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NA OKŁADCE:
Fragment panoramy Kalisza – dolna część obrazu Bonifacego Jatkowskiego „Adoracja Matki Boskiej przez
św. Paschalisa”, 1715 r.
(zob. artykuł na ss. 11-17).
(fot. ze zbiorów Muzeum
Okręgowego Ziemi Kaliskiej)

(MNW, Łazienki Królewskie w Warszawie)

Magdalena Barańska

zesław Makowski (1873-1921) – warszawski rzeźbiarz, twórca pomników nagrobnych, plakiet i medalionów, których wykonał trudną do wyobrażenia liczbę 1200-1500 (!) – ma w swoim dorobku artystycznym także popiersie króla Kazimierza Wielkiego. Ta stosunkowo duża, trapezoidalna gipsowa plakieta o wymiarach 82 x 68 cm, wykonana przez artystę w 1920 r. według powszechnie znanego portretu rysunkowego autorstwa Jana Matejki, po śmierci rzeźbiarza (w grudniu 1921 r.) została przekazana przez jego żonę, wraz z całą spuścizną pozostawioną w pracowni, do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (obecnie przechowywana jest w Galerii Rzeźby Polskiej w Łazienkach Królewskich w Warszawie).
Przed dziewięćdziesięciu laty plakieta Makowskiego posłużyła do odlania brązowej wersji płaskorzeźby, którą w czerwcu 1921 r. umieszczono na murach miejskich przy skwerze w Alei Józefiny w Kaliszu i odsłonięto jeszcze w tym samym miesiącu. „[...] Na skwer ten – czytamy w jednym z warszawskich urzędowych dzienników – przeniesiono kawał muru z dawnych fortyfikacji i na nim umieszczono popiersie Kazimierza Wielkiego, wykonane w wypukłorzeźbie, z bronzu, przez artystę rzeźbiarza Czesława Makowskiego. Pomnik ufundowało miasto Kalisz,
za rządów poprzedniego prezydenta, p. Jana Michalskiego, teraz zaś nastąpiło odsłonięcie [...]”.
Na czas wojny kaliski pomnik króla zdjęty został
z murów. Ale przetrwał i obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,
gdzie przez dłuższy czas był elementem stałej ekspozycji. O jego intrygującej historii (z której m.in. można się dowiedzieć o... poprzednim wcieleniu pomnika) i o godnym poparcia pomyśle ponownego wyeksponowania portretu króla, tym razem w postaci repliki muzealnego eksponatu umieszczonej w reprezentacyjnym miejscu zabytkowej przestrzeni miasta, pisze na ss. 37-39
w artykule Niezwykłe losy pomnika cara Aleksandra II w Kaliszu Maciej Błachowicz.
W tym wydaniu „Spotkań z Zabytkami” artykułów poświęconych zabytkom Kalisza
jest jednak więcej. Mamy nadzieję, że zróżnicowana i atrakcyjna ich tematyka przypadnie do gustu nawet najbardziej wymagającym naszym Czytelnikom, którym należy się jeszcze jedna ważna wiadomość. Poza papierowym wydaniem „Spotkań z Zabytkami” (ukazujących się już drugi rok w numerach łączonych po dwa, na początku
każdego parzystego miesiąca) oraz poza obecnością czasopisma na stronie internetowej (www.spotkania-z-zabytkami.pl), od niedawna jesteśmy też na Facebooku!
Koniecznie tam Państwo zajrzyjcie. I to jak najszybciej, bo właśnie przed kilkoma
dniami ogłosiliśmy na założonym tam profilu (www.facebook.com/spotkaniazzabytkami) Przedwakacyjny Konkurs Fotograficzny „Na styku starego z nowym”. Informacje o konkursie zamieszczamy także w bieżącym numerze na stronie 72 i na
naszej stronie internetowej, zachęcamy jednak do śledzenia przebiegu konkursowych zmagań, komentarzy i pierwszych wyników (Nagroda Publiczności) w sieci.
A zatem, zanim znowu spotkamy się przy lekturze papierowych „Spotkań z Zabytkami” – spotkajmy się na Facebooku!
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Przeglądy, poglądy
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JUBILEUSZ MUZEUM ZAMKOWEGO
W PSZCZYNIE
W maju br. przypadła 65. rocznica powstania Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Na uroczystości jubileuszowe zaproszeni zostali przedstawiciele muzeów – rezydencji w Polsce, muzeów śląskich, współpracujących z Pszczyną muzeów zagranicznych, przedstawiciele placówek dyplomatycznych, lokalni politycy, urzędnicy samorządowi oraz przyjaciele i sympatycy Muzeum Zamkowego, a wszyscy chętni mieszkańcy Śląska
oraz innych regionów 14 maja uczestniczyli w nocnym zwiedzaniu. W programie
obchodów jubileuszowych (12 i 13 maja)
znalazły się m.in.: dwudniowa sesja naukowa „Kolekcje sztuki i rzemiosła artystycznego w muzeach – rezydencjach”,
uroczysta akademia połączona z wręczeniem odznaczeń zasłużonym pracownikom muzeum, koncert, otwarcie wystawy stałej „Znane i nieznane”, prezentującej najciekawsze obiekty znajdujące się w
zbiorach Muzeum Zamkowego w Pszczynie, otwarcie wystawy czasowej „Daisy,
księżna von Pless: Szczęśliwe lata” z wykładem autorskim kuratora wystawy Russella Harrisa z Londynu.

ARRASOWY WEEKEND NA WAWELU

Aby przypomnieć historię wawelskich arrasów i pracę przy ich konserwacji Zamek Królewski na Wawelu w dniach od 26
do 28 marca br. zorganizował cykl wydarzeń edukacyjnych, skierowanych do szerokiej publiczności, m.in. spotkanie w pracowni konserwacji tkanin, zwiedzanie sal
ekspozycyjnych, w których zawieszone
są arrasy, oraz wykład dr hab. Marii Hennel Bernasikowej o wojennych losach kolekcji Zygmunta Augusta. Kolekcja arrasów Zamku Królewskiego na Wawelu liczy
136 tkanin. Powstała na zamówienie króla Zygmunta Augusta w latach 1550-1560
w warsztatach najlepszych brukselskich
rzemieślników. Po raz pierwszy pokazano
ją na Wawelu z okazji królewskiego wesela
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DOTACJE NA WARSZAWSKIE ZABYTKI
W tym roku w budżecie Warszawy zapisano 4 mln 290 tys. zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy
obiektach zabytkowych. Jest to dwa razy
mniej niż w roku ubiegłym. Największą
dotację – 310 tys. zł na remont elewacji
kościoła przy ul. Nowolipki otrzyma rzymskokatolicka parafia św. Augustyna. Po
200 mln zł przyznano na renowację Mostu
Mauretańskiego w parku w Natolinie i remont elewacji pałacyku Wojciecha Bogusławskiego przy ul. Żelaznej. W puli dofinansowania uwzględniono też m.in. kilka
kamienic przy ul. Rycerskiej i Wąskim Dunaju, trzy domy przy Nowym Świecie, kościół i klasztor bernardynów przy ul. Czerniakowskiej.

