkowej. Jednocześnie jednak wykorzystywano
wszelkie możliwości w celu jej ratowania.
Przykładem może być fasada kamienicy nr
28, w której wykonano podmurowanie zawieszonego w powietrzu narożnika wraz

8
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z naprostowaniem ściany według metody
prof. Stanisława Hempla. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nieprzewidzianym
zdarzeniem było odkrycie późnogotyckiej
wnęki w sieni kamienicy nr 40. Utworzona
z dwóch rzędów ostrołukowych i półokrągłych arkadek jest świadectwem najstarszej
przeszłości kamienic rynkowych oraz umiejętności ówczesnych rzemieślników.
W końcu 1946 r. postanowiono reaktywować Muzeum Historyczne w Warszawie.
Powstała koncepcja przekazania wszystkich
kamienic po Stronie Dekerta oraz trzech
przy ul. Nowomiejskiej na cele muzealne, zaś
trzy kamienice przy Krzywym Kole przeznaczono dla działalności archiwalnej. Połączenie jedenastu domów staromiejskich w jedną
całość dla potrzeb muzeum wymagało zapewnienia odpowiednich powiązań funkcjonalnych i dostosowania pomieszczeń do
przygotowanego programu ekspozycyjnego.
Równocześnie, ze względu na duży stopień
zachowanej substancji zabytkowej, przy
adaptacji obiektów wykonano wiele prac
konserwatorskich.
Z całej zabudowy Strony Kołłątaja stosunkowo najmniej zniszczona została skrajna kamienica nr 31, położona w narożniku
rynku z Wąskim Dunajem. Zachowały się
piwnice, w większości fasada, elewacja boczna od strony Wąskiego Dunaju i sklepienia
parteru. Kamienica znana pod nazwą „Pod
św. Anną” lub też Plumhoffowska, od nazwiska właściciela w XVII w., należy do najcenniejszych zabytków staromiejskich. Różnorodność detalu, a także takie elementy
architektoniczno-rzeźbiarskie, jak wykusz
i wnęka na figurę św. Anny w narożniku na
zamknięciu ul. Nowomiejskiej, eksponują
ten obiekt w całym rynku. Już po 1913 r.
na ścianie szczytowej od strony Wąskiego
Dunaju odkryte zostały partie gotyckie,
w postaci ostrołukowych wnęk. Przetrwał
siedemnastowieczny wystrój fasady, częściowo rekonstruowany, z portalem głównym,
obramieniami okien, dekoracją sgraffitową
fryzów międzypiętrowych i fryzem dawnej
attyki. Późnorenesansowy portal, analogiczny do portalu w kamienicach nr 32 i 34,
należy też do najcenniejszych na Starym
Mieście. Wewnątrz kamienicy, w sklepionej
sieni znajdują się dwa kamienne portale,
o bardzo na gruncie warszawskim niespotykanej formie. Położony bliżej wejścia,

szesnastowieczny, prostokątny, z otworem
o łuku dwuramiennym, w typie portali wawelskich i piotrkowskich, jest elementem
oryginalnym. Drugi podobny portal, na tej
samej ścianie, z głową Chrystusa w kluczu,
został odkuty na nowo w 1953 r.
W kamienicy nr 21 znajduje się uratowana od zniszczeń najstarsza w rynku partia portalowa − ostrołukowy profilowany portal w przyziemiu i podobna ostrołukowa wnęka portalowa ponad nim, odkryta w 1928 r. Portal dolny datowany jest na
koniec XV w., a górna część, która jest reliktem pierwotnej kamienicy, na około połowę
XV w. W kamienicy nr 21a zachowała się obszerna gotycka piwnica, połączona z piwnicami sąsiednich kamienic. W kamienicach
nr 21a i 23 przetrwały częściowo uzupełnione kamienne portale z XVII w., a w kamienicy nr 27, Fukierowskiej, gotyckie piwnice. W 1950 r. podczas robót budowlanych
w pozostałościach kamienicy nr 17 odkryto malowidło późnogotyckie z postacią Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Fragment muru
z malowidłem został przeniesiony do konserwacji. Uratowane dzieło umieszczono
w sieni kamienicy nr 40, w ramach ekspozycji Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.
Ze wszystkich pierzei rynkowych najbardziej zniszczona podczas wojny była Strona
Barssa. Zachowały się jedynie piwnice i nikłe szczątki przyziemia. Mimo to uchroniły
się pewne fragmenty zabytkowe. Po 1945 r.
w ścianie na parterze kamienicy nr 20 dokonano odkrycia profilowanej wnęki gotyckiej o trzech ostro zakończonych łukach.
Poza tym w tle wnęki odnaleziono malowidło z tej samej epoki, ze scenami: w dolnej
części z „Pokłonem Trzech Króli”, w górnej
− z głową Chrystusa w otoczeniu adorujących aniołów. Podjęta w 1948 r. konserwacja fresku była niezmiernie trudna i pracochłonna, ze względu na zawilgocenia, powstałe, gdy ściana zaraz po wojnie była nieosłonięta. Dlatego też zdołano tylko częściowo uratować malowidło. W zachowanej części fasady, powyżej portalu z końca
XVII w. odkryto również partię gotyckiej
ściany z fragmentem profilowanego portalu
z XVI w.; w 1952 r. podjęto prace konserwatorskie w tej części fasady. W sąsiedniej kamienicy nr 18 są dwa portale – prawy jest
autentyczny z pierwszej połowy XVIII w.,
lewy rekonstruowany.
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9 | Wnęka gotycka
w kamienicy nr 40
10 | 11 | Narożnik
kamienicy nr 31
z ostrołukowymi wnękami,
wykuszem i rzeźbą
św. Anny (10) oraz portal tej
kamienicy (11)

12 | Portal w sieni

12

kamienicy nr 31
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Z zabudowy Strony Zakrzewskiego ocalały częściowo fasady kamienic nr 3, 5 i 13.
W tej ostatniej przetrwała mocno zniszczona
polichromia wykonana w 1928 r. przez Zofię
Stryjeńską; po wojnie polichromia ta została odnowiona. Nie uległa zniszczeniu dekoracyjna płaskorzeźba kamienna z XVIII w.,
znajdująca się w narożniku budynku, na wysokości pierwszego piętra, przedstawiająca
obustronnie lwa. Ten odrestaurowany teraz
element rzeźbiarski zawsze był i pozostał tak
charakterystycznym i zauważalnym znakiem
dla każdego wkraczającego na plac rynkowy.
Z dawnych elementów wystroju autentyczne
są jeszcze: portal z drugiej połowy XVI w.
w sieni kamienicy nr 1 oraz portal i obramienia otworów w przyziemiu w sąsiedniej
kamienicy nr 3.
Mimo ogromnych zniszczeń wojennych
w zabudowie rynkowej przetrwało wiele wyrobów dawnego kowalstwa warszawskiego
z XVII i XVIII w. Są to drzwi obite blachą,
drzwi kratowe, kraty w nadświetlach drzwiowych i otworach okiennych. Wyroby te występują głównie w przyziemiach kamienic –
na zewnątrz w portalach i innych otworach,
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a wewnątrz w ścianach sieni budynków. Największa ich liczba ocalała w najmniej zniszczonej pierzei, po Stronie Dekerta. Jedne
z najlepszych i przykładowych dzieł zabytkowej kowalszczyzny znajdują się w kamienicy nr 38. Siedemnastowieczny styl reprezentują drzwi obite blachą i krata w nadświetlu w monumentalnym portalu wejściowym. Wzór drzwi − to kompozycja w postaci rombowej kratownicy utworzonej z płaskowników i nałożonej na tło z arkuszy blaszanych. Osiemnastowieczny styl natomiast
reprezentuje krata w sieni kamienicy, zamykająca wejście na schody. Prawdopodobnie
jej fundatorem był ówczesny właściciel kamienicy − Maciej Kurowski. W 1832 r. krata ta została sprzedana i do 1944 r. znajdowała się w budynku przy ul. Rymarskiej 2 (dziś
ulica ta nie istnieje). Szczęśliwie przetrwała
tam czas wojny i po jej zakończeniu została zainstalowana w dawnym miejscu. Okratowanie to w formie przedsionka składa się
z dwuskrzydłowych drzwi, nadproża i ścianek bocznych. W ramach podziałów poziomych i pionowych wprowadzony został
bogaty i skomplikowany ornament o motywach roślinnych, kształtowany w sposób
miękki i swobodny. W prawie wszystkich
portalach Strony Dekerta znajdują się kraty
w nadświetlach, pochodzące z XVII w. Występują tu także z tego samego okresu lub
późniejsze drzwi obite blachą i kraty w portalach i innych otworach elewacyjnych.

Znacznie mniej zabytkowej kowalszczyzny znajduje się w kamienicach pozostałych pierzei rynkowych. Stosunkowo najwięcej krat w nadświetlach portalowych
jest po Stronie Barssa: w kamienicy nr 20
− z XVII w., w kamienicach nr 2, 4, 10, 12
− z XVIII w. Pojedyncze przykłady tych krat
występują w kamienicach: po Stronie Zakrzewskiego pod nr. 3 autentyczna, przeniesiona z innego budynku, po Stronie Kołłątaja
pod nr. 23 z drugiej połowy XVII w.
Oprócz elementów kowalskich, związanych przeważnie z otworami w ścianach,
odnaleźć można w rynku też wykonane
w odmiennej formie. Przykładem mogą być
tu balustrady galerii i schodów w dziedzińcu
kamienicy Fukierowskiej po Stronie Kołłątaja. Ocalałe tylko we fragmentach, później
zrekonstruowane, w zespole rynkowym stanowią obecnie jedyne w swoim rodzaju kowalskie elementy dekoracyjne.
Zachowane elementy zabytkowej kowalszczyzny w kamienicach rynkowych,
a także i w innych staromiejskich świadczą
o tym, że Warszawa była dawniej, zwłaszcza w wiekach XVII i XVIII, silnym ośrodkiem kowalstwa artystycznego. Liczne nowe
i zrekonstruowane wyroby kowalskie, wykonane w okresie powojennym dla odbudowywanych obiektów Starego Miasta, świadczą
również o kontynuacji tej tradycji.

13 | Gotycka partia
portalowa kamienicy nr 21
14 | 15 | Fragment

gotyckiego portalu
w kamienicy nr 20 (14)
oraz wnęka gotycka w sieni
tej kamienicy (15)

16 | 17 | Drzwi obite
blachą i krata w portalu
kamienicy nr 38 (16)
oraz krata w sieni tej
kamienicy (17)
(zdjęcia: Stanisław
Grzelachowski)
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JUBILEUSZ WPISU STAREGO MIASTA W WARSZAWIE NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO

Polichromie

Starego i Nowego
Miasta w Warszawie

Joanna Kania

.........................................................................................................................................................................................................................

Powojenna odbudowa warszawskiego Rynku Staromiejskiego
była śledzona przez prasę z największym zainteresowaniem.
Stefan Rassalski pisał w „Stolicy” w 1952 r.: „Te piękne budynki
staromiejskie, które będą odbudowane według reprodukowanych
obok projektów, będą nam równocześnie przypominały szereg
ważnych wydarzeń i postaci historycznych”.

.........................................................................................................................................................................................................................
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1952 r. znane już były założenia, do jakich dostosować
się mieli twórcy przyszłych
staromiejskich polichromii
– miały one stanowić rodzaj współczesnej
„biblii pauperum”, głoszącej odpowiednią,
„postępową” wizję tradycji. Warto przy tym
zauważyć, że przedwojenna polichromia na
Rynku Starego Miasta w Warszawie także
w dużej mierze, choć może mniej wprost,
uwikłana była w polityczne zależności.
Powstała w 1928 r., na dziesięciolecie niepodległości – i wpisywała się w nurt sztuki
narodowej, o silnie państwowotwórczych
tendencjach. Rynek był zbyt ważnym punktem stolicy, żeby nie nosić na sobie pieczęci
oficjalnej aprobaty rządzących. Koncepcja
całości należała wówczas teoretycznie do
Zofii Stryjeńskiej, ale realizacji zarzucano
brak harmonii pomiędzy poszczególnymi
fasadami, krzykliwość i nieadekwatność ornamentu i architektury. „Każdy malował tak
jak chciał, nie oglądając się na sąsiada” napisał
Mieczysław Wallis w 1929 r. w „Wiadomościach Literackich”.
Mimo ogólnie negatywnej oceny polichromia przedwojenna znalazła miejsce
w obrazie Starówki zachowanym w pamięci warszawiaków i odtworzenie architektury bez odniesienia do niej było nie do pomyślenia. Całkowita rekonstrukcja również nie
wchodziła w grę ze względów merytorycznych (brak dokumentacji) i, zapewne, ideologicznych. Powojenni twórcy musieli się
jakoś z tym obrazem zmierzyć: czy to starając
się nie popełniać tamtych błędów (np. określając dominanty kolorystyczne poszczególnych stron i starając się zachować pewną korespondencję pomiędzy fasadami), czy
to nawiązując do koncepcji poprzedników
(jak Witold Miller „cytujący” asymetryczny pas dekoracji i czerwień przyziemia, jakie zastosował Stanisław Kazimierz Ostrowski w 1928 r. na kamienicy Fukiera), czy też
w końcu – próbując ocalić zachowane resztki, nawiązując z nimi bezpośredni dialog plastyczny (Edmund Burke restaurujący i uzupełniający polichromię Zofii Stryjeńskiej na
kamienicy „Pod Lwem”, narożnej od strony

Zapiecka po Stronie Zakrzewskiego). Wykonano także dwie konserwacje w miarę ścisłym tego słowa znaczeniu: sgraffita Mariana Malickiego na kamienicy „Pod Murzynkiem” (samo w sobie było już rekonstrukcją
dekoracji siedemnastowiecznych) i siedemnastowiecznych fryzów sgraffitowych na kamienicy Książąt Mazowieckich.
Uroczyste otwarcie Rynku wraz z Zapieckiem i prowadzącym doń fragmentem
ul. Piwnej nastąpiło 22 lipca 1953 r. Przygotowanie koncepcji projektów, a następnie ich
realizacja zajęły rekordowo krótki czas. Zimą
1951-1952 generalny projektant odbudowy
Starego Miasta, inż. Mieczysław Kuzma, zaprosił do współpracy zespół artystów, który
w ramach Pracowni Sztuk Plastycznych miał
zająć się polichromią Rynku. W skład zespołu weszli m.in. Zofia i Roman Artymowscy oraz Krystyna Kozłowska i Grzegorz

1 | Edmund Burke,
polichromia kamienicy
„Pod Lwem”, 1953 r.
(z zachowanymi
fragmentami malowideł
Zofii Stryjeńskiej z 1928 r.),
Rynek Starego Miasta 13
(Strona Zakrzewskiego),
stan z 2004 r.
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Wdowicki, autorzy sgraffita na MDM-ie,
a wkrótce dołączyli do nich plastycy: Wojciech Jastrzębowski, Witold Miller, Jan Zamoyski, Jan Seweryn Sokołowski, Jacek Sempoliński, Edmund Burke, Bogdan Urbanowicz, Hanna i Jacek Żuławscy, Helena i Lech
Grześkiewiczowie, a także Edward Kokoszko i Jan [?] Władysław [?] Zych. Prace miała
opiniować Komisja Artystyczna, w której
skład wchodził na początku również Wojciech Jastrzębowski, przedwojenny rektor
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, występując w podwójnej roli − arbitra i ocenianego; jako członek Komisji wymieniany jest
też Franciszek Mączeński. Pod koniec kwiet-

2
2 | Jan Sokołowski, Zofia
Czarnocka-Kowalska,
Jacek Sempoliński,
sgraffito na kamienicy
„Pod Muzykantami”
(Ellebrantowskiej),1953 r.,
Rynek Starego Miasta 8
(Strona Barssa), stan
z 2004 r.
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nia 1953 r. niemal z dnia na dzień zmienił
się skład Komisji Artystycznej, odszedł prof.
Jastrzębowski. W nowej Komisji znaleźli się
minister kultury i sztuki Włodzimierz Sokorski, wiceminister budowy miast i osiedli
Aleksander Wolski, naczelny architekt m.st.
Warszawy Józef Sigalin, a także Piotr Biegański, Jan Zachwatowicz, Mieczysław Kuzma
oraz profesorowie ASP − Aleksander Kobzdej, Kazimierz Tomorowicz i rektor Marian
Wnuk. Komisja w nowym składzie odrzuciła
kilka zatwierdzonych już projektów: projekt
fasady Muzeum Adama Mickiewicza, opracowany przez Wojciecha Jastrzębowskiego,
oraz mozaikowy projekt kamienicy „Pod
Zodiakami” Jana Seweryna Sokołowskiego.
Profesor Jan Seweryn Sokołowski, autor
dekoracji sgraffitowych i mozaikowych na
Mariensztacie, został koordynatorem prac
malarskich na rynku Starego Miasta. Kierował 18-osobowym zespołem, podzielonym
na 2-3-osobowe grupy. Na wstępie powtórnie dokonał wyboru kamienic do dekoracji. Poszczególne pierzeje rynku otrzymały
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swoją gamę kolorystyczną, opracowaną
przez grupy plastyków. Stroną Barssa zajęli
się Jan Seweryn Sokołowski, Zofia Kowalska i Halina i Leon Michalscy, utrzymując ją
w spokojnej gamie przytłumionych kolorów,
z centralnym jasnym akcentem kamienicy
Orlemusowskiej (nr 18, polichromia Jana
Zamoyskiego). Przeciwległa Strona Kołłątaja, opracowywana przez Krystynę Kozłowską, Grzegorza Wdowickiego, Hannę i Jacka
Żuławskich oraz Zofię i Romana Artymowskich, skomponowana została w tonacji
czerwieni i różów, stopniowo wygasających
w kierunku ul. Nowomiejskiej. Witold Miller i Jan Zamoyski odpowiadali za kompozycję kolorystyczną Strony Dekerta, gdzie
fasady kamienic w zasadzie przetrwały bez
większych uszczerbków. Dominuje tu detal
architektoniczny i bogate złocenia, np. w kamienicy „Pod Murzynkiem”.
Wyznaczając fasady do pokrycia nową
dekoracją, starano się dbać o stworzenie relacji pomiędzy naprzeciwległymi pierzejami.
W naturalny sposób korespondują ze sobą
dwie krótsze strony rynku: Dekerta i Zakrzewskiego, obie o bogatym detalu architektonicznym. Dłuższe boki wyposażono
w odpowiadające sobie akcenty − kamienicy
„Pod Fortuną” na Stronie Barssa odpowiada
kamienica Fukiera po Stronie Kołłątaja, korespondują także sgraffita „Pod Muzykantami” i kamienicy Kołłątajowskiej. Ogólny
projekt został opracowany w ciągu pięciu dni
i zaakceptowany przez Komisję.
Tak jak projektowanie dekoracji, w podobnie niewiarygodnym tempie przebiegała
jej realizacja. 5 lipca 1953 r. „Stolica” donosiła o stanie zaawansowania robót: „Na budynku pod numerem 40 rozpoczęto malowanie
fresków […]. Znacznie postąpiła odbudowa
najbardziej opóźnionej strony Zakrzewskiego.
Kończy się tutaj tynki na ostatnich kamienicach, a plastycy rozpoczęli już prace przy paru
elewacjach”. A trzy dni przed uroczystością
otwarcia Rynku, 19 lipca: „Jeszcze tylko na
jednym domu po stronie Barssa (nr 18) artyści‑plastycy kończą rokokowe freski, przedstawiające satyrów, podtrzymujących girlandy
kwiatów”. Terminy były napięte do granic
możliwości, co musiało mieć wpływ na jakość
wykonania. Plastycy wystosowali pismo do
ministra kultury, w którym oświadczyli, że
nie mogą w takich okolicznościach brać odpowiedzialności za trwałość swojej pracy.
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Polichromie wykonywano w technice
mokrego fresku, malując jednowarstwowo
bądź zgodnie z receptą Lecha Grześkiewicza – kilkakrotnie oraz w technice sgraffita.
Dekoracja kamienicy Fukierowskiej wykonana została w technice tempery kazeinowej. Próbki barwnego tynku dla wszystkich
zespołów, wykonujących freski czy sgraffito,
opracowywała Helena Grześkiewiczowa.
Zgodnie z postawionymi wymaganiami tematyka wykonywanych kompozycji
powinna być związana z historią lub legendą Warszawy albo nawiązywać do stylu
epoki, w jakim odtworzona została fasada.
Twórcy mieli opierać się na przekazach historycznych, ale w rzeczywistości nie przygotowano źródeł, z których mogliby korzystać. Nawiązywali więc chętnie do legend
i opowieści o dawnej Warszawie. Dobrze
widziana była pogodna anegdota, jest więc
na rynku sgraffito z bazyliszkiem (Krystyna
Kozłowska, Grzegorz Wdowicki), sgraffito z portretami cyrulika Juchta i jego żony
na kamienicy Juchtowskiej (Bogdan Urbanowicz, Helena i Lech Grześkiewiczowie),
panteon narodowy reprezentują Kołłątaj
i Skarga (Hanna i Jacek Żuławscy). Na kamienicy Wójtowskiej pojawiają się alegorie