KONSERWACJA STROPÓW
Z MALOWIDŁAMI Z WARSZTATU
TOMASZA DOLABELLI

W pałacu biskupów krakowskich w Kielcach (obecnie siedziba Muzeum Narodowego w Kielcach) po przeprowadzonej w latach 1989‑1995 konserwacji stropu ramowego w Trzecim Pokoju Biskupim z malowidłami wykonanymi na zlecenie biskupa Jakuba Zadzika w latach
1640-1642 w warsztacie Tomasza Dolabelli, przedstawiającymi „Sąd nad arianami na sejmie w 1638 r.” (w centrum) oraz
„Cztery pory roku” (w narożach), a także po konserwacji pozostałych elementów stanowiących wyposażenie tego pomieszczenia (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 2007, ss. 8-12) przyszedł czas na
prace w Pokojach Senatorskich.
W pierwszej kolejności zajęto się stropem ramowym z pięcioma malowidłami
przedstawiającymi „Negocjacje polsko-szwedzkie i polsko-moskiewskie za panowania króla Władysława IV”, powstałymi w 1640 r. także w warsztacie Tomasza

REMONT GÓRNEJ CZĘŚCI HEŁMU
WIEŻY RATUSZA GŁÓWNEGO MIASTA
GDAŃSKA

Między Muzeum Historycznym Miasta
Gdańska i Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków S.A. – Oddział Gdańsk
została podpisana umowa na przeprowadzenie remontu górnej części hełmu wieży Ratusza Głównego Miasta. Remont jest
konieczny z uwagi na zły stan techniczny górnej części hełmu. Zdemontowana część hełmu zostanie rozebrana, a następnie poddana dokładnym oględzinom
w celu stwierdzenia rzeczywistego stanu
technicznego konstrukcji. Po dokonaniu
oględzin zapadną decyzje, które elementy konstrukcyjne zostaną wymienione na
nowe, a które będzie można pozostawić.

Dotyczyć to będzie zarówno elementów
stalowych, jak i drewnianych, tworzących
geometrię ostatnich, najwyższych dwóch
cebul oraz stanu ich pokrycia, wraz z elementami dekoracyjnymi. Jako uwieńczenie remontu zaplanowany jest montaż posągu króla Zygmunta II Augusta. Przewiduje się również drobne naprawy konserwatorskie w pozostawionej części hełmu.
Polegać one będą na uzupełnieniu brakujących fragmentów pokrycia oraz na rekonstrukcji chorągiewek znajdujących
się na zakończeniach czterech narożnych
wieżyczek. Odtworzone też zostaną elementy dekoracyjne w postaci motywów
roślinnych na ich cebulach. Zakończenie
prac przewidywane jest na koniec sierpnia br.

– Zygmunta Augusta i jego trzeciej żony
Katarzyny Habsburżanki w 1553 r.
Wszystkie arrasy przeznaczone były do dekoracji królewskich siedzib. Uświetniały
koronacje, królewskie śluby i najważniejsze uroczystości. To jedyna część wyposażenia zamku z czasów Jagiellonów, która
przetrwała do naszych czasów.
Cała ta niezwykła kolekcja dzieliła burzliwe losy państwa. Król Zygmunt August
w testamencie zapisał ją siostrom, a po ich
śmierci ofiarował na własność Rzeczypospolitej. Zagrabiona przez Rosjan lata zaborów spędziła w carskich siedzibach, by
po odzyskaniu niepodległości powrócić na
Wawel. Po wybuchu drugiej wojny światowej arrasy, wraz z częścią zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu, udało się

ewakuować najpierw do Rumunii, a później do Francji. Po upadku Francji w 1940 r.
zbiory przewieziono do Anglii, gdzie nie pozostały długo, bo już w lipcu 1940 r. dotarły
do kanadyjskiego portu Halifax; władze Kanady zgodziły się udzielić schronienia polskim skarbom na czas trwania wojny. Zakończenie działań wojennych nie spowodowało jednak powrotu zbiorów do Polski.
Rząd Kanady nie uznał nowych, komunistycznych władz Polski za uprawnione do
odebrania depozytu. Zabiegi o jego zwrot
trwały aż do 1959 r. a arrasy powróciły na
Wawel 16 stycznia 1961 r. Tutaj tkaniny zostały poddane niezbędnym zabiegom konserwatorskim, aby ostatecznie 18 marca
1961 r. zawisnąć we wnętrzach, do których
zostały przeznaczone.
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Dolabelli i umieszczonymi w Pierwszym Pokoju Senatorskim (il.). Inwestorem prac było Muzeum Narodowe w Kielcach, a wykonawcą kielecka Pracownia
Konserwacji Dzieł Sztuki s.c., Małgorzata
i Paweł Osełka, która zrealizowała to zadanie pomiędzy sierpniem 2007 r. a listopadem 2009 r.
Kieleckie plafony były dwukrotnie konserwowane: w 1860 r. przez malarzy Aleksandra Rycerskiego i Telesfora Borkowskiego oraz fabrykanta ram złoconych
Wilhelma Everta, a w latach 1953-1954
przez PP PKZ pod kierunkiem prof. Bohdana Marconiego. Podczas obecnej konserwacji Małgorzata i Paweł Osełka nie
tylko przywrócili płótnom ich dawną
świetność, ale także odtworzyli oryginalny, zielony kolor obramowania malowideł oraz odkryli, że w 1953 r. obrazy zamieniono miejscami. „W XVII wieku – tłumaczy Małgorzata Osełka – obrazy przymocowano do deskowania stropu gwoździami. Ślady po nich zostały na płótnie
i na deskowaniu. Dopasowaliśmy je do

TWÓRCZOŚĆ BOLESŁAWA BIEGASA
W Muzeum Mazowieckim w Płocku
otwarta została stała ekspozycja (zaplanowana do końca 2019 r.), poświęcona
twórczości rzeźbiarza i malarza, żyjącego na przełomie XIX i XX w. – Bolesława
Biegasa. Zgromadzono na niej ponad 230
prac, pochodzących ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego / Biblioteki Polskiej w Paryżu, Muzeum
Mazowieckiego w Płocku oraz z pry-

watnej kolekcji Roberta Szustkowskiego. Wśród prezentowanych dzieł są obrazy z cyklów tematycznych „Wampiry wojny”, „Sferyzm”, „Mistyka nieskończoności” oraz prace rzeźbiarskie ze wszystkich
okresów twórczości artysty. Wystawa „Bolesław Biegas – rzeźba i malarstwo” zainaugurowała obchody 190-lecia Muzeum
Mazowieckiego w Płocku. Towarzyszy jej
monografia Bolesława Biegasa autorstwa
francuskiego historyka sztuki prof. Xaviera Derynga, wydana przez Towarzystwo
Historyczno-Literackie / Bibliotekę Polską
w Paryżu. Organizatorzy ekspozycji: Muzeum Mazowieckie w Płocku i ARTgaleria.net Warszawa. Więcej o wystawie na
stronie internetowej: www.spotkania-zzabytkami.pl.

siebie i w ten sposób poznaliśmy pierwotne ustawienie obrazów”.
Konserwacja obrazów stropowych w Pier
wszym Pokoju Senatorskim − to tylko jeden z etapów zakrojonych na szeroką skalę prac konserwatorskich w kieleckim pałacu. Kolejne będą obejmowały badania
architektoniczne w obu apartamentach
senatorskich, kompleksową konserwację
trzeciego już (i ostatniego z zachowanych)
stropu ramowego Dolabelli z malowidłem „Pożar Ławry Troickiej pod Moskwą
podczas wojny w 1612 r.” (w centrum)

i personifikacją czterech żywiołów (w narożnikach) w Drugim Pokoju Senatorskim,
a także m.in. rekonstrukcję podłóg, portali, stolarki drzwiowej oraz tkanin pokrywających ściany w tych pomieszczeniach.
Nie licząc stropu ramowego znajdującego
się w dworze Artusa w Gdańsku, kieleckie
malowidła − to obecnie jedyne tego rodzaju obiekty w Polsce. Zakończenia prac we
wszystkich reprezentacyjnych apartamentach kieleckiego pałacu można się spodziewać w 2015 r.

ARCHIWALNE SKARBY WIZYTEK
W dniach od 19 kwietnia do 4 maja br.
czynna była w Pałacu Krasińskich w Warszawie wystawa „Przebudzenie”. Zgromadzono na niej unikatowe dokumenty,
które przetrwały pożogę dziejów w klasz-

OBRAZ „SPRAWIEDLIWOŚĆ
I NIESPRAWIEDLIWOŚĆ”
WYPOŻYCZONY DO TREWIRU
Dzieło niderlandzkiego malarza Hansa Vredemanna de Vries „Sprawiedliwość i niesprawiedliwość”, eksponowane w Wielkiej Sali Rady Ratusza Głównego Miasta Gdańska, przez najbliższe kilka miesięcy będzie uświetniało wystawę
zatytułowaną „Armut – Perspektiven in
Kunst und Gesellschaft” („Bieda – perspektywy w sztuce i społeczeństwie”),
zorganizowaną w Trewirze przez Stadtmuseum Simeonstift oraz Rheinischen
Landesmuseum.
Malowidło Vredemanna powstało na
przełomie 1594 i 1595 r., jako fragment
tworzonego przez artystę siedmioczęściowego cyklu o charakterze dydaktyczno-moralizatorskim. Autor przeciwstawia w nim cnoty oraz wady, jakimi mieli charakteryzować się miejscy rajcowie.
Wypożyczony z Muzeum Historycznego
Miasta Gdańska eksponat stanowi jedno z niewielu dzieł epoki nowożytnej ukazujących różne sposoby obchodzenia się
rządzących z osobami ubogimi. Obraz

torze wizytek. Po raz pierwszy mury klasztoru opuściły mapy, plany i rysunki pokazujące klasztor z kościołem i ich malowniczą okolicę od Krakowskiego Przedmieścia aż do brzegu Wisły – siedemnasto-,
osiemnasto– i dziewiętnastowieczny pejzaż Warszawy.
Organizacja wystawy była możliwa dzięki
porozumieniu zawartemu pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy, Biblioteką Narodową oraz Zakonem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, a dzięki wsparciu
finansowemu Stołecznego Konserwatora Zabytków przeprowadzono kompleksową konserwację 84 obiektów ze zbiorów
klasztoru.
podzielony jest na dwie części, z których każda przedstawia inną grupę miejskich sędziów. Wizerunek skorumpowanych, bezlitosnych sędziów, odprawiających surowo wdowę z dziećmi oraz starca, przeciwstawiony zostaje wyobrażeniu
sędziów sprawiedliwych, obiektywnych
i nieprzekupnych. Wypożyczenie dzieła sztuki tego formatu to wydarzenie bez
precedensu. Jest szeroko komentowane
w mediach niemieckojęzycznych. „Sprawiedliwość i niesprawiedliwość” pozostanie za granicą do 20 sierpnia br.
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Rola Kalisza

w okresie kształtowania się
państwa wczesnopiastowskiego
Wypowiedź prof. dr. hab. Andrzeja Buko, dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