Pokoju i Sprawiedliwości w antykizujących
kostiumach (Krystyna Kozłowska, Grzegorz
Wdowicki). Putta, stylizowane ptaki, pegazy
i satyry występują w różnych wcieleniach.
Sgraffito wykonane przez Witolda Millera
na Stronie Dekerta, oparte na motywach
gmerków cechowych, i towarzystwo za stołem w kamienicy Kołłątajowskiej przywołują
mieszczan warszawskich. Tym dekoracjom
towarzyszyły architektoniczne boniowania,
rustyki, ornamenty abstrakcyjne (np. dekoracja podwórka kamienicy Kazubowskiej po
Stronie Dekerta). Pod względem formalnym
obowiązywała dyrektywa „zachowania taktu i dyskrecji kolorystycznej”. Rynek Starego
Miasta miał wedle propagandowych założeń
uzyskać „oblicze szczęśliwego, ściśle związanego z żywotnymi tradycjami staromiejskimi,
osiedla robotniczego”.
Prawdopodobnie nacisk konserwatorów, dążących do odtworzenia historycznej
architektury, a może także wspomnienie
krytyki, z jaką spotkała się przedwojenna,
nazbyt oderwana od kontekstu architektury
polichromia, jak również świeże doświadczenie socrealistycznej wersji rynku miejskiego
w postaci pl. Konstytucji uchroniło warszawski Rynek Staromiejski i twórców jego
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3 | Grzegorz Wdowicki,
Julia Berli, fresk na
kamienicy Szeroki Dunaj 3,
ok. 1954 r., stan z 2004 r.
4 | Witold Miller, sgraffito

z przedstawicielami cechów
rzemieślniczych, Szeroki
Dunaj 9 (z zespołem:
Janina Czerwijowska, Halina
Krajnik, Janina Ignatowska,
Janina Krassowska,
Piotrowski – imię nieznane),
1954 r.,
stan z 2004 r.
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5 | Roman Artymowski,
sgraffito, ul. Kościelna
9 /11, 1956 r.,
stan z 2004 r.

6 | Krystyna Kozłowska,
sgraffito i fresk, Kościelna
16, ok. 1956 r.,
stan z 2004 r.
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dekoracji przed wymogami stawianymi sztuce państwa robotników i chłopów. Być może
miało tu też coś do powiedzenia poczucie
smaku − w końcu w Komisji Artystycznej
zasiadali profesorowie ASP.
W polichromiach Komisja tropiła „formalizm”, co np. doprowadziło do polecenia
skucia sgraffitowego portretu Skargi, wykonanego przez Hannę i Jacka Żuławskich na
nazbyt wyzywającym, szafirowym tle (zapewne naruszenie dyrektywy „zachowania
dyskrecji kolorystycznej”) − i umieszczenia na
tym miejscu nowego, wykonanego w technice fresku, zresztą wyraźnie niedopasowanego do reszty dekoracji. Jeszcze w następnym roku nakazano skucie skrótu „A.D.”
nad datą „1954”, umieszczonego przez Jacka
Sempolińskiego na szczycie kamienicy górującej nad Starym Miastem od strony Barbakanu. (Wyraźny brak „taktu”; wieże odbudowanych kościołów stanowiły nieodłączny składnik panoramy Starówki, ale na żadne współczesne fideistyczne formuły nie było
już miejsca).
W sumie jednak Stare Miasto w Warszawie stanowiło dla artystów pewną niszę
względnej normalności i swobody działań,
gdzie pod szyldem historyzmu można było
zajmować się rozwiązywaniem problemów
plastycznych. Dawało w dodatku możliwość
wpływania na kształt współczesności, realizacji na naprawdę dużą skalę w miejscu z założenia obdarzonym sentymentem odbiorców. „Last but not least”, było to zajęcie nieźle płatne, a wielu pracujących przy polichromiach Starego i Nowego Miasta plastyków
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otrzymywało tu pracownie, stawało się
mieszkańcami tej dzielnicy, współtworząc jej
specyficzny klimat, raczej kolonii artystycznej, Krakowa w miniaturze, niż zamierzonego osiedla robotniczego. W końcu to tutaj działał Klub Krzywego Koła i jego galeria.
Poszczególne realizacje oceniane były
różnie, ale na ogół polichromie na kamienicach Rynku Staromiejskiego zostały przyjęte
przez krytykę bardzo dobrze. Szczególnie
często omawiano kamienicę „Pod Fortuną”,
której dekorację wykonał zespół Sokołowski-Kowalska-Sempoliński − podkreślano
twórczą kontynuację stylu Felicjana Kowarskiego i monumentalny wyraz fryzów.
Można powiedzieć, że sukces polichromii
Rynku warszawskiego był w znacznej mierze
sukcesem koncepcji plastycznej i dydaktycznej Jana Seweryna Sokołowskiego, profesora malarstwa ściennego na Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie.
Warszawski Rynek Staromiejski był pierwszym etapem dekoracji Starówki o charakterze spójnej całości i stanowił efekt współpracy
zespołu. W grudniu 1953 r. zmarł Jan Seweryn Sokołowski. Od 1954 r. tytuł głównego
projektanta Traktu Starej Warszawy przejęła
Zofia Czarnocka-Kowalska, a podzieleni na
zespoły malarze zajmowali się ulicami Starego i Nowego Miasta. Prowadzone prace toczyły się już przy mniejszym zainteresowaniu
prasy. Dopiero w 1956 r. polichromie Nowego Miasta wzbudziły ostre dyskusje. Wykonane w 1954 r. dekoracje odcinka Piwnej
od Zapiecka do Wąskiego Dunaju, Szeroki
Dunaj i większość Nowomiejskiej (elewacja

kamienicy przy Nowomiejskiej 17 ze sgraffitową dekoracją o żartobliwie potraktowanych motywach militarnych, spoglądająca
na Barbakan, autorstwa Jacka Sempolińskiego, została wykonana w 1957 r.) są, podobnie
jak na kamienicach Rynku, wynikiem pracy
różnych artystów. Najbardziej podporządkowane podziałom architektonicznym są
sgraffita na parzystej stronie Nowomiejskiej
(Zofia i Roman Artymowscy – boczna elewacja narożnej kamienicy ze Strony Dekerta,
Krystyna Kozłowska – Nowomiejska 14).
Piwna jest spokojna w wyrazie, elewacje zdobią głównie oszczędne, ciemne sgraffita, na
stonowanych barwach tynków, ograniczone
do pierwszej kondygnacji (Edmund Burke,
Jan Zamoyski, Zofia Kowalska – Mirosława
Karpińska i Grzegorz Wdowicki – Julia Berli). Jedynie zamykająca ulicę fasada Wąskiego
Dunaju 8 (Zofia Czarnocka-Kowalska – Mirosława Karpińska), która przyciąga wzrok
fantazyjną linią szczytu i bogatą dekoracją
architektoniczną, pokryta jest sgraffitem
na całej wysokości.
Szeroki Dunaj, raczej mały ryneczek niż
ulica, ma charakter trochę pokoju dziecinnego z mnogością dekoracji, napierających
na widza formą i anegdotą, wykonanych
w technice sgraffita i fresku. Zajmują całą fasadę, jak dekoracje wykonane przez Witolda
Millera na kamienicy nr 9, Grzegorza Wdowickiego i Julii Berli na kamienicy nr 1-3 czy
Jana Zamoyskiego na narożnej z Wąskim
Dunajem kamienicy Szewców, gdzie sgraffitowa jaszczurka tłoczy się nawet za rynną,
lub też ograniczają się do jej dolnej części
(kamienica nr 8 – Krystyna Kozłowska, nr 5
i 6 – Edmund Burke). Jedną z pierzei stanowi
utrzymany w odcieniach czerwieni ciąg fasad
Wąskiego Dunaju, zrealizowanych przez Edmunda Burkego w technice mieszanej − fresku figuralnego oprawnego w ornamentalne
sgraffito, a wyraźnie nawiązujących w formie do rozwiązania kamienicy „Pod Lwem”
na Rynku.
Na wszystkich fasadach kamienic zdobienia zeszły niżej, bliżej widza. Plastycy uwolnieni zostali wyraźnie od dyrektywy umieszczania kompozycji głównie w wyższych
partiach budynku, obowiązującej na Rynku.
W dalszym ciągu częste są anegdotyczne nawiązania do życia mieszczaństwa warszawskiego, postacie muzykantów i aktorów (mój
ulubiony fresk z błękitną papugą Grzegorza

Wdowickiego na Szerokim Dunaju). Na
narożnej kamienicy Wąskiego i Szerokiego
Dunaju (wykonane przez Jana Zamoyskiego) pojawiają się istoty rodem z bestiariusza:
jaszczurki, węże, jednorożec.
Dekoracje fasad kamienic przy Krzywym
Kole, Świętojańskiej i pl. Zamkowym – to,
z małymi wyjątkami, dzieło Edmunda Burkego, który pokrył te elewacje w większości
ornamentalnymi sgraffitami, wplatając często medaliony z portretami postaci historycznych. Przy większych realizacjach, jak
w całości pokryta sgraffitem i polichromią
fasada kamienicy przy Krzywym Kole 12
czy bogate sgraffitowe dekoracje przesmyku
między Świętojańską i Piwną, współpracowała z Edmundem Burke Janina Ignatowska;
współpracowali z nim także Halina i Leon
Michalscy i Witold Miller, dekorując poszczególne elewacje w tym zespole ulic.
Równocześnie z pracami na ulicach Starego Miasta prowadzone były roboty na Nowym Mieście, traktowane jednak z nieco mniejszym pietyzmem. Rekonstruowano niektóre budynki, uzupełniając resztę
do harmonijnej wizji architektury XVIII w.
Nowe Miasto projektował zespół architektów pod kierownictwem Stanisława Brukalskiego; generalnym projektantem pozostał
Mieczysław Kuzma. Zespół plastyków był
w zasadzie ten sam.
Rynek Nowego Miasta został oddany
do użytku 22 lipca 1954 r. i natychmiast
7 | Krystyna Kozłowska,
sgraffito, ul. Mostowa 8, lata
1956-1960, stan z 2004 r.
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8
8 | Zofia Kowalska-

-Czarnocka, mozaika,
ul. Mostowa 9a
(z zespołem: Maria
Kwiczała, Zbigniew
Brodowski, Mirosława
Karpińska), lata 1956-1960,
stan z 2004 r.

(zdjęcia: Wojciech
Holnicki‑Szulc, archiwum
Muzeum Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie)

50

wzbudził kontrowersje. A właściwie wzbudził je nawet wcześniej, kiedy tylko zaczęły
pojawiać się na elewacjach ostre kolory. Intensywne, utrzymane głównie w odcieniach
czerwieni barwy kamienic miały przez kontrast podkreślać białą elewację kościoła sakramentek. Nie było tu już ścisłych wymagań, dekoracje nie musiały nawiązywać do
wzorów historycznych. Polichromie Rynku
mają w większości nastrój radosnego karnawału lub przedstawienia teatralnego (Zofia
Artymowska, Rynek Nowego Miasta 27
− fasada potraktowana jako tło dla swobodnej kompozycji, pozornie lekceważącej
podziały architektoniczne; Hanna Żuławska [?], Rynek Nowego Miasta 17 – pojazdy z rozhukanymi końmi na intensywnej,
ceglastej czerwieni fasady; Rynek Nowego
Miasta 5/7 – korowód komediantów). Najbliższa sakramentek kamienica w Rynku
nr 4 pokryta jest freskiem wykonanym przez
Jacka Sempolińskiego z antykizującymi figurami, a na przylegającym do niej domu,
między oknami pierwszej kondygnacji umieścił Grzegorz Wdowicki freski inspirowane
twórczością Picassa, które wzbudziły tak
wielką niechęć krytyka, że uważał za słuszne przytoczyć je jako przykład negatywny
(w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku
zostały zastąpione przez autora dekoracją
rzeźbiarską). Najbardziej tradycyjny wyraz
ma ul. Freta z nielicznymi polichromiami
(Hanna Żuławska − fresk z korowodem
putt na narożnej ze Świętojerską kamienicy
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przy Freta 13/15 oraz sgraffito ornamentalne na przeciwległym rogu kamienicy przy
Freta 17, Zofia Artymowska – fresk na kamienicy narożnej przy Franciszkańskiej
i Freta 53/55 oraz zgrupowane przy Franciszkańskiej prace Bogdana Urbanowicza).
Rynek Staromiejski, a jeszcze bardziej
ulice Kościelna i Mostowa, dekorowane
w 1956 r., stanowią demonstrację swobodnego stosunku do architektury. Poziome
czarne i białe pasy autorstwa Romana Artymowskiego rozciągają elewację kamienicy przy Kościelnej 7/9 powyżej czarnego cokołu, dając tło antykizującym figurom. Jasne
pasy na zielonym tle stanowią tło dla masywnych postaci muzykantów stłoczonych nieco
w tradycyjnie na to przeznaczonych polach
między osiami okien w kompozycji wykonanej przez Krystynę Kozłowską (Kościelna
14/16). Ale na tej samej fasadzie całkowicie
swobodnie panoszą się także przeróżne ptaszyska, huśtając się na skośnie zawieszonych
szarfach sgraffita, przysiadając na oknach czy
po prostu „przelatując” przez fasadę. Takie
traktowanie elewacji, częste w zespole kierowanym przez Zofię Kowalską, bywało krytykowane jako „uprawianie secesji”.
W górnej kondygnacji kamienicy dekorowanej przez Zofię Artymowską przy Kościelnej pojawiają się komponowane martwe
natury, rysowane czarną linią na ceglastej
czerwieni tła, a vis á vis w podcieniach kamienicy nr 12 na szafirowym tle Grzegorz
Wdowicki umieścił figury nawiązujące do
malarstwa Fernanda Légera (nie zachowały
się). Kościelna jest wielobarwna. Dekoracje
kamienic schodzącej ku Wiśle Mostowej
utrzymane są w odcieniach niebieskiego:
kamienica przy Mostowej 9a jest jedyną
w zespole Starego i Nowego Miasta kamienicą o elewacjach (od strony Wisły i murów
Starówki) pokrytych od pierwszego piętra
wzwyż całkowicie mozaiką. Zofia Czarnocka-Kowalska wcieliła tu w życie marzenie
Jana Seweryna Sokołowskiego z projektu
kamienicy „Pod Zodiakami”. Po przeciwnej
stronie ulicy, na kamienicy najbliższej rzece
(poza Starą Prochownią), narożnej do ul. Rybaki, odpowiada jej fryz mozaikowy Romana
Artymowskiego o motywach związanych z
nazwą tejże ulicy. Prawdziwy dialog toczy
się tu jednak między odcieniami błękitów
narożnych kamieniczek, stojących po lekkim skosie naprzeciwko siebie: Mostową 9a

i Mostową 8. Zofia Czarnocka-Kowalska
poddała swoją kamienicę dyscyplinie podziałów architektonicznych, rozsadzanych
jednak przez dynamiczne scenki z narożnych
płycin − jakby przetworzone echo kompozycji figuralnych Zofii Stryjeńskiej. Kamienica
przy Mostowej 8 jest świetnym przykładem
swobody i poczucia humoru, z jakim traktowano na Nowym Mieście kwestię dekoracji
fasad − przy Mostowej odtworzono dekorację według osiemnastowiecznych wzorów,
z bogatymi stiukami, elewację kamienicy
przy Starej pokrywa swobodnie zakomponowana przez Krystynę Kozłowską dekoracja
w nastroju liryczno-baśniowym, przywodząca na myśl poezje Konstantego Gałczyńskiego. Szafirowy błękit tła z pewnością stanowiłby przekroczenie postulatu „dyskrecji
kolorystycznej” z 1953 r.
Na tle tego nastroju beztroskiej swobody,
wprowadzonej na Nowe Miasto przez zespół
kierowany przez Zofię Kowalską, wyróżniają
się freski Bogdana Urbanowicza (we współpracy z Ireną Wilczyńską i Wojciechem Sadleyem), utrzymane w monochromatycznej
gamie brązów: tonda z portretami profesorów Akademii na Rynku Nowego Miasta
(Freta 39), kamienica na rogu Freta i Długiej, na której dyskretna polichromia w przyziemiu od strony Freta wtapia się całkowicie

w architekturę i wreszcie iluzjonistyczna
kompozycja figuralna na bocznej ścianie
kamienicy przy Freta 12, przekornie nawiązująca do socrealistycznych scen z budowy.
Przechodząc ulicami Nowego Miasta odnosi
się wrażenie uczestniczenia w przygotowaniach do bliskiego spektaklu: przewaga dużych, blisko widza umieszczonych dekoracji
figuralnych nie pozwala na dystans, raz zauważone postacie narzucają swoją obecność
i intrygują wyszukaną pozą lub kostiumem,
często o wyraźnej teatralnej proweniencji.
Stylizacja, przyjęta konwencja jest oczywista
przy całej radości i swobodzie wyrazu.
Stare i Nowe Miasto stanowią wspólnie największą galerię malarstwa ściennego
w Warszawie. Są tak mocno związane z tym
miejscem, że często już niedostrzegane, co
można też chyba paradoksalnie interpretować jako ich sukces, osiągnęły bowiem owo
całkowite stopienie się w wyrazie z architekturą, które miałoby charakteryzować całościowe dzieło sztuki. Warte są jednak zauważenia zarówno ze względu na wartość każdego z nich z osobna, jak i z tego powodu, że
podobne zespoły polichromii, wkraczającej
ze współczesnym malarstwem na teren odmiennej w wyrazie architektury, nie są często
spotykane.
Joanna Kania

MIĘDZY BAGATELĄ A ZGODĄ

N

akładem warszawskiego Wydawnictwa NeoMedia ukazał się w 2010 r.
album autorstwa varsavianisty Tomasza Markiewicza (przewodniczącego stowarzyszenia Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK”), opatrzony zdjęciami fotografa Andrzeja Zborskiego, zatytułowany Między Bagatelą a Zgodą… Andrzej Zborski jest właścicielem bogatego archiwum (około dwóch tysięcy negatywów), z którego do publikacji udostępnił ponad 160 zdjęć ilustrujących Warszawę lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. Nie są to
tylko fotografie domów, ale też fragmentów wnętrz (sztukaterie, meble, piece kaflowe, polichromie, balustrady balkonów i schodów, obudowy szybów wind) oraz panoramy
ulic. W warszawskich domach z tamtych lat, które przetrwały wojnę, zachowało się jeszcze wiele cennych
detali, a te wkrótce zostały zniszczone
przy odbudowie stolicy. Jak pisze Tomasz Markiewicz: „Nie liczyła się tradycja, nie liczyła się historia i zachowana w starych domach ciągłość miasta, wymazywano ostatnie ślady daw-
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nej, autentycznej Warszawy, a często za takimi decyzjami stali «nowi ludzie» ściągnięci spoza Warszawy, a więc nie związani z nią emocjonalnie”.
W albumie zamieszczone są cenne zdjęcia przede wszystkim zabudowy
Śródmieścia, wśród nich – unikatowe fotografie pałacu Kronenberga przy
pl. Małachowskiego, wykonane tuż przed jego zburzeniem w 1962 r. (to
prawdopodobnie jedyna zachowana dokumentacja fotograficzna pałacu).
W albumie możemy też zobaczyć zdjęcia willi Struvego z ul. Pięknej 44 a,
w latach siedemdziesiątych XX w. przejętej w użytkowanie przez działaczy
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i odrestaurowanej dzięki ich staraniom
(w latach 1996-2003 była tu siedziba redakcji „Spotkań z Zabytkami”). Ciekawy jest również ostatni rozdział publikacji – Rozmaitości warszawskie,
ukazujący życie codzienne zanikającej, mieszczańskiej Warszawy, z brukiem
z początku XX w., trolejbusami, kinem „Moskwa”, pl. Zamkowym bez odbudowanego zamku, z dorożkami, handlarzami na bazarze Różyckiego…
Tomasz Markiewicz pisze: „Dziś cenny zbiór fotografii Zborskiego może
okazać się pomocny przy remontach i konserwacji tych kamienic, które
ocalały, a są zdewastowane czy też ich wystrój został zdekompletowany”.
Na pewno, ale przede wszystkim zdjęcia te dają wyobrażenie o powojennej
Warszawie, którą trudno sobie wyobrazić, mając w pamięci przede wszystkim
fotografie warszawskich ruin.
Album (cena: 85 zł) można nabyć w sieci księgarni „Matras” (www.
matras.pl) oraz zamówić u Wydawcy (NeoMedia Hanna Kielich-Rainka,
tel. 501 308 918, www.neomedia.info.pl).

Spotkania z Zabytkami

11-12 2010 |

51

Spotkanie z książką

KOLORYSTYKA ZABYTKOWYCH ELEWACJI

P

ublikacja, którą w pierwszym dniu obrad międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji 30-lecia wpisu Starego Miasta w Warszawie na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO (Warszawa, 22-24 września 2010 r.) otrzymali wszyscy jej uczestnicy, tylko w niewielkim stopniu przypomina typowe materiały konferencyjne. Książka, wydana pod redakcją naukową Karola Guttmejera, jest bowiem nie tylko zbiorem blisko trzydziestu specjalistycznych
rozdziałów-artykułów ściśle związanych z tematem trzydniowego spotkania na Zamku Królewskim w Warszawie, które przyjęło nazwę „Kolorystyka zabytkowych elewacji od średniowiecza
do współczesności. Historia i konserwacja”, lecz także w dużej mierze wypełnia szeroki wachlarz
zagadnień możliwych do omówienia w tak określonej tematyce. Pomimo braku pewnych uogólnień, których wypracowania należy się spodziewać po zakończeniu obrad, można ją uznać za
pierwsze komplementarne opracowanie tego niezwykle ważnego konserwatorskiego problemu,
jakim bez wątpienia jest kolorystyka zabytkowych elewacji.
Wśród autorów tekstów (i mówców na sali)
najwięcej było historyków sztuki i historyków
architektury. Nie zabrakło jednak teoretyków
i praktyków z innych dziedzin nauki: konserwatorów dzieł sztuki (w tym specjalistów z zakresu konserwacji malarstwa ściennego i kolorystyki architektury oraz z zakresu konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego), konserwatorów zabytkoznawców, architektów, archeologów czy reprezentantów nawet tak odległych wydawałoby się specjalności, jak chemia
czy optoelektronika. Książka zawiera zarówno
opracowania ogólne (odnoszące się np. do propagowania samej idei prowadzenia badań kolorystycznych i związanych z nimi prac dokumentacyjnych), jak i szczegółowe, dotyczące konkretnych przykładów (z poszczególnych regionów, miejscowości lub pojedynczych obiektów
zabytkowych) z zakresu praktyki konserwatorskiej w doborze kolorystyki na elewacjach omawianych zabytków.
O tym, co legło u podstaw decyzji, by w ramach jubileuszu 30-lecia wpisu Starego Miasta w Warszawie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zorganizowało taką właśnie, a nie
inną, konferencję, przekonywująco napisała we wprowadzeniu do publikacji dyrektor biura Ewa
Nekanda-Trepka: „W roku 2006 podjęliśmy projekt badawczy kolorystyki fasad Traktu Królewskiego. Projekt rozpoczął się od analizy materiałów ikonograficznych, na podstawie której wytypowane zostały budynki, w których podjęcie badań kolorystycznych na fasadach mogło przynieść efekty. W kolejnych latach przeprowadziliśmy badania fasad kamienic, pałaców i kościołów. Niektóre z tych wyników zostały wykorzystane do odtworzenia ich oryginalnej kolorystyki.
Najbardziej spektakularnym przykładem jest tu fasada kościoła sióstr wizytek przy Krakowskim
Przedmieściu. Kościół i klasztor co prawda nie zostały zniszczone w trakcie wojny, ale były poddane drastycznej renowacji w latach 50. XX w. niszczącej zabytkowe tynki wraz z warstwą malarską. Wydawało się, że odnalezienie kolorystyki uwiecznionej w XVIII w. na obrazie Canaletta
jest niemożliwe. Pierwsze wyniki badań były negatywne [...]. Dopiero w trakcie prac konserwatorskich, za kolumnami, udało się odnaleźć fragment oryginalnego tynku wraz z XVIII-wieczną
malaturą. Przeciwieństwem tej sytuacji jest Zamek Królewski. Wysadzony i całkowicie zniszczony nie dawał szans na odnalezienie śladów oryginalnej kolorystyki elewacji. Barwy wybrane
w trakcie odbudowy na przełomie lat 70. i 80. XX w. były decyzjami konserwatorskimi. Ku naszemu zaskoczeniu w trakcie prac konserwatorskich w jednej z tak zwanych stancji saskich na
poziomie Arkad Kubickiego odnaleziono oryginalne fragmentu tynku i koloru. Umożliwiło to
podjęcie decyzji o zmianie kolorystyki elewacji najbardziej eksponowanej od strony wschodniej. Będzie ona wkrótce zrealizowana”.
Publikacja, której wydawcą jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, otrzymała starannie opracowaną szatę graficzną (Piotr Berezowski), liczy 446 stron i zawiera blisko
500 kolorowych ilustracji. Jej nakład niemal w całości rozdysponowany już został wśród uczestników konferencji kolorystycznej. Być może jednak pojedynczymi egzemplarzami dysponuje
jeszcze Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.
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O

d marca 2010 r., w trakcie prowadzenia nadzorów archeologicznych związanych z pracami remontowo-budowlanymi pomieszczeń piwnicznych w kamienicach Strony Dekerta warszawskiego Rynku Staromiejskiego odkrywane są nieznane relikty architektoniczne, obiekty i nawarstwienia kulturowe,
a także liczne zabytki ruchome. Kamienice
oznaczone numerami: Stary Rynek 28-42
i ul. Nowomiejska 4-8 są siedzibą Muzeum
Historycznego m.st. Warszawy. Prowadzone tu prace budowlane wykonywane są
w ramach projektu „Renowacja i adaptacja
na cele kulturalne piwnic Staromiejskich
Warszawy na obszarze wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”; renowacja
finansowana jest ze środków „Norweskiego
Mechanizmu Finansowego” i Miasta Stołecznego Warszawy.
Wśród znalezisk archeologicznych (ceramika, kafle, naczynia szklane, przedmioty metalowe, numizmaty) wyróżnia
się skarb srebrnych monet z XVII – początku XVIII w., odkryty w jednej z piwnic
środkowego traktu kamienicy Stary Rynek
30 (druga posesja od ul. Krzywe Koło).
Monety umieszczone zostały w worku wełnianym, ułożonym obok żeliwnego garnka. Być może w naczyniu znajdował się jeszcze jeden depozyt monet, który wcześniej został wyjęty. Naczynie żeliwne wstawione było w jamę wkopaną w glinę i w zasypisko obiektu średniowiecznego. Jama wraz z garnkiem i workiem
z monetami była zasypana i zakryta deskami ówczesnego poziomu użytkowego.
Prawdopodobnie w połowie XVIII w., podczas budowy brukowanej nawierzchni doszło do odkrycia i zabrania części depozytu; pozostałością po nim wydaje się być
szóstak Jana II Kazimierza znaleziony wewnątrz garnka.
Kamienica Stary Rynek 30, w której natrafiono na liczne numizmaty określana jest jako „kamienica Kazubowska”.
W pierwszej wzmiance pisanej, z 1427 r.,
dom wraz z dwiema działkami stanowił własność rzeźnika Macieja Mamota.
W drugiej połowie XV w. kamienica przeszła we władanie rodziny Kazubów, a od
1540 r. należała do Baryczków. W 1680 r.
Piotr Korycki, mąż Zuzanny Baryczkówny,
dokonał gruntownej przebudowy budynku. W latach 1704-1713 kamienica stanowiła własność winiarza Krzysztofa Kisza, a po jego śmierci należała do wdowy – „pani Grekowej”. Około 1735 r. zabudowaną posesję uzyskał zakon jezuitów prowincji litewskiej. W XIX w. kamienica należała do Guzowskich, Szymanow-

Wokół jednego zabytku
........................................................................................................................................................................................................

Skarb
na warszawskiej Starówce

.........................................................................................................................................................................................................
skich i Wilczanów. Ostatnimi właścicielami, przed 1939 r., byli: Tadeusz Borowski, Jan Wierusz-Kowalski i Władysław Pachulski.
Znaleziony skarb składa się z 1211
srebrnych monet, których łączna waga
wynosi około 4,5 kg. W zbiorze większość
stanowią monety królów polskich: Jana II
Kazimierza − 92 tymfy złotowe koronne,
49 ortów koronnych i 1 ort litewski, 570

i 1706 r. Dość licznie reprezentowane są
monety elektorów brandenburskich i książąt pruskich: Jerzego Wilhelma jeden ort
z 1623 r. (najwcześniejsza moneta w całym zbiorze), Fryderyka Wilhelma i Fryderyka III Hohenzollernów − 99 ortów i 162
szóstaki książęce oraz dwa szóstaki królewskie z lat 1676-1704. W skarbie występują także monety elektorów saskich: Jana
Jerzego i Fryderyka Augusta z dynastii

| Zbiór monet po wstępnym oczyszczeniu z ziemi
(fot. Małgorzata Cędrowska)
............................................................................

szóstaków koronnych i 4 szóstaki litewskie z lat 1656-1668, Jana III Sobieskiego − 9 ortów koronnych, 198 szóstaków
koronnych z lat 1677-1686 i Augusta II
Sasa − 9 szóstaków koronnych z 1702 r.

Wettynów (od 1697 r. król Polski August II)
– sześć 1/12-talarówek (tzw. dwugroszy)
z lat 1693-1707 oraz monety węgierskie
i austriackie króla Węgier i cesarza Austrii
Leopolda Habsburga – jedna 15-krajca-

rówka, sześć 6-krajcarówek, jedna 3-krajcarówka z lat 1664-1677. W wypadku jednego numizmatu (szóstak?) nie udało się
ustalić roku wybicia ani emitenta.
Najmłodszą monetą w skarbie jest tzw.
dwugrosz elektora saskiego Fryderyka Augusta (Augusta II) z 1707 r. Numizmat ten
wskazuje moment złożenia depozytu, który nastąpił w latach 1707-1710[?] W tym
okresie, na terenie Rzeczypospolitej trwały działania zbrojne związane
z trzecią wojną północną. W latach 1702-1710 Warszawa kilkakrotnie przechodziła z rąk saskich w ręce szwedzkie. Każda
ze stron nakładała kontrybucje,
ściągała daniny rzeczowe oraz
żądała łapówek, niekiedy dochodziło do rabunków i grabieży. Obawa o mienie powodowała
ukrywanie kosztowności i pieniędzy. W spisie właścicieli kamienicy w okresie 1704-1713 wymieniony jest Krzysztof Kysz, który
prawdopodobnie ukrył monety.
W pomieszczeniach kamienicy Stary Rynek 30 znaleziono ponadto: sześć szelągów koronnych Jana II Kazimierza, jeden szeląg koronny Augusta III
Wettyna z 1751 r., cztery srebrne ruble imperatorów Rosji Katarzyny II i Aleksandra I z końca XVIII w. i z lat 1810, 1813
i 1818 oraz monetę srebrną − 25
kopiejek Aleksandra II Romanowa z 1875 r.
Po zakończeniu prac badawczych znalezione przedmioty
zabytkowe, w tym również monety, zostaną przekazane Muzeum Historycznemu m.st. Warszawy. Część zabytków będzie
prezentowana na wystawie poświęconej
archeologii Warszawy. Ekspozycję planuje się umieścić w wyremontowanych piwnicach.
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Świątynia w pełnym blasku

..........................................................................................................................................