O

d czasu sformułowania hipotezy o grodzie kaliskim,
jako kolebce Państwa Piastów
(opublikowanej w książce Małopolska „czeska” i Małopolska „polańska”,
Kraków 2000; zob. też artykuł Tadeusza
Baranowskiego Kalisz – początki miasta,
„Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 2003),
minęło już 11 lat i w międzyczasie nie zaistniały − w moim przekonaniu − istotne przyczyny, dla których należałoby od
niej odstąpić. Miało natomiast miejsce
kilka symptomatycznych zdarzeń, będących pokłosiem powstania tej hipotezy. Badacze ośrodka poznańskiego zrezygnowali z dalszego promowania Gniezna
jako miejsca narodzin dynastii, na rzecz
Giecza – konkurenta dla koncepcji kaliskiej. Pojawiały się też próby „odmłodzenia” grodu kaliskiego i przeniesienia czasu jego powstania z drugiej połowy X w.
Ale kolejne lata ujawniały daty absolutne, wskazujące konsekwentnie na okres
przedpaństwowy, jako najbardziej prawdopodobny czas wzniesienia kaliskiego
grodu. Co więcej, w międzyczasie odkryto na terenie dzisiejszego miasta (KaliszWydarte) drugi gród z IX w., co jest niewątpliwym ewenementem w skali ziem
polskich tego okresu.
Według najnowszych koncepcji prezentowanych przez badaczy poznańskich państwo pierwszych Piastów zostało uformowane na ziemi gnieźnieńskiej na starszym substracie plemiennym,
choć zarazem zakłada się likwidację tam
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dawniejszej struktury terytorialnej. Położony na południowej peryferii gród
w Gieczu jest najstarszy, ponieważ wybudowany został około roku 865. Na
tej podstawie próbuje się fakt ten łączyć
z początkami domeny piastowskiej. Michał Kara w wydanej niedawno publikacji (M. Kara, Najstarsze państwo Piastów
– rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, Poznań 2009) poświęconej państwu pierwszych Piastów
za osnowę wczesnopaństwowej struktury grodowej w Wielkopolsce przyjmuje trójkąt warowni w Gieczu, Gnieźnie
i Poznaniu, wzbogacony z czasem kolejnymi inwestycjami.
Uważam, że w obrębie tak nakreślonej najstarszej domeny Piastów umieszczono grody o różnej chronologii, uwarunkowaniach odnoszących się do czasu
ich powstania, funkcji i czasie trwania.
Gdy zaistniał Giecz, przez co najmniej
dwie generacje nie było jeszcze ani Gniezna, ani Poznania. Ale nie to jest najważniejsze. Przynajmniej kilka spośród znajdujących się tu starszych ośrodków zakończyło swój byt w nieznanych okolicznościach jeszcze w okresie tworzenia
państwa. Nie zapominajmy też, że nowo
powstałe w X w. czołowe grody piastowskie − Poznań, Ostrów Lednicki i Gniezno − trzeba było kimś zasiedlić. Rodzi się pytanie: kim byli i skąd się wzięli
ich pierwsi mieszkańcy − miejscowi czy
obcy? Trudno też oprzeć się wrażeniu,
że tworzeniu nowego grodu na ziemi

gnieźnieńskiej, w przeciwieństwie do ziemi kaliskiej, towarzyszyła nie tyle ugoda
społeczna, co raczej głęboka i drastyczna zmiana w obrębie tamtejszych tradycyjnych struktur terytorialnych. Mam
na myśli działania, których konsekwencją było opuszczenie części dawnych grodów i budowa w innych miejscach nowych, co pociągało za sobą nieuchronne przesiedlenia ludności. Dlaczego tak
się stało? Nie sposób też uniknąć pyta-

obszaru Giecz zajmuje pozycję wyróżniającą. Dlatego podjąłem próbę określenia
miejsca tego ośrodka w poszerzonej koncepcji „kaliskiej”. Gdy mówię „kaliskiej”,
mam na uwadze przede wszystkim fakt,
że w okresie przedpaństwowym, długo
wcześniej zanim powstał Giecz, to właśnie tutaj mamy poświadczone wyraziste świadectwa archeologiczne, wskazujące na proces wysokiej waloryzacji symbolicznej Kalisza-Zawodzia.

| Konferencja naukowa

„Kalisz na przestrzeni
wieków” (Kalisz 2010 r.);
siedzą od lewej: prof.
Henryk Samsonowicz,
prof. Andrzej Buko
i Tadeusz Krawczykowski
– wiceprezydent Kalisza
w latach 2002-2010

(fot. Zygmunt Kroczyński)

nia o wzajemne relacje owych przesiedleńców i rdzennych mieszkańców ziemi
gnieźnieńskiej. Czy fakt masowego pojawienia się wśród nich, a może żyjących
obok, w nowo tworzonych enklawach
obcych zyskał ich akceptację, a może
było wręcz przeciwnie − stało się to zarzewiem nieznanych wcześniej na tej ziemi konfliktów, czego efektem było porzucenie jeszcze przed powstaniem państwa niektórych tamtejszych grodów, jak
choćby usytuowanego tuż obok Ostrowa
Lednickiego Moraczewa. Te same wątpliwości powstają, gdy analizujemy losy
Bnina czy Grzybowa. Dlaczego były to
nieudane inwestycje piastowskie na ziemi gnieźnieńskiej?
Podzielam natomiast opinię, że zlokalizowany w części południowej tego

W zmodyfikowanym ujęciu hipotezy „kaliskiej”, nad którym pracuję, zarówno Kalisz, jak i Giecz umieszczam w obrębie tej samej wspólnoty terytorialnej,
obejmującej tereny nad Prosną, aż po południowe obrzeże ziemi gnieźnieńskiej.
Giecz, będący północnym biegunem domniemanej domeny, był, moim zdaniem,
punktem wyjścia wydarzeń, jakie u progu
X w. nastąpiły na zyskującej na znaczeniu
ziemi gnieźnieńskiej. Dlatego w poszerzonej koncepcji Kalisz i Giecz są kluczowymi ogniwami trójstopniowej strategii
budowy państwa, której konsekwencją
było wyłonienie się na końcu tej sekwencji Gniezna i Poznania. Kwestie te uzasadniam szerzej w przygotowywanej do
druku publikacji.
Andrzej Buko
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Od Adriatyku
do Bałtyku
..........................................................................................

Symboliczne obchody
w 2010 r. jubileuszu pierwszej
wzmianki o Kaliszu były
zarazem czasem podsumowań
i porównań, dotyczących
naszych wyobrażeń na temat
przeszłości miasta.
Ciągle trwa dyskusja nad
możliwością identyfikacji
starożytnej nazwy Kalisia,
zanotowanej przez
Ptolemeusza w II w. n.e.,
z dzisiejszym Kaliszem nad
Prosną. Wydaje się, że
ostatnio przybyło argumentów
przemawiających na korzyść
takiego poglądu. To, co
dla niektórych stawało się
już przebrzmiałą legendą,
za sprawą nowych odkryć
archeologicznych nabrało
żywych barw.
..........................................................................................