O

becnie kończone są prace
renowacyjne, największe
od 100 lat, przywracające świetność zabytkowego
kościoła w Dylągowej (woj. podkarpackie) i jego cennego wyposażenia.
Parafia w Dylągowej ufundowana
została przez właścicieli dóbr − Kmitów, pod koniec XV w. Pierwszy drewniany kościół, doszczętnie ograbiony

| Kościół w Dylągowej po renowacji
(fot. Krzysztof Zieliński)
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przez kolatora Stanisława Mateusza
Stadnickiego, w 1559 r. zamieniono na
zbór kalwiński. W 1625 r. Marcin ze
Żmigrodu Stadnicki, kasztelan sanocki, zwrócił świątynię katolikom i zatwierdził nowe przywileje dla parafii.
W 1703 r. kościół doszczętnie spłonął.
Na jego miejscu w 1706 r. zbudowany
został nowy, drewniany, a jego fundatorami byli Teofila z Czartoryskich Ogińska i Stanisław Pękalski. Konsekracja
świątyni odbyła się w 1711 r.
Obecny murowany kościół w Dylągowej zbudowany został na nowym
miejscu z inicjatywy ks. Jana Marii Stelińskiego w latach 1905-1911, według
projektu inżyniera Stanisława Sikorskiego z Krosna, a pracami budowlanymi kierował Andrzej Wolański z Dynowa. Kościół, zaprojektowany w stylu neoromańskim, ma 33 m długości, 15 m szerokości i 12 m wysokości.
Jest to budowla wieżowa, trzynawowa,
z dwoma kaplicami, po bokach prezbiterium znajdują się zakrystia i skarbiec.
Trzy ołtarze, główny i dwa boczne,
przeniesione ze starego kościoła, zostały
obecnie odnowione i pozłocone. W ołtarzu głównym znajdują się obrazy: św. Zofii − patronki kościoła, Zwiastowania

okładnie cztery lata temu krótką informacją zamieszczoną w „Przeglądach,
poglądach” („Spotkania z Zabytkami”, nr 12, 2006, s. 2) powitaliśmy narodziny „Skarbów Podkarpackich” – rozprowadzanego bezpłatnie popularnonaukowego czasopisma, obecnie dwumiesięcznika o zasięgu regionalnym, regionalno-transgranicznym (polsko-białoruskim i polsko-ukraińskim), a od dwóch lat,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacja 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, także polskosłowackim (stąd tłumaczenia i streszczenia na język słowacki
artykułów zamieszczanych ostatnio w periodyku). Pismo
ukazuje się w Rzeszowie, jego wydawcą jest Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”,
a poruszane w nim tematy wiążą się z archeologią, etnografią, historią, tradycją, turystyką i zabytkami województwa
podkarpackiego. Redaktorem naczelnym „Skarbów” jest
Krzysztof Zieliński, nasz wieloletni czytelnik i autor, który
nigdy nie ukrywał, że tworząc nowe czasopismo do pewnego
stopnia wzorował się na mających wtedy już trzydzieści lat
tradycji i doświadczenia „Spotkaniach z Zabytkami”.
Nas cieszą najbardziej wypracowane w ciągu tych czterech pierwszych lat ukazywania się „Skarbów Podkarpackich”

| Spotkania z Zabytkami

Krzysztof Zieliński

SKARBY PODKARPACKIE
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NMP, a na zasuwie − krucyfiks z postaciami św. Jana i Marii. W bocznych ołtarzach są obrazy św. Antoniego i Matki Bożej, zakupione w 1902 r. w Wiedniu. Z czasu budowy pochodzi także nowa ambona, wykonana w pracowni Antoniego Rarogiewicza w Przeworsku. W świątyni przetrwał zespół witraży wykonanych w 1909 r. przez Krakowski Zakład Witraży S.G. Żeleńskiego według projektu Stanisława Matejki, bratanka Jana. Pierwotnie ściany kościoła zdobione były powstałymi w 1961 r. wizerunkami świętych. Zostały one zamalowane, co uwypukliło odnowione zabytkowe wyposażenie.
Przeprowadzone w latach 2009-2010 prace renowacyjne objęły remont
elewacji i dachu świątyni. Konserwacji poddano zabytkowe ołtarze, ambonę, chrzcielnicę, prospekt organowy,
konfesjonały, ławki i zespół feretronów.
Wszystkie te prace były możliwe dzięki
dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.
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realne osiągnięcia ich twórców, determinacja w działaniu, widoczny rozwój i zarysowane cele. W felietonie od redakcji w tegorocznym 3. numerze (w numeracji ciągłej 22.) pisma czytamy m.in.: „Po szybkim przejrzeniu czytelnik tego numeru «Skarbów» dojdzie do wniosku, że dużo w nim miejsca poświęciliśmy wystawom. To pierwsze takie nasze otwarcie na tematykę muzealną, i tak już zostanie. Podkarpackie muzea to prawdziwe skarbnice kultury, coraz ciekawiej
i wszechstronniej prezentujące swoje, i nie tylko, zbiory. A naszym zadaniem
jest przekonywanie, że warto je odwiedzać nie tylko w Noc Muzeów”. Nieco dalej zaś: „Docierały do nas sugestie, że zapominamy, iż «skarby» to nie tylko kultura, że zapominamy o cennych i wartych opisania zasobach przyrodniczych naszego regionu. Stąd też i pierwsza część prezentująca parki krajobrazowe na Podkarpaciu.” W oczekiwaniu na pierwszy „mały jubileusz” pisma (numer 25., który ukaże się już niebawem) – życzymy wytrwałości i dalszego owocnego rozwoju.
„Skarby Podkarpackie” można otrzymać bezpośrednio
w redakcji pisma: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji
Podkarpacia „Pro Carpathia”, 35-074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 6/317, tel./fax: (17) 852 85 26, e-mail: krzysiek@
procarpathia.pl lub pobrać ich wersję elektroniczną pod adresem http://www.skarbypodkarpackie.pl.

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Powojenne
dekoracje i detal
na Mariensztacie

.......................................................................................................................................

O

warszawskim Mariensztacie pisano rozmaicie, że
był pierwszym osiedlem
odbudowanym po wojnie, że u podstaw projektu odbudowy
starych domów w tej części miasta leżała twarda konieczność, gdyż budowano trasę W-Z, że Mariensztat miał
urealnić pragnienia jak najszybszej odbudowy Starego i Nowego Miasta, że
właśnie na Mariensztacie wprowadzono pojęcie i metody socjalistycznego
współzawodnictwa pracy. Wkrótce
po zakończeniu prac budowlanych,
w 1953 r. powstał film „Przygoda na
Mariensztacie”, a piosenka z muzyką Tadeusza Sygietyńskiego i słowami Ludwika Starskiego, mimo swoich „socowych” akcentów, które już
dziś raczej śmieszą, wciąż jest śpiewana. To zresztą dzięki niej, ujmującym
aktorom i świetnym zdjęciom owe
propagandowe hasła ku chwale nowego systemu i socjalistycznej pracy nie

2

zasłoniły całkowicie ludzkich uczuć
i emocji. Był to pierwszy powojenny
kolorowy film. Kolorowe były w nim
kostiumy zespołu Mazowsze, kolorowe świeżo wzniesione kamienice,
mozaiki, fontanny i zegar na Rynku
Mariensztackim.
Minęło ponad 55 lat. Kolory wyblakły, tynki się ukruszyły, przez farbę na balustradach i kratach tu i ówdzie wygląda rdza. Mariensztat się
spatynował, a że tynki były naturalnie barwione, mozaiki wykonane ze
szlachetnych szkliw – spatynował się
stylowo i w zestawieniu z fasadami
pokrytymi bujnym dzikim winem,
z balkonami pełnymi kolorowych petunii i pelargonii nabrał szczególnego
wdzięku.
Historia Mariensztatu zaczęła się
przed 500 laty, kiedy część pobrzeża Wisły została przeznaczona na wysypisko śmieci. Z czasem powstała tu
mała rybacka wioska, która w 1762 r.

1
stała się własnością Eustachego
Potockiego, poprzez jego małżeństwo z Marią Kątską, córką ówczesnego właściciela wioski. Nazwę nadał
jej August III, po śmierci żony Potockiego (niem. Marien – Marii, Stadt –
miasto). Dwadzieścia lat później Mariensztat był już własnością króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,
który sprzedał go magistratowi Starej Warszawy, zamieniając na grunty soleckie, potrzebne na rozszerzenie
Ogrodu Łazienkowskiego.
...........................................................................

1 | Jan Seweryn Sokołowski i Zofia Czarnocka-Kowalska, sgraffito na byłym Domu Towarowym
przy ul. Bednarskiej 11
2 | J. S. Sokołowski i Z. Czarnocka-Kowalska,
sgraffito na elewacji bocznej kamienicy
przy ul. Garbarskiej 7 (narożna Rynku)
3 | J. S. Sokołowski i  Z. Czarnocka-Kowalska,
mozaikowy zegar na Rynku (róg ul. Sowiej
i Mariensztatu)

3
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i Józefa Sigalina wyszły pierwsze rysunki robocze dotyczące odbudowy
domu „Pod Łabędziem” .
W założeniu Mariensztat miał
być osiedlem mieszkaniowym, w charakterze zbliżonym do małego miasteczka, gdzie domy nie przekraczałyby 2-3 pięter wysokości, a jego
centrum miał stanowić rynek. Materiałem budowlanym miała być cegła
z rozbiórki zniszczonych warszawskich domów. Budowa Mariensztatu
stanowiła nierozerwalną część budowy trasy W-Z, o czym informuje tablica umieszczona na domu przy ul. Mariensztat 15. W skład zespołu projektantów, obok architektów Zygmunta
Stępińskiego i Józefa Sigalina, weszli:
Kazimierz Tor, Włodzimierz Wapiński, Ludwik Piekarski i Feliks Sieńko.
Przy projekcie Mariensztatu architekci po raz pierwszy po wojnie nawiązali
szeroką współpracę z artystami plastykami. Jan Seweryn Sokołowski i Zofia
Czarnocka-Kowalska zaprojektowali sgraffito na budynku, pierwotnie

4

5
...........................................

4 | Krata sklepu
przy ul. Sowiej 2

5 | Osłona na dzikie wino
przy ul. Mariensztat 23

6 | Tabliczka na

rogu ul. Źródłowej
i Krzywopobocznej

6
W latach dwudziestych XIX w.,
po dobudowaniu przez Kubickiego arkad do zamku, Mariensztat zyskał wygodną komunikację ze Starym i Nowym Miastem, właśnie poprzez biegnącą pod arkadami ul.
Boczną. Kolejne zmiany na Mariensztacie nastąpiły w latach czterdziestych XIX w., kiedy powstał tam rynek, chociaż sam plac został utworzony dopiero w 1865 r., po wybudowaniu istniejącego do ostatniej wojny Wiaduktu Pancera. Po Powstaniu Warszawskim Mariensztat został
niemal całkowicie zburzony. Decyzja o odbudowie zapadła bardzo szybko i już 1 lutego 1948 r. z pracowni
architektów Zygmunta Stępińskiego
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7 | Barbara Zbrożyna,
rzeźba przekupki z kurą
na rogu ul. Bocznej
i Mariensztatu
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7

domu towarowego, a obecnie szkoły
muzycznej przy zbiegu ulic Furmańskiej i Bednarskiej.
Są to dwie duże, zajmujące niemal
całą elewację boczną, sceny z życia
Warszawy, tej dawnej − z żaglowcami
na Wiśle, i tej nowej, gdzie we wspólnym trudzie murarze i murarki odbudowują swoje miasto. Ci sami artyści
są też autorami sgraffita na elewacji
bocznej kamienicy na rynku (ul. Garbarska 7), tu gdzie jest dzisiaj pub
„Baryłka”. Dwaj rybacy na łódce, spokojnie paląc fajkę, łowią w sieci ryby.
J. Sokołowski i Z. Czarnocka-Kowalska są również autorami mozaikowego zegara na Rynku Mariensztackim.
Złocista mozaika mieni się zarówno w dzień – w słońcu, jak i w nocy
− w blasku księżyca i latarni. Takie
też są na nim wyobrażone postacie:
dzień – złocisty, uśmiechnięty z kwiatami i białym gołębiem i noc – ciemnobłękitna, tajemnicza, z gwiazdami
na sukni. Zegar wykonał Cech Złotników, Jubilerów i Zegarmistrzów

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

8 | Jerzy

Jarnuszkiewicz,
fragment
fontanny na Rynku
Mariensztackim

9 | Jerzy
Jarnuszkiewicz,
płaskorzeźba na
budynku Przedszkola
nr 7 przy ul. Sowiej 4
(zdjęcia: Urszula
Zielińska-Meissner)

8
Warszawskich; wskazówki wykute są
w żelazie.
Elementów kutych w żelazie jest
na Mariensztacie bardzo dużo. Są
nimi kraty okienne, wywieszki szyldów czy uchwyty na drzewce flag.
Także latarnie, zarówno wolno stojące, jak i te umieszczone na murach kamienic. Ciekawym i już dziś bardzo
rzadkim elementem są osłony na dzikie wino − rodzaj półkolistych, niewysokich balustrad, mających chronić od ziemi zaczynające piąć się po
murze gałązki dzikiego wina (ul. Mariensztat 19, 23, 25). Kraty balkonów
w większości w swym prostym rysunku nawiązują do epoki klasycyzmu,
podobnie jak nawiązywała do niego mniej pompatyczna odmiana stylu socrealizmu. Wtedy mówiło się,
że te elementy żeliwne wykonali rzemieślnicy, teraz nikt nie waha się powiedzieć, że byli nimi artyści kowale. Wewnątrz kamienic również obowiązywał przedwojenny solidny standard, z użyciem naturalnych materiałów. Drewniane były drzwi, skrzynkowe ramy okienne, pochwyty balustrad
na klatkach schodowych, a nawet deski sedesowe w łazienkach, nie mówiąc o drewnianych podłogach.
Troska o detal widoczna jest na
Mariensztacie również na tabliczkach
z nazwami ulic. Nazwa ul. Krzywopobocznej napisana jest „krzywo” i „na
bok”, a na Źródłowej widzimy tabliczkę z trzema figurkami kobiet niosących wodę. Natomiast historycznej
nazwie ul. Mariensztat towarzyszy
tarcza z herbem. Na murze dawnego pałacu Kazanowskich, gdzie wedle

wykonaną w metalu sowę widzimy też
na kracie sklepu pod arkadami biegnącymi wzdłuż ul. Sowiej i na wywieszonym obok szyldzie, ul. Sowia 2).
Rzeźba pełnoplastyczna znalazła
się także przy balustradzie fontanny na Rynku. Są to postacie trzech
chłopców, którzy wsparci na łokciach
na kamiennej cembrowinie, patrzą na
tryskającą spod ich rąk wodę. Autorem jest Jerzy Jarnuszkiewicz. Spod
jego dłuta wyszły też rzeźby koziołków podtrzymujących dach przedszkola przy ul. Sowiej 4, jak również

9
Sienkiewiczowskiej Trylogii pan Zagłoba miał walczyć z małpami, widzimy kilka tych egzotycznych zwierzątek, wyobrażonych właśnie w ruchu
(choć może bardziej tanecznym, niż
walecznym).
Jest też na Mariensztacie rzeźba
pełnoplastyczna. Po zejściu ze skarpy
od kościoła św. Anny, przy uliczce wiodącej do rynku stoi kamienna postać
kobieca z kurą pod pachą. Tak właśnie
wyrzeźbiła ją Barbara Zbrożyna − jako
warszawską przekupkę, bardziej zatroskaną o swoją kokoszkę niż praktyczną kucharkę gotową zrobić z niej
rosół. Autorstwa tej samej rzeźbiarki
jest też kamienna sowa, umieszczona na narożniku domu u zbiegu ulic
Sowiej i Mariensztatu (stylizowaną,

płaskorzeźba wyobrażająca czytające i bawiące się dzieci oraz kotka,
umieszczona na frontowej elewacji tegoż przedszkola, przy wejściu.
Obecnie zmieniły się standardy, wolimy większe metraże, niektórzy lubią widoki z wysokich pięter, ale
wciąż ulegamy urokowi niewielkich
mariensztackich kamienic i dźwiękom tamtejszego zegara wybijającego godziny. Lubimy odgłos kroków
po zwykłym chodniku, podobają się
nam kawiarnie za rogiem i doceniamy
osiedlowe sklepy, wreszcie znowu zauważamy detal, oryginalność, pomysł
i chyba rzadziej używamy słowa „nowoczesność”.
Urszula Zielińska-Meissner
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Słynne budowle

w warszawskich Włochach

..........................................................................................................................................

W

ogrodzie przy ul. Żeleńskiego w warszawskich Włochach, pomiędzy kępami bujnej roślinności kryje się zjawiskowe
miniaturowe miasto. Każda z jego budowli ma swój pierwowzór pośród
słynnych światowych dzieł architektonicznych, lecz zamiast całkowitej
wierności wobec oryginału mamy tu
do czynienia z jedyną w swoim rodzaju interpretacją i kompilacją. Kompleks blisko 200 miniatur wykonanych przy użyciu najróżniejszych materiałów − to dzieło Janusza Adamka,
zmarłego przed dwoma laty warszawskiego malarza i rzeźbiarza, miłośnika
architektury.
Janusz Adamek (1933-2008)
w 1959 r. ukończył warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Przez całe życie uprawiał malarstwo, szczególnie
pejzażowe i martwą naturę, ale „dla
chleba” pracował najpierw jako nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 150 na Bemowie, a później
w Młodzieżowym Domu Kultury
Ochota przy ul. Białobrzeskiej. Czas
wolny natomiast prawie w całości spędzał w ogrodzie, gdzie realizował swoją pasję − tworzył miniaturowe modele światowych dzieł architektury.
Z czasem zaczęli go w tym wspierać
żona i syn.
Modele, które zapoczątkowały kolekcję nazwaną potem Ogrodem Budowli Świata, powstały jeszcze w czasie wojny, w 1941 r. Konstrukcje
ośmioletniego wówczas chłopca, przy
których chętnie fotografowali się stacjonujący w stolicy Niemcy, nie wytrzymały jednak próby czasu i złej pogody – wtedy ojciec nauczył chłopca używać zaprawy murarskiej zamiast nietrwałej gliny. Pasja pozostała na całe życie – nad swoim miastem
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artysta pracował, spędzając w ogrodzie niemal każdą wolną chwilę. Wykorzystywał wszelkie dostępne materiały – cegłę, cement, blachę, beton,
gips; własnoręcznie odlewał cegiełki
w pudełkach po zapałkach.
Chociaż wiele z jego budowli można rozpoznać na pierwszy rzut
oka, miniatury nie są wiernymi odbiciami zagranicznych zabytków, lecz
po części ich autorskimi przetworzeniami. Większość powstała na podstawie zdjęć, niektóre obiekty jednak znał autor z autopsji. Niewyczerpanym źródłem inspiracji okazała się

dla niego podróż do Egiptu w 1984 r.,
która była nagrodą w konkursie przyznaną mu właśnie za niezwykłą pasję, owe miniaturowe budowle. Kulturą i sztuką egzotycznego kraju Adamek fascynował się od zawsze. Nic
więc dziwnego, że w jego ogrodzie
znajduje się wiele piramid, sfinksów,
obelisków i innych zestawionych razem egipskich motywów. Towarzyszą
im zabytki antyczne − greckie świątynie, rzymskie łuki triumfalne (jeden
z nich należy do najstarszych zachowanych modeli w ogrodzie) czy fragment muru inspirowany Koloseum.

1
1 | 2 | Janusz
Adamek na tle piramidy
Dżesera w Sakkarze
w 1984 r. (1)
i piramidy egipskie
w Ogrodzie Budowli
Świata w warszawskich
Włochach (2)
3 | Fragment Ogrodu
Budowli Świata we
Włochach w Warszawie
4 | Model świątyni
greckiej

5 | Budowla

2
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inspirowana łukiem
triumfalnym Tytusa
w Rzymie

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

3
Ale miłośnicy innych epok i stylów
również znajdą tu coś dla siebie. Imponująco prezentują się gmachy słynnych oper europejskich – wiedeńskiej,
berlińskiej i paryskiej. W innej części

4

ogrodu wzrok przyciągają kolorowe
kopuły moskiewskiej cerkwi Wasyla
Błogosławionego, ukrytej pomiędzy
paprociami. Miniaturyzacji doczekał
się też eklektyczny Dworzec Lwowski.

5

W głębi natrafimy na przykład gotyckiej architektury – wyniosłą budowlę,
inspirowaną katedrą Notre-Dame. Paryż reprezentuje także stojąca na uboczu wieża Eiffla.
Na niektórych modelach artysta
umieścił rok ich wykonania. To dobrze, bo rodzina nie zawsze umie podać tę informację, tym bardziej że Janusz Adamek czasami pracował nad
kilkoma budowlami na raz. Rok
„1963” można np. znaleźć na biegnącym pomiędzy budynkami, inspirowanym różnymi formami architektonicznymi torze kolejki. Jeszcze niedawno jeździły po nim ciągnięte na
żyłce wagoniki, dzisiaj (jeśli gdzieś
nie poginęły) stoją niestety popsute. Na zmodyfikowanej kopii kościoła Hagia Sofia autor umieścił w kartuszu pamiątkowy napis: „300 LAT

ODSIECZY WIEDEŃSKIEJ. JAN III
SOBIESKI”, co wskazuje na datę po-

wstania obiektu: 1983 r. W środku
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6

7

8

9
6 | Fragment Ogrodu z modelem inspirowanym
Operą Paryską
7 | Cerkiew Wasyla Błogosławionego w Moskwie
– model świątyni w Ogrodzie Budowli Świata
Janusza Adamka
8 | 9 | Miniatura inspirowana kościołem

Hagia Sofia w Stambule (w głębi katedra
florencka) (8) i polichromie we wnętrzu modelu
Hagia Sofia (9)

(zdjęcia: 1 – z archiwum rodziny artysty;
2-9 – Małgorzata M. Przybyszewska)
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tego modelu artysta wykonał nawet
freski imitujące bizantyjskie mozaiki. W ogrodzie we Włochach nie mogło zabraknąć i Włoch – tych śródziemnomorskich: florencka katedra
z charakterystyczną czerwoną kopułą i nieodłączną dzwonnicą sąsiaduje z kanałami i mostami Wenecji
(wśród nich znajduje się słynny Most
Westchnień), a nieopodal stoi krzywa
wieża z Pizy, którą także tutaj trzeba
było ratować przed upadkiem.
Rozległość ogrodu i duża liczba
modeli, ich wiek, a także sposób konstrukcji sprawiają, że przydałaby się
11-12 2010

tu rzetelna konserwacja. Miniaturowe budowle nie stoją bezpośrednio
na ziemi, każda ma własne fundamenty, ale system kanałów i mostów biegnących pomiędzy nimi jest bardzo
podatny na działanie czynników atmosferycznych. Zagęszczenie budowli zmusza odwiedzających do chodzenia po naruszonych zębem czasu i nieprzystosowanych do tego ścieżkach.
Same modele także bardzo cierpią
na skutek działalności słońca, wiatru
i deszczu, a zimą zalegają na nich wielkie czapy śniegu.
Jest jednak nadzieja, że w kwestii stanu zachowania tych niezwykłych budowli coś się wkrótce zmieni. Ogród Budowli Świata objęło
patronatem Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy (www.wlochy.org.pl).
29 maja 2010 r. w ramach Festiwalu
Otwarte Ogrody, wraz ze sponsorem
– firmą Leroy Merlin, Stowarzyszenie dokonało uroczystego otwarcia
tej przestrzeni dla zwiedzających.
Podczas inauguracji wygłoszono
wspomnienie o Januszu Adamku
i jego działalności. Dzięki uprzejmości właścicieli posesji i pomocy Stowarzyszenia, Ogród Budowli Świata
można było oglądać w okresie letnim
raz w tygodniu, w soboty między
16 a 17, a po miniaturowym mieście
gości oprowadzali państwo Bolesława i Paweł Adamek – żona i syn artysty, przy wsparciu pracowników
Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy.
Następnym naturalnym krokiem powinno być zabezpieczenie miniatur
i odrestaurowanie tych najbardziej
tego wymagających oraz umożliwienie bezpiecznego zwiedzania Ogrodu poprzez wyznaczenie trasy, która
chroniłaby budynki przed uszkodzeniami mechanicznymi. Warto byłoby
zrobić dokładną dokumentację fotograficzną wszystkich modeli i skatalogować je, a następnie zestawić ze
zdjęciami pierwowzorów. Wówczas
unikatowy Ogród Budowli Świata stałby się, tak jak na to zasługuje, prawdziwą atrakcją artystyczną
i edukacyjną Warszawy.
Małgorzata
M. Przybyszewska

Z WIZYTĄ W MUZEUM

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku
w Sukiennicach zaprasza publiczność

.........................................................................................................................................................................................................

J

uż od 3 września br. można zwiedzać Galerię Sztuki Polskiej XIX
wieku w krakowskich Sukiennicach – Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Przez trzy
dni (od 3 do 5 września) świętowano otwarcie po trzyletnim remoncie
i modernizacji tego pierwszego polskiego muzeum, nazwanego „narodowym”.
Teraz Galeria wyraźniej niż przed
remontem nawiązuje do pierwotnego, dziewiętnastowiecznego charakteru, ale też w zabytkowym budynku
Sukiennic powstały całkowicie nowe

1

szklanymi ekranami odnosi wrażenie, że znalazł się w wirtualnym świecie sprzed 130 lat – w czasach, gdy
powstało muzeum w Sukiennicach.
MEDIATEKA, czyli sala wielofunkcyjna i komputerowa, będzie wykorzystywana na wykłady i spotkania
w kameralnym gronie. Znajdują się
tu „artomaty”, tzn. specjalnie wyposażone stanowiska komputerowe
z ekranami dotykowymi, za pomocą
których zwiedzający poznają historię Sukiennic, zbiory, artystów, gry
i quizy. Do prowadzenia bogatego
programu zajęć edukacyjnych dla

religijne, orientalne, portret, pejzaż),
a także na wybrane zjawiska artystyczne oraz polityczno-społeczne,
które znalazły swoje odzwierciedlenie
w sztuce (np. kształtowanie się idei
patriotyzmu i narodu, lud i ludowość,
zmiany programów dydaktycznych
w szkołach artystycznych).
Z otwartych tarasów widokowych
po obu stronach gmachu można podziwiać panoramę całego Rynku.
„Zdecydowaliśmy, że wykorzystamy specyficzny profil kolekcji związanej
z Sukiennicami, zwracając szczególną uwagę na jej patriotyczno-niepodle-

2
1 | 2 | Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku

w Sukiennicach po remoncie: Sala
Chełmońskiego (1), Sala Michałowskiego (2)
(zdjęcia: Paweł Czernicki i Ignacy Pelikan-Krupiński)
..............................................................................

i nowocześnie wyposażone pomieszczenia, które pozwalają na interaktywny odbiór sztuki i umożliwiają atrakcyjne działania edukacyjne. W ten
sposób tradycja spotyka się tu z najnowocześniejszymi technologiami.
W MULTITECE, czyli sali multimedialnej, widz otoczony dziewięcioma

dzieci, młodzieży i dorosłych posłuży
ATELIER – sala edukacyjna.
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku
składa się, tak jak poprzednio, z czterech sal, ale inaczej zaaranżowanych
i nazwanych. Teraz są to: Sala Bacciarellego: Oświecenie; Sala Michałowskiego: Romantyzm. W stronę sztuki
narodowej; Sala Siemiradzkiego: Wokół akademii oraz Sala Chełmońskiego: Realizm, polski impresjonizm, początki symbolizmu. W salach akcent
został położony na gatunki i tematy
charakterystyczne dla poszczególnych
okresów (np. malarstwo historyczne,

głościowy charakter. Idea, która przyświecała założeniu Muzeum Narodowego, polegała bowiem na gromadzeniu zbiorów mających stanowić świadectwo istnienia narodu i jego kultury
– rozwijającej się nieprzerwanie, pomimo utraty niepodległości” – mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew.
Po remoncie zmieniły się godziny otwarcia muzeum. Można je
zwiedzać od wtorku do niedzieli
w godz. 10.00-20.00 (tarasy otwarte
są do godz. 23.00).
☐
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Małe arcydzieła

– zabytkowe solniczki

.........................................................................................................................................

N

ierozerwalnie kojarząca
się z solą Wieliczka oferuje odwiedzającym, oprócz
znanej kopalni, nową
atrakcję. Muzeum Żup Krakowskich
zaprasza do podziwiania małych arcydzieł sztuki – zabytkowych solniczek.
Od sierpnia 2010 r. w wielickim Zamku Żupnym na nowo udostępniono
do zwiedzania unikatową kolekcję,
eksponując ponad dwieście solniczek
ze zbioru liczącego kilkaset obiektów,
powstałych od wieku XVII do czasów
współczesnych. Wystawa ukazuje wiele dzieł pozyskanych drogą zakupów
i darowizn, które nigdy dotychczas
nie były pokazywane publicznie.
W kolekcji solniczek znajdują się
liczne przykłady sztuki złotniczej, ceramiki i szkła, które pozwalają prześledzić zmiany form solniczek w różnych wiekach. Dzieła barokowe, klasycystyczne, empirowe czy secesyjne
przyciągają uwagę niezliczoną różnorodnością zastosowanych form
i technik. Solniczki wykonywano ze
szkła, srebra, cyny, drewna, porcelany
i fajansu, jak również z rzadziej stosowanych materiałów, np. kości, kwarcu

2

czy masy perłowej. Na wystawie zgromadzono obiekty z całego świata, pozwalając porównać współczesne sobie dzieła sztuki, powstałe od Petersburga i Moskwy po Nowy Jork oraz
Pittsburgh.
Do najciekawszych należą solniczki porcelanowe, wykonane m.in.
w Miśni, w najstarszej europejskiej
manufakturze porcelany, która w tym
roku święciła trzystulecie powstania.
Na uwagę zasługuje także przykład
porcelany z Chin okresu cesarza Kangxi (1662-1722). Wyrób ten pochodzi zapewne z większego zespołu naczyń, które chętnie importowano do
Europy. Malowany podszkliwnie kobaltem, o charakterystycznym niebieskim kolorze, przedstawia wśród motywów kwiatowych i różnych przedmiotów pejzaż ze statkami.
Z przedmiotami do serwowania
soli, podobnie jak z samą solą, wiąże
się bogata obyczajowość i symbolika. Daje temu wyraz sentencja łacińska, którą wygrawerowano na jednej
z muzealnych solniczek. W wolnym
przekładzie głosi ona: „Ten szczęśliwy, komu na stole błyszczy solniczka

3
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1
posiadana po przodkach”. Słowa nawiązują do pieśni Horacego pt. Pragnienie spokoju:

„Żyje się dobrze na małym, gdy błyszczy
Na zgrzebnym stole solniczka po przodkach,
A snów ulotnych nie płoszy lęk ani
Obleśna chciwość”.

(Horacy, Oda 16, Księga II, tłum.
Z. Kubiak).
Liczne przysłowia przekonywały,
że: „soli i chleba dóma potrzeba”, bowiem „gdyby nie sól i tabaka zdechłby
człowiek jak sobaka; bez soli nie słono, bez chleba nie syto”, dlatego „chlyb
i sól zdobióm stół”. Rosyjską wersję
tych powiedzeń uwieczniono cyrylicą

4
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na srebrnej solniczce tronowej o motywach staroruskich, powstałej w Moskwie w 1895 r.
Ceremoniał dworski stworzył wiele zwyczajów, które wraz ze zmieniającymi się modami określiły miejsce
soli na stołach. Już od średniowiecza,
w czasie uczt dworskich stołowym
naczyniem paradnym była solniczka, przede wszystkim tzw. nef, czyli
statek, wykonany ze srebra lub srebra
złoconego. Był on równocześnie pojemnikiem na sól i na osobisty zestaw
sztućców. Istotną funkcją tego przedmiotu było, poprzez ustawienie go
przed władcą, zaznaczenie miejsca,
w którym zasiadał najważniejszy rangą uczestnik uczty.
W XVI w. przedmioty, w których
podawano ten ważny produkt, stały

5

i wdzięczną postać bogini Ziemi.
Neptun jest strażnikiem soli, która
została umieszczona na łodzi, ponieważ pochodzi z morza. Przy bogini znajduje się natomiast puzdro na
pieprz w formie antycznej świątyni.
Mistrzowską wizję dopełniają przedstawienia czterech pór roku i czterech
stron świata, które wyobrażają postacie bogów wiatrów, wyrzeźbione na
hebanowym cokole dzieła.
W końcu XVII i w XVIII w. dużą
wagę przykładano do sposobu ustawienia stołu i kompozycji dekoracji
stołowej, tworzonej przez wyroby
ze srebra, liczne kandelabry i lichtarze, kosze z kwiatami oraz specjalnie na tę okazję wykonywane figury
z cukru. Często umieszczano je na
zwierciadłach lub taflach srebrnych

6
się popularne wśród najbogatszych,
uzyskując niejednokrotnie niezwykle
wyszukane formy, czego najlepszym
przykładem jest solniczka wykonana
dla króla Francji Franciszka I w latach
1540-1543. Słynna „Saliera”, autorstwa włoskiego rzeźbiarza i złotnika
Benvenuto Celliniego, zdobi obecnie kolekcję wiedeńskiego Kunsthistorisches Museum, stanowiąc niekwestionowane arcydzieło sztuki
rzeźbiarskiej ze złota i wielobarwnej
emalii, o wysokości ponad 30 cm.
To alegoryczny wizerunek świata,
w którym przedstawiono siedzące figury Neptuna, uosabiającego Morze

dla zwielokrotnienia zamierzonego
efektu. Około połowy XVIII w. cukiernicze fantazje zastępowane były
coraz częściej delikatnymi figurkami
z porcelany, z których komponowano nieraz rozległe sceny. Wyszukana
ikonografia „urządzenia stołu” cechowała szczególnie porcelanowe wyroby manufaktury w Miśni w okresie
zatrudnienia rzeźbiarza Johanna Joachima Kändlera (1731-1763). Znajdowały się wśród nich także figuralne solniczki, takie jak opracowane
przez pomocnika Kändlera, Johanna
Friedricha Eberleina, w 1741 r. figurki murzynek z pojemnikami na sól
w kształcie koszów, dekorowanych
plastycznymi kwiatami i owocami
oraz malarskimi pejzażami (w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich).
Porcelanowe figurki o wdzięcznych
pozach, wyposażone w naczynia na
sól, stały się na długi czas przykładami cenionej i poszukiwanej galanterii
wzbogacającej nakrycie stołu. Zwiedzając wielicką wystawę, można oglądać takie dzieła, pochodzące z wytwórni Wiednia, Berlina czy Miśni
i Drezna, które czasami powtarzają
osiemnastowieczne wzory.
W epoce rozbudowanych serwisów paradnych kompozycja stołu
była formowana wokół centralnego
obiektu, którym był kosz z kwiatami,
owocami albo figuralna kompozycja z
cukru, srebra lub porcelany. Naczelne
miejsce przypadało wówczas dekoracji środka stołu zwanej surtout de table
lub po prostu serwis.

1 | Barokowa solniczka srebrna, złocona,
złotnik Hans Leucker, 1641-1666,
Augsburg
2 | Solniczka porcelanowa, Chiny, okres
Kangxi, 1662-1722
3 | Solniczka srebrna, złotnik Jean-Baptiste-François Chéret, 1786-1787,
Paryż
4 | Solniczka srebrna, częściowo złocona,
złotnik Jakub Preizyg, po 1809 r., Grodno

5 | Solniczka porcelanowa, po 1864 r.,
Wiedeń

6 | Solniczka porcelanowa, XIX w., Miśnia
7 | Solniczka z łyżeczką, srebro częściowo
złocone, szkło, po 1888 r., Niemcy
.....................................................................
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8
Typowy dla bogatych pałaców
osiemnastowiecznych, okazały serwis
do przypraw w XIX w. skurczył się
do kompletu przyprawowego, najczęściej składającego się z pary karafinek
na oliwę i ocet, solniczki i naczynia
na musztardę, stojących na wspólnym
postumencie, który z czasem stanie się
niezbędnym elementem poprawnie
wyposażonego stołu nawet średniozamożnej rodziny.
Samodzielnie stawiane na stołach
solniczki przybierały najczęściej postać małego naczynia o jednym lub
dwóch pojemnikach na przyprawę.
Występowały w dwóch podstawowych formach: otwartej lub zamkniętej, w tej ostatniej zamknięcie wyposażone było często w niewielkie otwory,
pozwalające na sypanie soli. Srebrne
solniczki otwarte miewały złocone

wnętrza lub specjalne szklane wkłady
dla zabezpieczenia przed korozją. Wyposażano je także w niewielkie łyżeczki do nabierania soli. Wygląd i wielkość solniczek bywała bardzo różna,
często przywoływano w nich formy
muszli, kojarząc je z morzem, z którego sól pochodziła.
W bogatym i bardzo zróżnicowanym zbiorze Muzeum Żup Krakowskich znajdują się solniczki pojedyncze, występujące parami, w kompletach do przypraw, zwanych kabaretami, a także wchodzące niegdyś
w skład serwisów stołowych. Pochodzą głównie ze znanych wytwórni europejskich: niemieckich, rosyjskich,
francuskich, angielskich, austriackich
i czeskich. Wśród wyrobów polskich
manufaktur wymienić można ceramikę z Korca, Horodnicy, Ćmielowa,

Chodzieży czy szklaną solniczkę
z Urzecza, jednej z najstarszych polskich hut szkła. Na wystawie można
oglądać także liczne dzieła złotnicze,
pochodzące zarówno z głównych centrów na ziemiach polskich (Warszawa, Kraków), jak i ośrodków prowincjonalnych, np. Szydłowca.
Najstarsza w kolekcji jest srebrna i złocona solniczka z XVII w.,
przykład barokowego złotnictwa z
Augsburga, która jest znakowanym
dziełem tamtejszego złotnika Hansa
Leuckera, działającego w latach 1641-1666. Znaki wybijane na srebrze
pozwalają często bardzo precyzyjnie
określić czas i miejsce powstania dzieł.
Na kolejnej z barokowych solniczek
doskonale widoczne są np. znak miejski dolnośląskiej Nysy (lilia) z datą
„1719” oraz znak wytwórcy Johanna
Frantza Hartmanna. Jego złoconą solniczkę zdobi na podstawie wygrawerowany ornament regencyjny.
Wysokiej klasy dziełem klasycystycznym jest solniczka w kształcie
wydłużonej czarki, udekorowanej
przy krawędzi ażurowym pasem roślinnym. Stanowi ona przykład złotnictwa francuskiego z doby przedrewolucyjnej − wykonał ją w Paryżu
w latach 1786-1787 złotnik Jean-Baptiste-François Chéret w technice odlewu, repusowania, grawerowania i wycinania piłką. Mistrzowskie
wykonanie cechuje również solniczkę z Grodna, wyróżniającą się pełnoplastyczną figurą orła ze strzałą
w podstawie. Bogato złocone dzieło zawdzięczamy Jakubowi Preizyg,
.........................................................................