Tadeusz Baranowski

Schematyczny przebieg szlaku bursztynowego (w zbiorach Archiwum Instytutu
Archeologii i Etnologii PAN)

O

kazało się, że przypuszczenia
o obecności ludności celtyckiej
nad środkową Prosną, wyrażane z różną siłą przez wielu badaczy, m.in. przez czołowego, nieżyjącego już,
archeologa Kalisza − Krzysztofa Dąbrowskiego, zostały potwierdzone w bardzo spektakularny sposób. Dawniej przesłankami do
wnioskowania o zamieszkiwaniu Celtów
w tym rejonie były znaleziska wyrobów mających dokładne odniesienia na rdzennych
terenach tego ludu, co w powiązaniu z prawdopodobną lokalizacją nad Prosną siedzib
Helisiów − jednego z odłamów dużego plemienia Lugiów, wzmiankowanych przez Tacyta − pozwalało na wspomniane przypuszczenia. Prawdziwą rewelacją okazało się jednak odkrycie przez archeologów kaliskich
– Adama Kędzierskiego, Leszka Ziąbkę i Sławomira Miłka − śladów miejscowego mennictwa celtyckiego, wraz z pokaźną liczbą
monet ze stopu złota i srebra. Świadczy bowiem o możliwości znajomości terenów wokół Kalisza przez Rzymian, najpierw za pośrednictwem Celtów, których głównym zajęciem był w tym przypadku handel. Najprawdopodobniej panowali oni nad lokalnym odcinkiem dalekosiężnego szlaku – tzw. szlaku
bursztynowego. Ponieważ Celtowie wytwarzali pod Kaliszem monety około przełomu
er i ludność owa nie zniknęła nagle bez śladu,
a jedynie stopniowo wtopiła się w otaczające
ją grupy miejscowe, to jest prawdopodobne,
że wiadomości na temat lokalnych społeczności, wraz z ich nazwami własnymi, zostały
przekazane dalej na południe – w tym przypadku mogły one trafić do dwóch rzymskich
uczonych – Tacyta i Ptolemeusza.
W okresie rozwoju kultury celtyckiej,
a także później − w okresie wpływów rzymskich, wzdłuż szlaku bursztynowego w obie
strony transportowano towary: na południe bursztyn, skóry, futra, miód, także żelazo, ale również i niewolników. W zamian
za to otrzymywano głównie wyroby luksusowe: ozdoby metalowe i szklane, naczynia z brązu, gliny i szkła, monety i medaliony itp. Charakterystyczne były całe zestawy naczyń, służące na terenach Imperium

1

2

Rzymskiego do przygotowywania i picia
wina. Trudno przypuścić, że wszyscy „barbarzyńscy” (czyli spoza granic Rzymu) właściciele takich zestawów regularnie pili wino
na sposób rzymski, jednak sugeruje się, że
przynajmniej część elit władzy sprowadzała
również i ten napój.
Przedmioty importowane spotyka się
przede wszystkim w grobach arystokracji –
mówi się o „grobach książęcych”. Jak się wydaje, manifestowanie związków z Rzymem
chociażby w formie symbolicznej – zwyczaju picia wina i otaczania się innymi przedmiotami podobnego pochodzenia, nawet
Spotkania z Zabytkami

1 | Karta z dzieła

Ptolemeusza z nazwą Kalisia
(w zbiorach Biblioteca
Nazionale w Neapolu)

2 | Carnuntum (Austria),
rekonstrukcja zabudowy
miasta rzymskiego
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3

4
3 | Akwileja (Włochy),

nabrzeża portu rzymskiego

4 | Adria (Włochy), wóz
„kaliski” na ulicach Adrii
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tak daleko od imperium, służyło lokalnym
elitom jako legitymizacja − uprawomocnienie władzy. Potwierdza się zatem pogląd, że
szlakiem bursztynowym przemieszczali się
nie tylko ludzie z towarami, ale wraz z nimi
wędrowały również idee, obyczaje, informacje itp. Okolice Kalisza nad Prosną stanowiły jeden z węzłowych punktów szlaku prowadzącego z Rzymu, przez Akwileję nad Adriatykiem (Włochy), miasta rzymskie w dzisiejszej Słowenii i na Węgrzech oraz Carnuntum (Austria) na granicy imperium, potem przez tereny Czech i Słowacji do Polski,
zmierzając ku bursztynodajnym wybrzeżom
Bałtyku. Importowane przedmioty luksusowe, zdobywane z dużym wysiłkiem, umiejętnie rozdawane zapewniały miejscowym wodzom plemiennym lub innym przywódcom
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uznanie, poparcie i lojalność członków społeczności.
Mówiąc o szlaku bursztynowym, wspomnieć wypada również o tym, że właściwie
należałoby mówić o „szlakach bursztynowych”, których równocześnie funkcjonowało więcej niż jeden – główny, a ponadto ich
historia sięga co najmniej młodszej epoki kamienia.
Zważywszy na to wszystko oraz mając na
uwadze potrzebę podkreślenia unifikacyjnego i cywilizacyjnego znaczenia kontaktów wzdłuż szlaku bursztynowego wczoraj
i dziś, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej,
wspólnie z urzędami miast w Kaliszu, Adrii
(Włochy), Martinie (Słowacja), Ptuju (Słowenia) i Sopronie (Węgry) oraz z odpowiednimi muzeami, Stowarzyszeniem Scarbantia
(Sopron), Instytutem Archeologii i Etnologii PAN i Muzeum Ziemi PAN, przygotowało wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu „Wyprawa po bursztyn. Europejski trakt kulturowy”. Organizatorzy żałowali, że nie udało się nakłonić do współpracy ewentualnych partnerów czeskich. Po zakwalifikowaniu wniosku unijnego wsparcie
finansowe, poza Unią Europejską, otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a także z Urzędu Miasta Kalisza, zwłaszcza przy realizacji konkretnych przedsięwzięć. Projekt o charakterze artystyczno-badawczym ma promować kulturowe dziedzictwo miast, połączonych w czasach Imperium Rzymskiego tzw. szlakiem
bursztynowym. Przewidziany jest na trzy
lata, kończy się w roku bieżącym; koordynuje go Lechosław Ochocki – zastępca dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej,
opiekę naukową sprawują dwie wymienione
wyżej placówki PAN (Tadeusz Baranowski
i Barbara Kosmowska-Ceranowicz).
W ramach projektu przewidziano wiele
imprez o charakterze popularyzacyjnym, konferencje i sympozja naukowe oraz wystawy.
Ponadto, w związku z promocyjnym charakterem realizowanych przedsięwzięć, uczestnicy projektu biorą udział w innych podobnych
działaniach nie tylko na terenie Polski, w tym
na targach bursztynu, np. AMBERIF.
Ambitnym zamierzeniem jest też rekonstrukcja wozu rzymskiego. Starożytne korzenie miasta i metryka „najstarszego z polskich
miast” wystawiona mu przez Ptolemeusza
sprawiły, że jako symbol związków miasta ze