8 | Komplet do przypraw w oryginalnym etui;
srebro, karton, tkaniny, 1894 r., Firma W. H.
Lyde, Birmingham

9 | Solniczka srebrna, częściowo złocona,
złotnik Paweł Iwan Koszelew, 1895 r., Moskwa
10 | Solniczka srebrna, koniec XIX w., Niemcy
11 | Secesyjny kabaret do przypraw,

metal srebrzony, szkło, około 1900 r.,
Württembergische Metallwarenfabrik, Geislingen

9
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(obiekty w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich
w Wieliczce; zdjęcia: Artur Grzybowski)
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złotnikowi czynnemu w Grodnie
od 1809 r.
W pierwszej połowie XIX w. pojemniki na sól były niejednokrotnie
dźwigane przez postacie mitycznego hippokampa, czyli uskrzydlonego
konia morskiego; pojawiały się również delfiny i węże. Wśród solniczek
można odkryć prawdziwe miniatury
rzeźbiarskie, które wywołują podziw
dla precyzji twórców, opracowujących w mikroskopijnej skali liczne,
misterne detale. Potwierdzeniem tego
jest para solniczek srebrnych w formie żaglówek z wioślarzami czy też
fantastycznych sani zaprzężonych
w łabędzie i powożonych przez amorki. Te ostatnie solniczki, o złoconych
pojemnikach na sól, wyposażonych
w dodatkowe szklane wkłady, mierzą
zaledwie 7 cm wysokości, a pokrywa
je bogata dekoracja rocaille’ami. Powstały w Niemczech po 1888 r.
Prócz cennych, niepowtarzalnych
egzemplarzy solniczek, pełniących

11
funkcję dekoracji bogatych stołów,
w muzealnej kolekcji można odnaleźć także solniczki skromniejsze, używane powszechniej, w tym także popularne od XIX w. duże pojemniki na

sól, często produkowane fabrycznie
w kompletach wraz z pojemnikami na
mąkę, pieprz i inne produkty kuchenne. Ciekawą grupę stanowią solniczki wytwarzane jako pamiątki z podróży do różnych miejscowości, zwłaszcza uzdrowiskowych i turystycznych,
które kształtem lub zdobnictwem nawiązują do miejsca swego powstania.
Na wystawie można zatem zobaczyć
solniczkę z Kopenhagi z wizerunkiem
symbolu tego miasta – syrenki czy liczne obiekty z motywami holenderskimi.
Nie brak również egzemplarzy z egzotycznych zakątków świata, takich jak
afrykański Niger i Malawi, osobliwości
z Osetii, Korei, Indii czy Hondurasu.
Ogromna różnorodność form solniczek i technik artystycznych gwarantuje, że każdy z odwiedzających
nową wystawę odnajdzie wśród nich
coś interesującego.
Klementyna
Ochniak-Dudek

Wystawa stała „Solniczki − małe arcydzieła sztuki” w Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka, Zamek Żupny,
ul. Zamkowa 8, www.muzeum.wieliczka.pl, tel. 12 278 58 49.
Wystawę można zwiedzać od września do kwietnia w godz. 9.00-15.00 (codziennie oprócz niedziel
i poniedziałków), od maja do sierpnia w godz. 9.00-20.00 (codziennie oprócz poniedziałków).
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MUZEALNICTWO

W

najnowszym 50., jubileuszowym numerze
„Muzealnictwa” za 2009 r., rocznika wydawanego przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, czytelnicy
znajdą wiele ciekawych artykułów.
Wart uwagi jest opublikowany
na początku numeru tekst Beaty
Pawłowskiej-Wilde, związanej z
redakcją rocznika od rozpoczęcia
jego wydawania (przez Dział Muzealnictwa Ośrodka Dokumentacji
Zabytków w 1982 r.) aż do dziś.
Autorka opisuje dzieje periodyku i wspomina tworzące go z
niezwykłą pasją osoby, kontakty
z autorami, jeszcze bezpośrednie, bo bez pomocy powszechnych dziś e-maili, współpracę z muzeami.
Interesujący jest również przygotowany przez

Dorotę Folgę-Januszewską raport o stanie polskich muzeów w latach 1989-2008.
W dziale „Nowe i zmodernizowane budynki muzealne” można przeczytać m.in. teksty: Dagmary
Płazy-Opackiej o nowym gmachu Muzeum Miasta Gdyni, Jaromira Jedlińskiego o rozbudowie Muzeum Sztuki
w Łodzi czy Macieja Szymczyka o najnowszych inwestycjach w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
Dział „Muzea i kolekcje” zawiera
m.in. artykuły Rafała Makały o historii Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wiolety Janigi o Muzeum Ziemi
Prudnickiej, Zygmunta Krzysztofa
Jagodzińskiego o Muzeum Motoryzacji w Warszawie oraz Magdaleny Białonowskiej o kolekcjonerze Andrzeju Stanisławie
Ciechanowieckim. W nowym dziale, który funkcjo-

nuje od 49. numeru rocznika − „Muzea uczą i bawią” − zamieszczone zostały teksty Marcina Szeląga o przyszłej roli edukacji muzealnej w Polsce
i Katarzyny Soboty o działaniach promocyjnych,
marketingowych i edukacyjnych muzeów Zagłębia
Dąbrowskiego. Dział „Z zagranicy” – to prezentacja muzeów Bornholmu (Tomasz Wilde), Muzeum
Morskiego w Barcelonie (Dominik Mączyński), Muzeum Sztuk Pięknych Ontario (Aleksandra Magdalena Dittwald) i Muzeum Towarzystwa Historycznego w Buffalo (Katarzyna Barańska).
50. numer „Muzealnictwa” kończą działy
„Konferencje, konkursy” i „Recenzje” oraz wspomnienie o zmarłej w 2008 r. Halinie Stępień, napisane przez Elizę Ptaszyńską.
„Muzealnictwo” można zamówić (cena: 30 zł)
w Dziale Edukacji i Promocji KOBiDZ (00-328 Warszawa, ul. Kopernika 36/40, e-mail: zamowienia@kobidz.pl).

Spotkania z Zabytkami

11-12 2010 |

65

Z WARSZTATU KONSERWATORA

Św. Anna z Wilanowa

........................................................................................................................................................................................................

L

atem 2009 r. wykonana została konserwacja rzeźby
znajdującej się w kapliczce przy ul. Stanisława Kostki-Potockiego w dzielnicy Wilanów
w Warszawie. Rzeźba przedstawia św.
Annę jako starszą, przygarbioną kobietę, trzymającą księgę w prawej ręce.
Wykonana jest z jednego kloca drewna lipowego. Niestety, nie zachowały się zewnętrzne warstwy technologiczne – grunt, warstwa malarska oraz
ewentualne złocenia.

Jest to rzeźba przyścienna, gdyż
odwrocie nie zostało wyrzeźbione –
od tyłu widoczne jest głębokie wyżłobienie. Resztki zaprawy znalezione w zakamarkach rzeźby świadczą
o tym, że obiekt był gruntowany i najprawdopodobniej polichromowany.
Tego rodzaju technologia jest stosowana z myślą o ekspozycji obiektu
wewnątrz.
Nie jest znana proweniencja rzeźby. Nie znaleziono żadnych informacji, skąd i kiedy trafiła w obecne

1

66

2

| Spotkania z Zabytkami

11-12 2010

miejsce. Sądząc po sposobie przedstawienia świętej, jest to śląska rzeźba barokowa. Na pewno w kapliczce została umieszczona później. Przystosowano ją do oglądania ze wszystkich stron, prowizorycznie zasłaniając
odwrocie deskami. Najprawdopodobniej do Wilanowa trafiła po drugiej
wojnie światowej, kiedy to do Warszawy przywożono wiele dzieł sztuki, pochodzących z Ziem Odzyskanych.
Umieszczenie rzeźby w kapliczce z niewielkim tylko zadaszeniem,

Z WARSZTATU KONSERWATORA
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1 | 2 | Św. Anna z Wilanowa, rzeźba
przed konserwacją (1) i po konserwacji (2)
3 | 4 | 5 | 6 | Fragmenty rzeźby przed
konserwacją (3, 5) oraz po konserwacji (4, 6)
(zdjęcia: Aleksandra Trochimowicz)
..............................................................................

a zatem narażenie na działanie warunków atmosferycznych, poskutkowało
utratą polichromii. Deszcz, topniejący śnieg na przemian ze słońcem sprawiły, że farba na wielokrotnie zawilgoconej i przesuszonej zaprawie klejowej
złuszczyła się, a drewno się zdegradowało i popękało. W sezonie jesienno-zimowym deszcz oraz śnieg powodowały długotrwałe zawilgocenie obiektu. Z kolei latem rzeźba była narażona

na bardzo silne działanie promieni słonecznych. Zniszczenia zastane przed konserwacją wskazują na
długotrwałe eksponowanie obiektu
w takich niekorzystnych warunkach.
Erozja wywołana czynnikami atmosferycznymi oraz zagrzybienie doprowadziły obiekt do stanu destrukcji.
Całkowitemu zniszczeniu uległa
dolna partia rzeźby. W trakcie poprzedniej konserwacji dodano jej wtórną podstawę wraz z konstrukcją wewnętrzną, utrzymującą całość w pionie. Stan zachowania rzeźby – duże
uszkodzenia i ubytki wykluczały możliwość przywrócenia jej wyglądu pierwotnego. Zmieniona powierzchnia
drewna, ubytki, spękania zniekształciły formę rzeźbiarską. Zaproponowano

więc zachowanie rzeźby w formie reliktu, wykonanie tylko niezbędnych
zabezpieczeń oraz uzupełnienie formy
umożliwiające odbiór obiektu jako
dzieła sztuki. Rzeźba po konserwacji
nie miała wrócić na poprzednie miejsce. Zaplanowano jej umieszczenie
we wnętrzach budowanego w Wilanowie ratusza.
W trakcie obecnej konserwacji wykonano uzupełnienie większych ubytków rzeźby suchym drewnem lipowym – lewe ramię, fałdy szat na tym
ramieniu, kciuk prawej ręki, tył prawego ramienia oraz tył szaty po prawej stronie postaci, poniżej pasa oraz
stopy (prace stolarskie wykonał Wiesław Mydłowiecki z Pracowni Konserwatorskiej Zamku Królewskiego
w Warszawie). Wypełniono cienkimi
listewkami szczeliny na głowie świętej
oraz na brzuchu. Drobne ubytki uzupełniono kitem. Podstawę wykonaną
w trakcie poprzedniej konserwacji pozostawiono. Zrobiona jest ona z innego drewna, jednak na jej powierzchni
były zaznaczone obrysy butów świętej, wykonane być może, gdy oryginalne stopy jeszcze istniały, co przemówiło za jej pozostawieniem. W trakcie obecnej konserwacji wykorzystano istniejący kształt i wielkość butów
i na tej podstawie wykonano rekonstrukcję stóp. Powierzchnię rzeźby
scalono kolorystycznie, wykonując retusz w miejscach wstawek drewna i kitów. Powierzchnię wykończono emulsją woskową, tak aby nadać obiektowi
szlachetny półmat.
Rzeźba, będąca destruktem, po
konserwacji nabrała walorów dzieła
sztuki. Uzupełnienie brakującej formy
rzeźbiarskiej uczytelniło kompozycję.
Stan rzeźby oraz jej wartość materialna przemawiały za tym, aby nie wracała na swoje ostatnie miejsce ekspozycji. Wykonano więc formę, a następnie odlew z żywicy epoksydowej i pomalowano go tak, aby imitował drewnianą powierzchnię oryginału. Kopia trafiła do kapliczki w Wilanowie,
a sam obiekt na razie umieszczono
w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy jako depozyt.
Aleksandra Trochimowicz
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Warszawska Syrena jako motyw ozdobny biżuterii
W

edług popularnej warszawskiej legendy autorstwa Artura Oppmana (Or-Ota) Syrena –
półkobieta, półryba śpiewała nocami w źródle położonym w okolicach staromiejskiej uliczki Bugaj. Zauroczeni jej śpiewem rybacy złapali ją i uwięzili, ale została wypuszczona przez litościwego chłopca stajennego, który miał jej pilnować. Uwolniona
uciekła w nurt Wisły, aby odtąd
śpiewać tylko szumem fal i nieść
ludziom otuchę w ciężkich czasach.
Historycznie geneza herbu
Warszawy wywodzi się od przedstawienia postaci będącej półczłowiekiem, półzwierzęciem,
początkowo zapewne półmężem, półgryfem, występującym
już w pieczęciach z XV w., który z czasem przyjął formę półkobiety, półryby (zawsze jednak
występując z mieczem i tarczą)
– prawdopodobnie na znak położenia miasta nad rzeką. W tamtym okresie Syrena nie była symbolem całego miasta, a jedynie
tzw. Starej Warszawy, bowiem
miasto podzielone było na jurydyki. Dopiero w 1791 r. doszło
do scalenia administracyjnego
i wówczas Syrena została godłem miasta noszącego oficjalną
nazwę Miasto Wolne Wydziałowe i Jego Królewskich Mości Rezydencjonalne. Wtedy panowała jeszcze dowolność w wyobrażeniu Syreny, zdobiącej pieczęcie poszczególnych urzędów i jedynym ograniczeniem była wyobraźnia artysty, który dane godło wykonał. Dopiero jurysdykcja

1
pruska w czasach zaborów wprowadziła prawne unormowanie
wizerunku herbu Warszawy, który na mocy dekretu króla Fryderyka Wilhelma III z 1798 r. oprócz
Syreny zawierał także elementy
godła państwowego Prus i obowiązywał do 1806 r. W okresie
Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego używanie herbów miejskich było zabronione.
Syrena powróciła do roli symbolu Warszawy dopiero w czasie
pierwszej wojny światowej.
Od momentu, kiedy Syrena pojawiła się w warszawskiej
heraldyce, zagościła również
w sztuce, początkowo praktycznie tylko jako ilustracja
dokumentów miejskich (księgi rachunkowe) i w wyrobach z
przeznaczeniem dla władz miasta lub cechów rzemieślniczych.
Dopiero pod koniec XIX w. wraz
z rozwojem sztuki użytkowej wizerunek Syreny zaczął być coraz śmielej wykorzystywany jako
motyw ozdobny w architekturze,
medalierstwie, a z czasem także w przedmiotach codziennego
użytku, np. nożykach do papieru
i także w biżuterii.

Herb w obecnym kształcie datuje się na rok 1938, ale po drugiej wojnie światowej Syrena została pozbawiona korony (herbu
z koroną używano jedynie w formie reprezentacyjnej z okazji
ważniejszych uroczystości miejskich) i w tej właśnie postaci
występuje w będącej przedmiotem niniejszego artykułu biżuterii pierwszych lat po wojnie oraz
całego okresu PRL.
Zniszczona wojną Warszawa
szybko podnosiła się z gruzów,
a ludzie jak najprędzej chcieli zapomnieć o okropnościach działań
wojennych i wrócić do normalnego życia. Symbol Syreny nieodłącznie związał się z hasłem „Cały
naród buduje swoją stolicę” i być
może w tym należy widzieć fenomen, jakim było pojawienie się
na rynku tak wielu przedmiotów
z motywem warszawskiej Syrenki. Turysta odwiedzający Warszawę mógł kupić rozmaite wyroby
pamiątkarskie z symbolem miasta, także biżuterię − również
z wyobrażeniem Syreny patronującej jego odbudowie. Znamienitym przykładem tak pojmowanej
roli Syrenki w powojennej rzeczywistości może być brosza projektu Henryka Grunwalda, przedstawiająca Syrenę z symbolem kielni na tarczy. Grunwald znany był
z odwoływania się w swej twórczości do motywów zaczerpniętych z legend, szczególnie warszawskich. Wydaje się jednak, że
Syrena miała dla niego wyjątkowe znaczenie. Zazwyczaj poszczególnym postaciom legendarnym
artysta poświęcał jedną bądź

dwie kompozycje, tymczasem
Syrena występuje w co najmniej
sześciu broszach! Wszystkie wykonane są w charakterystycznym
dla artysty, niepowtarzalnym stylu, będącym polską odmianą nurtu art déco, czerpiącego inspirację ze sztuki ludowej. O tym, jak
ważny był to dla artysty symbol,
może świadczyć fakt, że nawet
jego znak imienny przyjął postać
inicjałów „HG”, połączonych ze
sobą w taki sposób, aby tworzyły
postać Syrenki.
Poza wspomnianą Syreną,
wyposażoną w kielnię, Grunwald stworzył także wzór Syreny upamiętniającej Powstanie
Warszawskie, tzw. Syrenę Renesansową, Syrenę z podwójnym
ogonem, a także dwie broszki,
w których występują dwie splecione ze sobą postacie Syren.
W pierwszej z tych kompozycji
jedna z nich trzyma miecz, druga
zaś tarczę, tworząc razem jednolitą całość. Natomiast bardzo
ciekawa jest druga praca, ukazująca Syreny bez tarczy, połączone mieczem. Postacie zostały
tak ułożone, że kiedy się na nie
patrzy, to wyobraźnia podsuwa
obraz symbolu Polski Walczącej.
Być może jest to tylko działanie
wyobraźni, a być może celowy
zabieg artystyczny, będący wynikiem odwołania się do wojennych przeżyć artysty, który cały

......................................................

1 | Detal z drzwi katedry św. Jana
w Warszawie, blacha miedziana, proj.
Adam Jabłoński, ORNO
2 | Brosze, srebro, proj. Henryk
Grunwald, ok. 1945 r.
3 | Wisiorek, miedź fakturowana,
srebro, proj. Romuald Rochacki, druga
połowa lat czterdziestych XX w.
4 | Szpilka, srebro, proj. Aleksander
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5

5 | Brosze, srebro, proj. Edward

Boimski, Maria Dąbrowska, Halina
Kowalkiewicz, lata pięćdziesiąte
i sześćdziesiąte XX w., ORNO

6 | Brosze, srebro, proj. Józef
Fajngold, przed 1963 r.
7 | Brosze, miedź, wyroby
rzemieślnicze, brak sygnatur, lata
pięćdziesiąte XX w.
(zdjęcia: 1 – Izabela Zawadzka,
2, 4-7 – Piotr W. Zawadzki,
3 – z archiwum rodziny Rochackich;
zdjęcie to zostało opublikowane dzięki
uprzejmości Jacka A. Rochackiego)

6

okres drugiej wojny światowej
spędził w Warszawie.
Niewątpliwie wśród wszystkich twórców tamtych czasów
największą liczbą wzorów biżuterii z motywem warszawskiej
Syrenki może poszczycić się
założona w 1949 r. Spółdzielnia Rękodzieła Przemysłu Artystycznego ORNO. W działalności
spółdzielni dużą wagę przywiązywano do kwestii pamiątkarskich i symboliki miejskiej. Już
na początku jej funkcjonowania,
kiedy wszyscy członkowie zostali objęci szkoleniami artystycznymi, jednym z etapów szkolenia było zaprojektowanie pamiątkowej przypinki z dowolnie
wybranego miasta w Polsce. Nic
więc dziwnego, że w tej warszawskiej przecież spółdzielni

7

Syrenka pojawiała się później
na broszkach, bransoletach,
pierścionkach, kolczykach, spinkach do mankietów. Występowała w rozmaitych wariantach
i wzorach, czasami przyjmując
postać samego konturu, jakby
przeniesionego na srebro odręcznego rysunku, ale były też
Syrenki masywniejsze i zgeometryzowane, nawiązujące do
stylu art déco. Po motyw ten
sięgał często założyciel spółdzielni Romuald Rochacki. Bardzo ciekawą pracą tego twórcy,
wykonaną tuż po wojnie, jeszcze przed powstaniem ORNO,
jest wisiorek, będący dosłownie
i w przenośni cegiełką na rzecz
odbudowy Warszawy. Srebrna Syrenka, przytwierdzona do
miedzianej cegły, tworzy bardzo
pomysłową kompozycję.
Najpopularniejszym powielanym przez ORNO wzorem jest
jednak chyba Syrenka zaprojektowana w 1952 r. przez Aleksandra Łąckiego − architekta, który na stałe wpisał się w historię
polskiego złotnictwa jako twórca kutych srebrnych bransolet.
Źródła nie wspominają o jego
współpracy z ORNO, a szkoda,
ponieważ stworzona przez niego
postać Syrenki stała się rozpoznawalnym znakiem varsavianistycznej biżuterii ORNO. Pierwotnie miała postać szpilki, ale
z czasem została wykorzystana
jako motyw zdobniczy również
przez innych twórców zrzeszonych w spółdzielni. Występuje
w kilku wariantach brosz, spinkach do mankietów, a nawet
w drobnej galanterii, jak np. łyżeczki do cukru.
Na marginesie należy dodać,
że spółdzielnia ORNO była także wykonawcą drzwi do zburzonej w czasie wojny katedry św.
Jana na warszawskiej Starówce,

ozdobionych m.in. motywem Syreny w jej historycznych i współczesnym ujęciach. Drzwi powstały według projektu Adama
Jabłońskiego – długoletniego
kierownika artystycznego ORNO.
Tym sposobem ORNO dosłownie
włączyło się w odbudowę Warszawy po wojennych zniszczeniach, a odbudowie tej, jak już
wspomniano, znów patronował
symbol Syreny.
Kolejnym twórcą chętnie
sięgającym po motyw Syreny
był Józef Fajngold – rzeźbiarz
i złotnik, który przez prawie
całe życie związany był z Warszawą. Podobnie jak Grunwalda, jego twórczość we wczesnym okresie, przed i tuż po
wojnie, utrzymana była w stylistyce art déco, jednak stworzone przez niego brosze z wizerunkiem Syrenki stylistycznie
odbiegają od prac Grunwalda.
Fajngold przedstawiał Syrenkę raz na okrągłej tarczy, a innym razem jako całą postać,
jednak bardziej realistyczną niż
u Grunwalda. U Fajngolda można dostrzec inspiracje czerpane z architektury przedwojennej
Warszawy. Jedna z wykreowanych przez niego brosz z Syrenką stylistycznie przypomina
symbol Syrenki znajdujący się
przed wojną nad bramą Archiwum Miejskiego, mieszczącego
się w Arsenale.
Na zamówienie Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego, już w omawianym okresie
zwanej pospolicie Cepelią, powstało też wiele wyrobów rzemieślniczych z motywem Syrenki. Wykonane były z rozmaitych
materiałów, jak srebro, miedź,
mosiądz, ceramika czy kość.
W zdecydowanej większości nie
są one sygnowane, więc trudno
dziś ustalić ich autorów.
Ozdoby z wizerunkiem Syrenki były chętnie kupowane zarówno przez Polki, jak i odwiedzające nasz kraj cudzoziemki. Te
przebrzmiałe pamiątki podróży
do miasta nad Wisłą, dziś już
niemodne, poszukiwane są obecnie przez kolekcjonerów i można
je spotkać w ofercie antykwarycznej niemal w każdym zakątku świata.
IzaBela Zawadzka
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Współczesny nagrobek na zabytkowym cmentarzu
S

pacery po zabytkowych
cmentarzach mają wiele nastrojowego uroku. Dają
możliwość bezpośredniego obcowania z ciekawą formą komemoracyjnego przesłania, zawartego w kamiennej formie, jaką
jest nagrobek. Coraz częściej
nastrój ten zakłócany bywa dysonansem, widocznym szczególnie na starych cmentarzach,
gdzie pomiędzy indywidualnymi
realizacjami pojawiają się kompozycje „uniwersalne”, których
forma i materiał nie nawiązują
do wymogów otoczenia, lecz są
rezultatem wyboru jednego spo-

jest chęć czy wręcz żądanie usunięcia starego pomnika i zastąpienia go nowym, wybłyszczonym, w kształcie popularnej dziś
fali z napisami malowanymi żółtozłotą farbą. Konieczne stało się ustalenie, co tak naprawdę wpływa na fakt, że na terenach zabytkowych stawiane są
obiekty sztampowe, standardowe, nieuwzględniające możliwości koegzystencji z formą sąsiedniego, zabytkowego nagrobka.
Od wielu już lat służby konserwatorskie próbują wypracować właściwą, rozsądną formę współpracy. Skutki tych działań są różne,

w dużej mierze uzależnione od
siły argumentacji konserwatora i konsekwencji działań zarządów cmentarzy. W tych warunkach najczęściej dochodzi jedynie
do przymusowego kompromisu,
zawieranego pomiędzy oburzonym inwestorem a wyczerpanym
emocjonalnym szantażem konserwatorem. Obiegowa informacja, iż prace konserwatorskie przy
obiekcie historycznym są kilkakrotnie droższe niż postawienie
nowego, „solidnego nagrobka”,
jak również kłamliwe stwierdzenie, iż w rzeczywistości bezpłatna konsultacja z komisją konserwatorską − to dodatkowy koszt
rzędu „następnego” 1000 zł, powodują, że wszyscy czują się osaczeni i niezdolni do logicznego
myślenia, tym bardziej że decyzje
o postawieniu, rozbudowaniu czy
też remoncie nagrobka często idą
w parze z emocjami związanymi
z utratą ukochanej osoby.
...........................................................

1 | 2 | Projekty nagrobków

1

autorstwa Dominiki Falkowskiej (1)
i Grzegorza Keniga (2)

śród masowo produkowanych lub
zamawianych internetowo, bezpośrednio w hurtowni nagrobków. Powoduje to, iż zabytkowe
otoczenie powoli zmienia się
w przypadkową zbieraninę, prezentującą upodobania i możliwości lokalnych inwestorów. Z tych
względów konieczny stał się
nadzór służb konserwatorskich,
które w porozumieniu z zarządami cmentarzy i organizacjami
społecznymi od lat próbują zapanować nad chaosem form pojawiających się na zabytkowych
cmentarzach.
Liczne spory z inwestorami, prowadzone podczas komisji
i oględzin tych zabytkowych terenów, sprowokowały potrzebę
ustalenia rzeczywistych przyczyn,
dla których na miejscu indywidualnych realizacji forsowana
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Wymienione wyżej problemy oraz fakt przynależności od
2007 r. Warszawy do Organizacji Znaczących Cmentarzy Europejskich (ASCE – Association of
Significant Cemeteries in Europe), zrzeszającej instytucje sprawujące opiekę nad zabytkowymi
nekropoliami, zobowiązały Biuro
Stołecznego Konserwatora Zabytków do uporządkowania tych
relacji.
W pierwszej kolejności, widząc ogromne braki dobrych
propozycji na rynku kamieniarskim, zdecydowano się wyjść
naprzeciw realnym potrzebom,
dostarczając zbiór propozycji
nagrobków, które będą godnie prezentować tendencje stylistyczne przełomu XX i XXI w.
W porozumieniu z warszawskimi
kamieniarzami ustalono grupy
cenowe, w których zawarto trzy
kategorie nagrobków: pojedynczych, podwójnych oraz kaplicy.
Podział cenowy stanowił jeden
z głównych kryteriów ogłoszonego w czerwcu br. „Konkursu na
projekt współczesnego nagrobka
zalecanego dla cmentarzy zabytkowych”.

ROZMAITOŚCI

3 | Projekt nagrobka autorstwa Piotra Tumidajskiego

Konkurs
miał
charakter
otwarty, ale głównie adresowany był do studentów uczelni artystycznych z całego kraju. Jego
idea − to zainspirowanie projektantów do stworzenia nowoczesnego nagrobka, którego forma
harmonizowałaby z otoczeniem
starych, zabytkowych cmentarzy Warszawy. Zamierzeniem organizatorów konkursu – Biura
Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich – było stworzenie dobrych wzorów, z których w przyszłości mogliby korzystać wszyscy, którzy staną
przed wyborem formy pomnika odpowiedniego dla historycznych cmentarzy. W regulaminie
konkursu pojawił się podział na
wspomniane kategorie cenowe:
do 8 tys., do 15 tys. oraz powyżej 15 tys. zł.

Nadesłane do organizatorów
projekty uznane zostały jako „reprezentujące dobry poziom artystyczny i użytkowy”. Komisja sędziowska – w skład której weszli:
Ewa Nekanda-Trepka (Stołeczny Konserwator Zabytków), Jakub Wacławek (prezes Oddziału
Warszawskiego SARP), Beata Bochińska (prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego), ks. Marek Gałęziewski (dyrektor Zarządu Cmentarza Powązkowskiego),
Jan Mazur (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej),
Ksawery Piwocki (rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie)
– nagrodziła po jednym projekcie w każdej kategorii. W kategorii cenowej do 8 tys. zł zwyciężyła Dominika Falkowska z Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej; do 15 tys.
zł – Grzegorz Kenig z Wydziału

Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach; powyżej 15 tys. zł – Piotr Tumidajski
z Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej.
W każdej kategorii przyznano
również wyróżnienia. W pierwszej kategorii odznaczonych zostało osiem projektów: Aleksandra Andrzejewska, absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej;
Marcin Kuliński z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej; Justyna Osiecka z Wydziału
Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej; Marek Pazio
z Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej; Andrzej Stoksik z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej
oraz trzykrotnie Piotr Tumidajski. W kategorii drugiej wyróżnionych zostało pięć projektów:

Marcin Gach, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz dwukrotnie Marcin Kuliński i Piotr Tumidajski.
W kategorii powyżej trzeciej wyróżnione zostały dwa projekty: Szymona Bobrowicza z Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej oraz
Michała Pająkiewicza z Warszawy. Całość konkursu była prezentowana od 14 czerwca do 2 lipca 2010 r. w galerii Info Qultura,
mieszczącej się na pl. Konstytucji
4 w Warszawie.
Wszystkie nagrodzone oraz
wyróżnione projekty zostaną
opublikowane we wzorniku, który powinien przyczynić się do poprawienia stylistycznego chaosu,
jaki wkradł się w melancholijny
nastrój zabytkowych nekropolii.
Agnieszka Kasprzak-Miler
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Tożsamość nie do odrzucenia
S

puścizna architektoniczna
okresu po drugiej wojnie
światowej w Polsce zazwyczaj
kojarzona jest z szaroburą bylejakością i nijakością PRL-u.
Opinia publiczna pozostaje obojętna na sukcesywne wykluczanie z krajobrazu miejskiego nierzadko wybitnych przykładów
tego budownictwa. Niewątpliwie, brak wrażliwości na walory
współczesnej architektury ma
swoje korzenie w tradycji kierowania się czasem, jako głównym
kryterium oceny wartości zabytków. Największy walor obiektu
wyznacza jego wiek. Jego atrakcyjność odchodzi wraz z belle époque, zabierając ze sobą
eklektyzm, historyzm i secesję –
style kojarzone z jakże silnie gloryfikowanym w naszej kulturze
kultem przeszłości. A co z pozostałymi kryteriami? Gdzie ocena kontekstu i tradycji miejsca,
unikatowości obiektu, znaczenia
i symboliki? A co z wartościami
artystycznymi, walorami przestrzennymi i estetycznymi? Wiele
osób wzrusza ramionami − takich określeń po prostu nie znają
i nigdy o nich nie słyszały.
Pół wieku − to okres, którego nie można bagatelizować
i wkładać do lamusa PRL w oczekiwaniu, aż się godnie zestarzeje. Dlatego też pojawia się potrzeba pogłębienia świadomości społecznej w zakresie poznania kryteriów oceny obiektów,
sensu ich trwania i zachowania
w środowisku miejskim, a przede
wszystkim ich znaczenia dla ciągłości tradycji kulturowej i tożsamości miasta. Nieśmiałe zapisy w planach miejscowych czy
też jednostkowe wpisy do rejestru zabytków nie wzbudzą zainteresowania opinii społecznej.
Niezbędne jest zatem wystąpienie z inicjatywą skierowaną bezpośrednio do mieszkańców miasta. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest zainicjowany
przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków we współpracy z Konserwatorem Berlina,
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Domem Spotkań z Historią i Instytutem Polskim w Berlinie międzynarodowy projekt, mający na
celu ochronę powojennego dziedzictwa architektonicznego.
Tożsamość miast – ofiar kataklizmu działań wojennych −
to temat bliski obydwu partnerom realizowanego od początku 2010 r. projektu dotyczącego
ochrony założeń urbanistycznych
architektury socrealizmu. W wyniku rozmów pomiędzy konserwatorami Berlina i Warszawy,
Polskim Instytutem w Berlinie
oraz konsultacji prowadzonych
ze specjalistami z ICOMOS-u
z Polski i Niemiec, w styczniu
2010 r. został zainaugurowany
projekt „Tożsamość Miasta. Modernizm i Antymodernizm. Problematyka ochrony powojennego
dziedzictwa architektonicznego
Miasta ze szczególnym uwzględnieniem okresu Socrealizmu”.
Partnerzy projektu, tj. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Konserwator Berlina oraz
Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS wraz z Deutsche

1

Nationalkomitee von ICOMOS
ustalili, iż będą współpracować
w celu określenia zasad ochrony i promocji powojennego
dziedzictwa architektonicznego, w tym szczególnie spuścizny
okresu realizmu socrealistycznego. Nadrzędnym celem projektu
jest zwrócenie uwagi na problem
zachowania architektury powstałej po 1945 r.
Podjęta inicjatywa realizowana będzie dwutorowo, tj. na
płaszczyźnie współpracy miast
oraz na forum międzynarodowym, poprzez filie ICOMOS. We
wrześniu br. nastąpiło podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy nad projektem,
w ramach międzynarodowej konferencji konserwatorskiej „Kolorystyka zabytkowych elewacji
od średniowiecza do współczesności. Historia i Konserwacja”,
zorganizowanej 24 września
2010 r. w Warszawie przez Biuro Stołecznego Konserwatora
Zabytków. Oficjalna prezentacja
projektu planowana jest na listopad 2010 r. na Targach konserwatorskich Denkmal w Lipsku.