światem antycznym, wybrano rzymski wóz
podróżny typu carruca. Ponieważ jednak, jak
wiadomo, kupcy rzymscy nie pokonywali całej drogi wozem, głównie ze względu na brak
odpowiednich dróg, a na terenach dzisiejszej Polski nie odkryto pozostałości starożytnych pojazdów umożliwiających rekonstrukcję (znane są jedynie ślady kół), dlatego podejmując się odtworzenia wozu skorzystano,
dzięki uprzejmości naukowców niemieckich,
z wzorów znajdujących się na ich wystawach
muzealnych. W kilku przypadkach wykonano rekonstrukcje takich wozów na podstawie
oryginalnych części, znalezionych w ziemi.
Najbardziej udanymi egzemplarzami dysponują obecnie muzea w Monachium, w Kolonii i w Xanten.
Replika wozu rzymskiego opiera się na rekonstrukcji, która powstała w latach osiemdziesiątych XX w. pod kierunkiem wybitnego archeologa niemieckiego Jochena Garbscha dla ekspozycji w Freilandmuseum Bad
Windsheim. Obecnie model ten znajduje się w muzeum w Mindelheim – pod Monachium (filia Archäologischen Staatssamlung München). Carrucę kaliską wraz z rekonstrukcją uprzęży do dwukonnego zaprzęgu wykonali z sezonowanego i wysuszonego drewna dębowego dwaj rzemieślnicy kaliscy − Władysław i Mieczysław Machowiczowie. Ozdobne okucia i niektóre widoczne elementy odlano z brązu, inne części wykuto z żelaza. Do przykrycia kabiny użyto
skóry wołu. Podczas budowy wiernie przestrzegano starożytnych technologii. Wozowi towarzyszy niewielka wystawa planszowa
w dwóch językach – polskim i angielskim,
podobnie jak i specjalny folder.
Wóz rzymski stanowi element inscenizacji w imprezach plenerowych projektu „Wyprawa po bursztyn. Europejski trakt kulturowy”. Przewidziano je we wszystkich miastach współorganizujących projekt. Największe takie spotkanie urządzono w Kaliszu,
podczas Święta Miasta w 2010 r. Połączone
było z przemarszem ulicami miasta grup rekonstrukcyjnych, konkursami i zabawami.
Wtedy też zorganizowano międzynarodową
konferencję naukową: „Kalisia na Bursztynowym Szlaku – Wspólne dziedzictwo kulturowe Europy”; wzięli w niej udział specjaliści ze wszystkich uczestniczących w projekcie miast. Pokłosie tego spotkania ukaże się
niebawem drukiem.

5

Z kolei Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zorganizowało „Tryptyk bursztynowy”,
na który składały się trzy ekspozycje. Wystawa archeologiczna „Na bursztynowym szlaku” (scenariusz: Tadeusz Baranowski, Edward
Pudełko, Leszek Ziąbka) ukazywała szlak
bursztynowy z perspektywy jego kaliskiego
odcinka. Obejmowała również części (plansze), przygotowane przez poszczególnych

5 | Adria (Włochy),

wystawa o bursztynie
w Narodowym Muzeum
Archeologicznym

6 | Sopron (Węgry),

ekipa filmu „Szlakiem
bursztynowym” na
pozostałościach drogi
rzymskiej
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partnerów zagranicznych. Dzieje bursztynu
pod względem geologicznym stanowiły tematykę wystawy: „Magia bursztynu”, przygotowanej przez Muzeum Ziemi PAN (Barbara
Kosmowska-Ceranowicz, Katarzyna Kwiatkowska). Trzecią wystawą było „Piękno zaklęte w bursztynie”, prezentujące możliwości za-

A – skupisko kaliskie
B – skupisko w okolicach Konina
C – skupisko siedlemińskie, kurhany
D – skupisko w okolicach Grabowa nad Prosną
E – skupisko sieradzkie

7 | Przebieg szlaków
w rejonie Kalisza

(zdjęcia: 2-5 – Tadeusz
Baranowski, 6 – Waldemar
Rymarczyk)