1 | Fragment
zabudowy przy
Alei Karl-Marx-Stadt
w Berlinie
2 | Plac

Konstytucji
w Warszawie

(zdjęcia: 1 –
Anna Jagiellak,
2 – Katarzyna
Liwak-Rybak)

2

| Spotkania z Zabytkami

Projekt zbiegnie się w czasie z przypadającą w sierpniu
2011 r. dwudziestą rocznicą nawiązania współpracy partnerskiej
pomiędzy Warszawą i Berlinem.
Z tej okazji w okresie letnim
w miastach tych zostaną zorganizowane wystawy plenerowe,
prezentujące wybrane przykłady
architektury realizmu socrealistycznego obydwu stolic. Wystawie towarzyszyć będą seminaria
poświęcone tematyce socrealizmu.
W dalszej perspektywie projekt będzie miał charakter stricte międzynarodowy. Zamierzeniem organizatorów jest bowiem
zainteresowanie przedsięwzięciem pozostałych krajów zza byłej żelaznej kurtyny: Białorusi,
Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii,
a także Czech, Słowacji i Węgier.
Wśród uczestników nie może naturalnie zabraknąć Rosji.
Architektura socrealistyczna
− to unikatowa spuścizna – integralna część krajobrazu miast,
będących w strefie wpływów byłego ZSRR. Podporządkowane
stylowi budownictwo jest dziś
nieodłącznym elementem przeszłości miasta. Założenia urbanistyczne i przestrzenne powstałe zaraz po wojnie wpisują
się w pejzaż kulturowy, określając jednocześnie jego lokalną odrębność. Niedoceniane społecznie realizacje świadczą wszak
o ciągłości rozwoju miasta. Niedostateczna ochrona zachowanych obiektów, będących świadectwem historii − czasu ich powstania, może prowadzić do
utraty tożsamości miasta.
Realizm socrealistyczny − to
wspólne dziedzictwo, stanowiące
o tożsamości krajów byłego bloku wschodniego. Narzucony, ale
nieodrzucony jest specyficznym
dla naszego kręgu kulturowego
wytworem historii kultury materialnej XX w. Jest to niemal gotowy, unikatowy w skali światowej produkt turystyczny Europy
Środkowo-Wschodniej. Być może
warto nań spojrzeć z tej właśnie
perspektywy? Idąc dalej, czyż
nie jest to już dziedzictwo wystarczająco godne i sędziwe, aby
umieścić je na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO?
Anna Jagiellak
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Światowe dziedzictwo
W

Brasilii (stolicy Brazylii)
w dniach 25 lipca – 3 sierpnia br. odbyło się kolejne, już
34. posiedzenie Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Tym razem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Naturalnego wpisano 21 nowych obiektów: 15 obiektów
dziedzictwa kulturalnego, 5 –
dziedzictwa naturalnego i jeden
o charakterze mieszanym. Dokonano także rozszerzenia siedmiu
wcześniejszych wpisów (większość z nich znajduje się na terenie Europy).
Wśród
nowo
wpisanych
obiektów dziedzictwa kulturalnego tylko dwa pochodzą z krajów europejskich. Są to: miasto
biskupie w Albi we Francji i siedemnastowieczny system kanałów opasujących Stare Miasto
w Amsterdamie w Holandii. Stara część położonego nad rzeką
Tarn w południowo-zachodniej
Francji miasta Albi stanowi przykład zespołu urbanistycznego,
którego początki sięgają X i XI w.
Szczególny jego rozwój nastąpił
w XIII w., kiedy Albi stało się silnym biskupstwem. Z tego okresu pochodzi m.in. dominująca

nad miastem, potężna, ceglana
katedra św. Cecylii i otoczony
rezydencjami biskupi Pałac Berbie (obecnie mieści się w nim
Muzeum
Toulousa-Lautreca).
Większość dawnych budowli i całych zespołów przetrwała w Albi
w niezmienionym kształcie.
Z kolei system kanałów
w Amsterdamie wpisanych obecnie na Listę Światowego Dziedzictwa obejmuje kanały Grachtengordel, wykopane według
koncentrycznego schematu w latach 1613-1662. Przypominają

1
1 | Fragment zabudowy Starego
Miasta w Albi nad rzeką Tarn
2 | Grachtengordel
w Amsterdamie

2

one złoty wiek w dziejach miasta i są dziś najpiękniejszą jego
częścią. Ponadto w dużej mierze
decydują o całej strukturze sieci
kanałów w Amsterdamie.
Wśród obiektów dziedzictwa
naturalnego z terenu Europy znalazły się tylko stożki wulkaniczne,
kotliny górskie i ściany skalne na
Wyspie Reunion we Francji.
Na posiedzeniu Komitetu
Światowego Dziedzictwa UNESCO
w Brasilii podjęto ponadto decyzję o umieszczeniu czterech
obiektów na Liście Dziedzictwa
Zagrożonego – wszystkie spoza
Europy. Jednocześnie postanowiono usunąć z tej Listy Wyspy
Galapagos należące do Ekwadoru ze względu na znaczną poprawę w utrzymaniu tego cennego
obiektu dziedzictwa przyrodniczego.

☐

Spotkanie z książką

ŚLADAMI BACZYŃSKIEGO

M

uzeum Historyczne m.st. Warszawy opublikowało w 2009 r. książkę Wiesława Budzyńskiego Śladami Baczyńskiego. Wędrówkę śladami poety Wiesław Budzyński rozpoczyna od nakreślenia

tła historycznego w Polsce w 1920 r., kiedy stoczona została zwycięska bitwa polsko-bolszewicka. Baczyński urodził się rok później w domu przy
ul. Bagateli 10 w Warszawie, a był to czas „wykuwania nowej Polski, scalonej z trzech zaborów”.
Kolejne rozdziały opowiadają o edukacji młodego Krzysztofa Kamila w Gimnazjum im. Stefana Batorego, pierwszych kontaktach politycznych
z lewackim „Spartakusem”, pierwszych wierszach,
przyjacielach odwiedzających poetę w mieszkaniu przy ul. Hołówki, spotkaniu z przyszłą żoną
Barbarą. Poznajemy okoliczności wstąpienia Baczyńskiego w szeregi konspiracji, naukę w konspiracyjnej Szkole Podchorążych Rezerwy, udział
w Powstaniu Warszawskim, wreszcie wydarzenia poprzedzające śmierć poety w pałacu Blanka
(ul. Senatorska 14), w czwartym dniu powstania.
Książkę, napisaną w formie gawędy historyczno-literackiej, zawierającą wiele wspomnień
świadków znających poetę (często mówią, że

będąc w towarzystwie Baczyńskiego wyczuwało
się jego samotność), czyta się szybko. Treść ujęta
została bardzo emocjonalnie, ubarwiona licznymi dygresjami. Oprócz historii Krzysztofa Kamila
poznajemy wiele ciekawostek dokumentujących
ówczesne lata; zamieszczone tu zostały unikatowe zdjęcia, np. Eligiusza Niewiadomskiego, który
zastrzelił Gabriela Narutowicza, Hanki Ordonówny
w szpitalu po wypadku samochodowym w 1931 r.
czy z pogrzebu Leśmiana na Powązkach w 1937 r.
Ta publikacja powinna być obowiązkową lekturą
nie tylko dla uczniów czy varsavianistów, ale i dla
warszawiaków.
Na końcu opublikowany został wiersz poety
Oddycha miasto ciemne, napisany w 1943 r., oraz
kalendarium jego życia i twórczości.
Książkę (cena: 35 zł) można nabyć w Oddziale
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy (ul. Dzielna 7) lub zamówić w internetowym sklepiku muzeum (www.mhw.pl/wydawnictwa).
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Szanowni Państwo!
W związku z propozycjami
postawienia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej przed pałacem prezydenckim pragnę przypomnieć, że pomnik księcia Józefa Poniatowskiego dłuta Bertela Thorvaldsena miał być wysunięty do połowy przed linię
zabudowy skrzydeł Pałacu Namiestnikowskiego, która wyznaczała jego oś poprzeczną,
o czym świadczy zamieszczony poniżej plan Krakowskiego
Przedmieścia (il. 1).
Widoczny na znajdującym się
w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie planie rzut pomnika odpowiada dokładnie projektowi piedestału i balustrady, wykonanemu przez architekta Adolfa Grzegorza Schucha w 1829 r., aprobowanemu przez Thorvaldsena („Thorvaldsen w Polsce”. Katalog wystawy 17 października 1994
– 22 stycznia 1995, Zamek Kró-

akceptowanym przez Thorvaldsena, ale tam, gdzie przewidywał ukaz carski (zapewne w intencji władcy miał być jak najmniej widoczny).
Podczas sesji naukowej na
Zamku Królewskim w Warszawie, związanej z wystawą „Thorvaldsen w Polsce”, na przełomie 1994 i 1995 r., w swoim odczycie postulowałem przeniesienie pomnika – wybitnego dzieła sztuki rzeźbiarskiej i zarazem
pamiątki narodowej – na właściwe miejsce. Ze względu na ówczesną organizację ruchu pieszego i kołowego było to niemożliwe, ale przy obecnym rozplanowaniu ulicy jest w pełni wykonalne.
Z wyrazami szacunku i poważania
Krzysztof Załęski
emerytowany st. kustosz
Muzeum Narodowego
w Warszawie

1

lewski w Warszawie – Biblioteka Stanisławowska, nr kat.
I. 28). Dawało to możność oglądania monumentu z dalszej perspektywy, o co już zabiegał Thorvaldsen rozpatrując wcześniejszą koncepcję umieszczenia go
przed kamienicą Wasilewskiego. Jednak car Mikołaj I pismem
z dnia 5 sierpnia 1829 r. polecił
radcy stanu Ignacemu Turkułłowi, by powiadomił Radę Administracyjną Królestwa Polskiego,
że „przeznaczyć raczył na ten cel
pierwszy dziedziniec przed pałacem namiestnikowskim, tj. miejsce między kratą a łańcuchem,
od ulicy” (Henryk Mościcki, „Pozgonna cześć dla księcia Józefa”. Nakład Gebethnera i Wolffa,
Warszawa-Kraków-Lublin-ŁódźPoznań-Wilno-Zakopane [b.r.],
ss. 142-143). Pomnik ks. Józefa stoi teraz nie w miejscu
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Na temat zaproponowanego w liście
nowego usytuowania pomnika księcia Józefa Poniatowskiego – w kontekście obecnej zabudowy miasta –
wypowiedziała się już z urzędu Ewa
Nekanda-Trepka, Stołeczny Konserwator Zabytków (zob. Spotkania z...
fachowcami, ss. 28-29). Nam pozostaje więc już tylko krótkie uzupełnienie informacji podanej przez
p. Krzysztofa Załęskiego pozostałymi
(planowanymi i faktycznymi) lokalizacjami dzieła Thorvaldsena.
Ernest Łuniński, w znanym opracowaniu O pomniku księcia Józefa
i Thorvaldsenie (Warszawa 1923) –
pisząc o pobycie duńskiego rzeźbiarza w Warszawie we wrześniu 1820 r.
(a więc na dwanaście lat przed odlaniem i złożeniem brązowej statuy),
podczas którego artysta m.in. poszukiwał dogodnego miejsca, w którym można byłoby ustawić pomnik –
stwierdził, że zasugerowany artyście
przez komitet budowy plac Krasińskich nie bardzo się do tego nadaje.
„Puścił się w wędrówkę po mieście,
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wybrał inny, na Krakowskiem Przedmieściu, tyłem do kamienicy Wasilewskiego (później Malcza), sterczącej na poprzek ulicy tak, że zaledwie
wąski i szpetny przesmyk pozostawiała do przejazdu. Monument miał
stanowić odpowiednik do kolumny Zygmunta i już z przeciwnej strony poczty (przy rogu Trębackiej) widoczną byłaby głowa konia-olbrzyma” (s. 40). W innym zaś miejscu:
„Mocą świeżych postanowień [umowy zawartej w Warszawie 19 października 1820 r. pomiędzy rzeźbiarzem Bertelem Thorvaldsenem i Leonem Potockim, przedstawicielem
komitetu budowy pomnika – red.]
miał pomnik stanąć na Krakowskiem
Przedmieściu, naprzeciw kamienicy Wasilewskiego” (s. 42). W czerwcu 1829 r. gipsowy model pomnika,
którym miano posłużyć się przy wykonywaniu odlewu z brązu, był już
w Warszawie. 11 lipca tego roku wystawiony został na widok publiczny na „dziedzińcu obok sal redutowych teatru narodowego, z wejściem przez pałacyk opatrzony numerem 547, na placu Krasińskich.
[...] W międzyczasie zapadło – znane nam już z cytatu podanego w liście przez Krzysztofa Załęskiego –
rozstrzygnięcie Mikołaja I na podanie
[komitetu budowy pomnika] w sprawie ostatecznego ustalenia miejsca”
(s. 71). Decyzję tę Łuniński skomentował: „Tak statua wędrowała w teorii z punktu na punkt już od szeregu
lat, jakby kapryśność w wyborze pomieszczenia zapowiadała złowróżbność jej dziwnych i posępnych losów...” (s. 71). I nie pomylił się ani
trochę.
Decyzją tego samego władcy z 28
września 1834 r. gotowy już pomnik nie został ustawiony we wskazanym miejscu, ale, wraz z modelem,
miał zostać przeniesiony do twierdzy w Modlinie. Rozebrany na części i zapakowany w dziesięciu skrzyniach popłynął Wisłą do Modlina,
gdzie w piwnicach tamtejszej cytadeli przez cztery lata przeleżał w całkowitym zapomnieniu. Odnaleziony przez załogę twierdzy na początku 1840 r. został ponownie złożony
z okazji wizyty cara w twierdzy. Dlaczego? Ponieważ chcący przypochlebić się swemu władcy oficerowie sądzili, że jest to podobizna króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (!).
Swym czynem zachwytu Mikołaja I,
rzecz prosta, nie wzbudzili, co skwapliwie wykorzystał towarzyszący wizytującemu feldmarszałek Iwan F. Paskiewicz, uzyskując zgodę na przewiezienie pomnika do własnej rezydencji w Homlu. Zamiar ten udało
mu się zrealizować dopiero w 1842 r.
Odtąd aż do 1922 r. pomnik księcia
Józefa stał się ozdobą na tarasie pałacu, w którym wypoczywał znienawidzony przez Polaków namiestnik
Paskiewicz.
17 marca 1922 r., na mocy Traktatu
Ryskiego z 1921 r., monument powrócił do Warszawy. Ustawiony tymczasowo na dziedzińcu Zamku Królewskiego, 3 maja 1923 r. doczekał
się oficjalnego przywitania i uroczystego odsłonięcia w nowym miejscu

– na placu przed kolumnadą Pałacu
Saskiego. Wysadzenie przez Niemców pomnika w powietrze 16 grudnia 1944 r. zamknęło pierwszy roz-
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dział historii monumentu.
Po wojnie, dzięki przychylności duńskich władz, z gipsowego modelu znajdującego się w Muzeum Thorvaldsena w Kopenhadze (il. 2) wykonano replikę pomnika w brązie.
Ustawioną przed Starą Pomarańczarnią w warszawskich Łazienkach – odsłonięto 23 lutego 1952 r. Tam monument stał lat blisko trzynaście. Na
obecnym miejscu znajduje się bowiem od 19 października 1965 r.,
kiedy to w kolejną, niezbyt okrągłą
rocznicę śmierci bohatera – po dłuższej dyskusji na temat lokalizacji pomnika – doczekał się ponownego odsłonięcia.

............................................

Szanowni Państwo!
Odpowiadając na apel p. Jarosława Komorowskiego („Żabia dola” – „Spotkania z Zabytkami”, nr 7-8, 2010) przysyłam żaby z Poznania. W centrum miasta, na alejach Karola Marcinkowskiego, znajduje
się zabytkowa fontanna Kronthala z 1909 r. Twórcą fontanny był rzeźbiarz Hugo Lederer,
natomiast poznański kupiec Gustaw Kronthal – fundatorem. Na
balustradzie fontanny znajdują się dwa delfiny z siedzącymi
na nich postaciami dziecięcymi.
Z pysków delfinów spływa woda
do basenu, a na jego krawędzi
− dwie dorodne żaby, także tryskające wodą z pysków (il. 3).
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Te żaby znane są chyba wszystkim poznaniakom. Ale znalazłem dwie inne,
które chyba mało kto zauważył. I też
na fontannie. Fontanna ta, zwana studzienką Taschnera, znajduje się w ogrodzie Muzeum Etnograficznego przy ul.
Mostowej. Twórcą wykonanej w 1808 r.
studzienki był Ignacy Taschner. Centralnym elementem fontanny jest usytuowana w basenie kolumna, zwieńczona kompozycją figuralną. Trzon kolumny ma
w górnej części przekrój kolisty, w dolnej
– kwadratowy. Naroża tego kwadratowego cokołu są u góry ścięte, a na tych
ścięciach siedzą naprzemiennie dwie
żabki i dwa raki. Żabki (il. 4) są słabo
widoczne, gdyż są niewielkie, a ponadto
bardzo zniszczone.
4

KLUB „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”
Korzyści wynikające z prenumeraty
naszego miesięcznika są oczywiste:
• wygoda
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami i muzeami
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.

Nagrody otrzymują:
Katarzyna Świątkowska z Tczewa – Antoni Kreis, Z drewna ciosane. Drewniana architektura sakralna
w województwie śląskim, wyd. Górnośląski Park Etnograficzny, Chorzów 2004
Maciej Zarębski z Osiedla Kaniów – Włodzimierz Bukowski, Samochody PRL-u, wyd. Księży Młyn Dom
Wydawniczy, Łódź 2010
Janina Ogielska z Wrocławia – Bartłomiej Janicki, Michała Pilich, Kamienica i fabryka Wittów na Leopol‑
dynie, wyd. Fundacja Centrum Europy, Warszawa 2010
Grzegorz Słodkiewicz z Gliwic – Tomasz Torbus, Zamki krzyżackie. Deutschordensburgen, wyd. Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2010
Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach – Kolorystyka zabytkowych elewacji od średnio‑
wiecza do współczesności. Historia i konserwacja, wyd. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków,
Warszawa 2010

Tyle o poznańskich żabach. A jeśli
już mowa o tych zwierzątkach, to wspomnieć jeszcze należy o żabach w literaturze klasycznej („Żaby” Arystofanesa z
405 r. p.n.e.), o słynnym doświadczeniu z elektrofizjologii z 1786 r. Luigi Galvaniego (skurcz mięśnia wypreparowanej kończyny żaby po jednoczesnym dotknięciu dwoma różnymi metalami), czy
wreszcie o najsłynniejszej żabie świata – gwiazdorze „Muppet Show” – Kermicie. Mamy też sieć sklepów „Żabka”.
W sklepach i na straganach z popularną biżuterią można kupić „żaby pomnażające kasę”. Są to wykonane z mosiądzu żabki, od mikroskopijnych rozmiarów kliku milimetrów, aż do około dwóch
centymetrów, przeznaczone do noszenia w portfelu. Pomnażają kasę (aby to
działanie było skuteczne, należy żabkę przed włożeniem do portfela potrzeć
o własny pośladek), ponadto symbolizują zdrowie, miłość i przyjaźń.
Pamiętam, że w domu moich rodziców była mała (długości kilku cm) drewniana żabka, polakierowana na zielono,
wewnątrz wydrążona. Zamknięciem tego
schowka (bardzo małego, mieścił się
tam czubek palca) była głowa żaby. Nie
wiem, do czego był przeznaczony tak
mały schowek. Żabka ta (podobno jeszcze przedwojenna) niestety zaginęła.

W 2011 r. ukaże się 6 numerów „Spotkań z Zabytkami” w cenie 17 zł każdy. W wypadku zamówienia całorocznej prenumeraty z wysyłką koszt wyniesie 102 zł. Aby zamówić
prenumeratę, należy dokonać wpłaty na konto Fundacji Hereditas: Fundacja Hereditas,
ul. Marszałkowska 4 lokal 4, 00-590 Warszawa.

Pozdrawiam
Aleksander Stukowski
Poznań

Aktualne numery „Spotkań z Zabytkami” są w sprzedaży w kioskach RUCHU,
KOLPORTERA i w punktach sprzedaży GARMOND oraz w warszawskich księgarniach.

Wymienione osoby otrzymują ponadto album Warszawa. Blask wspomnień. Konserwacje
zabytków finansowane i współfinansowane przez miasto stołeczne Warszawy w latach
2007-2010, wyd. Urząd Miasta Warszawa.
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