12

Przypuszczalny przebieg szlaku
celtyckiego
rzymskiego

stosowania bursztynu we współczesnej sztuce
i modzie.
Podobne spotkania odbyły się lub są planowane w Sopronie, Ptuju, Martinie i w Adrii.
W Adrii spotkanie było szczególnie pieczołowicie przygotowane, przewidziano rozmaite wydarzenia kulturalne i artystyczne (w tym inscenizacje teatralne i baletowe). W Narodowym Muzeum Archeologicznym otwarto wystawę archeologiczną,
obrazującą na podstawie handlu bursztynem związki wybrzeży Adriatyku z innymi
obszarami świata antycznego. Zgromadzono na niej wyjątkowo cenne eksponaty. Prezentowano wystawy „Bursztynowe Morza”
oraz „Bursztynowe krople”. Również w Adrii odbyła się międzynarodowa konferencja
naukowa z udziałem archeologów i historyków z Włoch, Słowenii, Słowacji, Polski
i Węgier. W ramach festiwalu historycznego
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wóz „kaliski” przejechał ulicami miasta, odbył się pokaz mody i bursztynowej biżuterii
Bożeny Kamińskiej „Bursztyn od starożytności do dziś”.
Jednym z owoców projektu jest półgodzinny popularnonaukowy film telewizyjny „Bursztynowym szlakiem”, przygotowany
przez Telewizję Polską Poznań. Jest to film
o bursztynie w wielu aspektach, jako surowcu, o walorach estetycznych, obróbce i wyrobie ozdób, historii użytkowania, szlakach
handlowych, odkryciach archeologicznych.
Znaczna część dotyczy okresu najintensywniejszego handlu bursztynem w czasach
rzymskich. Film jest również zapisem podróży, odbytej przez ekipę w 2010 r. wzdłuż
całego szlaku bursztynowego z Gdańska do
Adrii, z ujęciami ściśle związanymi z bursztynem lub naukowymi badaniami nad użytkowaniem go w przeszłości, ale zawiera także obrazy plenerów i obiektów zabytkowych
leżących na trasie. Są też pewne elementy rekonstrukcji starożytnego życia codziennego,
zainscenizowane w Kaliszu na terenie Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu.
Drugim filmem jest zapis wszystkich wydarzeń związanych z „Wyprawą po bursztyn”,
dokumentujący poszczególne etapy realizacji
zadań projektu unijnego.
Walory efektów projektu jeszcze przed
jego ukończeniem wydają się bezsprzeczne,
głównie w zakresie edukacji i popularyzacji
wiedzy, ale także w sferze aspektów naukowych. Liczą się również nawiązane kontakty międzynarodowe. Wszystko to powinno
owocować na polu świadomości w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.
W roku jubileuszu Kalisza wypróbowano
także inne formy kształcenia poprzez bezpośredni udział w pracach naukowców. Wspólnie z Urzędem Miasta zorganizowana została
przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Międzynarodowa Letnia Akademia Archeologii, w której młodzież mogła uczestniczyć w pracach wykopaliskowych. Wspomnieć również wypada o konferencji „Kalisz na przestrzeni wieków” (2010 r.), w której wzięli udział wybitni specjaliści – historycy i archeolodzy pod przewodnictwem Henryka Samsonowicza. Dokonano na niej podsumowania wyników badań nad przeszłością
Kalisza w ciągu ostatnich 50 lat.
Tadeusz Baranowski

Portret miasta

Rozwój architektoniczny
i urbanistyczny Kalisza
od X do XX w.

Jerzy Aleksander Splitt

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

Kalisz w ciągu ostatnich kilku lat obchodził dwa wielkie jubileusze –
750-lecie lokacji miasta (w 2007 r.) i osiemnaście i pół wieku pojawienia
się w dziele aleksandryjskiego uczonego Klaudiusza Ptolemeusza wzmianki
o miejscowości Kalisia, utożsamianej przez wielu badaczy z dzisiejszym
Kaliszem (w 2010 r.; zob. artykuł na ss. 6-10). Te dostojne jubileusze dały
asumpt do przygotowania wielu wydarzeń kulturalnych, wśród których
znalazła się również wystawa zorganizowana przez Muzeum Okręgowe
Ziemi Kaliskiej pod tytułem „Portret miasta”. Na ekspozycji tej pokazano
liczne, oryginalne materiały ikonograficzne i kartograficzne dokumentujące
rozwój architektoniczny i urbanistyczny Kalisza oraz zachodzące w nim
zmiany spowodowane upływem czasu i różnymi wydarzeniami, także i tym
najtragiczniejszym, jakim było zniszczenie miasta w sierpniu 1914 r.
Panorama miasta od północy – ilustracja ze świadectwa cechowego;
rys. F. Sękowski, lit. H. Huebner, 1893 r.

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

K

alisz przedlokacyjny, położony
wśród licznych odnóg meandrującej Prosny, w południowej części
dzisiejszego miasta, miał typowy
dla wielu wczesnośredniowiecznych osiedli
układ przestrzenny. Składał się z grodu, podgrodzia oraz trzech osad, z których jedna pełniła funkcję osady targowej. W XIII w. Prosna z powodu częstych zmian koryta przestała zapewniać bezpieczeństwo grodowi i dlatego książę śląski Henryk Brodaty po zdobyciu Kalisza w 1233 r. założył nowy gród kaliski na rozległej łasze rzecznej, usytuowanej około 1,5 km na północ od dawnego grodu. W jego pobliżu powstała wkrótce osada
rzemieślniczo-targowa i tak przygotowany
ośrodek protomiejski około 1257 r. otrzymał
przywilej lokacyjny z rąk księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego. Wkrótce potem wyznaczony został dokładny plan tworzącego się miasta, w którego centrum usytuowany został prostokątny rynek. W XIV w.
wzniesiono na nim murowany ratusz i sukiennice. Ulice wybiegające z rynku, połączone między sobą wąskimi przecznicami,
tworzyły charakterystyczny dla miasta średniowiecznego układ „szachownicowy”, który pomimo późniejszych zmian, a zwłaszcza
odbudowy Kalisza po zniszczeniach z sierpnia 1914 r., w zasadzie czytelny jest do dnia
dzisiejszego.
Pas murów miejskich, budowanych w ciągu XIII i XIV w., z których zachowały się nieliczne fragmenty i baszta „Dorotka”, w części
północnej zwieńczony został okazałym zamkiem wzniesionym przez Kazimierza Wielkiego około drugiej połowy XIV w. W jego
pobliżu pod koniec XIII w. rozpoczęto budowę kościoła parafialnego św. Mikołaja, którą ukończono pół wieku później. Przez kilkaset lat – od XIV do XIX w. – znajdował się
on w rękach kanoników regularnych laterańskich. Wieżę tej świątyni nadbudowano w latach siedemdziesiątych XIX w. w stylu neogotyckim. Bardzo wcześnie, bo już wkrótce
po lokacji, w południowej części miasta, rozpoczęła się budowa kościoła i klasztoru franciszkanów, sprowadzonych do Kalisza przez
Bolesława Pobożnego i jego żonę Jolantę.
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Zachowane do dzisiaj prezbiterium świątyni powstało w trzeciej ćwierci XIII w., natomiast korpus nawowy wzniesiono w XIV w.
Tuż obok tego kościoła, ale znacznie później,
powstały zabudowania franciszkanek, sprowadzonych do Kalisza w 1618 r. Po kasacie
zakonu, dokonanej przez władze pruskie na
początku XIX w., ulokowano tam cerkiew
greckokatolicką, która pod koniec tegoż wieku została zlikwidowana.
W północno-wschodniej części miasta wzniesiony został na przełomie XIII
i XIV w. kościół Wniebowzięcia NMP (zob.
artykuł na ss. 24-28), który z uzyskaną rangą kolegiaty stanowił główną świątynię miejską. W XVIII w. uległ on częściowemu zawaleniu i podczas przeprowadzonej wkrótce odbudowy zaopatrzony został w dodatkowe przęsło i wysoką wieżę. W jego pobliżu
w połowie XIV stulecia zbudowano, z inicjatywy Jarosława Bogorii Skotnickiego, pałac
arcybiskupów gnieźnieńskich. Już w okresie nowożytnym (w latach 1586-1608, z późniejszą rozbudową prowadzoną przez prawie
cały XVII w.) tuż obok niego wzniesiono,
z fundacji prymasa Stanisława Karnkowskiego, kompleks zabudowań jezuickich, obejmujący kościół, klasztor, kolegium, drukarnię i bursy dla studentów.
Zaraz po lokacji w południowo-zachodniej części miasta zaczęła powstawać dzielnica żydowska, z własną siecią wąskich ulic,
oddzielnym rynkiem i synagogą. Przetrwała
ona do czasów okupacji hitlerowskiej.
Niedaleko murów miejskich od strony
północnej, na Przedmieściu Toruńskim, już
pod koniec XIII w. wzniesiono kościółek
i szpital kanoników regularnych św. Ducha
di Saxia (zlikwidowane na początku XIX w.),
obok których znalazł miejsce klasztor i kościół bernardynów, ufundowany przez arcybiskupa Jana Gruszczyńskiego w 1465 r., najpierw drewniany, a już od początku XVII w.
murowany. Dziś zabudowania te zajmują jezuici. Naprzeciw nich powstał kościół i klasztor ufundowany w 1606 r. dla bernardynek.
Po kasacie zgromadzenia, dokonanej przez
władze rozbiorowe, na teren ten wkroczyła
duża fabryka włókiennicza braci Repphan.

1

Południowe okolice średniowiecznego miasta zajęło Przedmieście Wrocławskie. Przepływająca tędy i rozwidlająca się
na dwie odnogi Prosna umożliwiła założenie
tutaj młynów napędzanych wodą. W późniejszym okresie, kiedy rozwinie się w Kaliszu przemysł włókienniczy, będzie działał tu
folusz wodny, należący do fabryki Repphana. Nieco dalej na Przedmieściu ufundowano w XV w. szpital i kościół Świętej Trójcy,
zastąpiony w 1842 r. dużym, jak na ówczesne możliwości, szpitalem, zaprojektowanym
przez Henryka Marconiego; obecnie mieści on lekarską Przychodnię Specjalistyczną.
Drugim założeniem sakralnym na tym terenie był klasztor i kościół reformatów, ufundowany w 1631 r., a wznoszony od 1665
do 1676 r.; obecnie mieszczą się tu parafia
św. Rodziny oraz klasztor nazaretanek. Poza
tym tuż za zabudowaniami reformackimi założono trzy cmentarze – ewangelicki w drugiej połowie XVII w., greckoprawosławny
w 1787 r. i katolicki w 1807 r.
W wyniku rozbiorów Polski, w 1793 r.
Kalisz dostał się pod władzę Prus. Miasto
w tym czasie potrzebowało pilnego uporządkowania po wielkim pożarze z 1792 r. Projektowany przez Prusaków plan odbudowy
nie został zrealizowany. Dokonano jedynie

2

drobnych korekt w sieci ulic i utworzono szeroką aleję spacerową (dzisiejsza Aleja Wolności, zob. artykuł na ss. 33-36), która swój
początek brała przy późniejszym, klasycystycznym moście kamiennym (zbudowanym
w 1825 r.), łączącym miasto z Przedmieściem Wrocławskim. W tym też czasie rozpoczęto zakładanie, na bazie dawnych ogrodów jezuickich, parku miejskiego, który następnie kilkakrotnie powiększano aż do lat
trzydziestych XX w.
Spotkania z Zabytkami

1 | Panorama miasta
– dolna część obrazu
zakonnika reformackiego
Bonifacego Jatkowskiego
„Adoracja Matki Boskiej
przez św. Paschalisa”,
1715 r.
2 | Rynek kaliski
i pozostałości gotyckiego
ratusza spalonego podczas
pożaru w 1792 r.; staloryt
S. Choleta, ilustracja
z książki Karola Foerstera,
La Pologne, Paryż 1840
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3 | Widok ogólny na

dzielnicę żydowską;
pocztówka z początku
XX w.

4 | Plac św. Józefa

z kolegiatą WNMP,
cerkwią i pomnikiem
upamiętniającym zjazd
monarchów z 1835 r., fot.
Stanisław Zewald, 1875 r.

Prawdziwe porządkowanie Kalisza nastąpiło jednak dopiero w okresie Królestwa
Polskiego, szczególnie w latach 1815-1830,
kiedy działali tu dwaj architekci: Sylwester
Szpilowski i Franciszek Reinstein. Na skrajach miasta pobudowano wtedy cztery rogatki, z których jedna (wrocławska), wzniesiona
w 1822 r., zachowała się do dnia dzisiejszego.
Wspomniani architekci w pierwszej kolejności zajęli się północną częścią miasta,
co podyktowane było koniecznością uporządkowania terenu po wcześniejszej rozbiórce – przez Prusaków – zamku, bramy toruńskiej i muru miejskiego. Na uzyskanym terenie wzniesiono gmach Szkoły Wojewódzkiej (obecnie zajmowany

3
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przez Liceum im. A. Asnyka) i utworzono duży plac, zwany Placem Zamkowym.
Na jego skraju wzniesiono w drugiej połowie XIX w. cerkiew św. Piotra i Pawła (rozebrana w okresie międzywojennym), a obok
znajdującej się nieopodal kolegiaty Wniebowzięcia NMP utworzono drugi reprezentacyjny plac – Plac św. Józefa. W latach 1824-1825 Sylwester Szpilowski wraz
z Franciszkiem Reinsteinem przebudowali
północną część zabudowań pojezuickich na
potrzeby siedziby władz województwa kaliskiego, a później guberni kaliskiej (obecnie
mieści się tu starostwo kaliskie).
W ramach dalszych prac porządkujących miasto, w pobliżu zabudowań franciszkanów zbudowano Most Trybunalski, którego nazwa pochodzi od usytuowanego naprzeciw budynku Trybunału, wzniesionego w latach 1820-1821. Natomiast w południowo-wschodniej części reprezentacyjnej
alei miejskiej, tuż przy parku, w 1829 r. powstał gmach teatru, dwukrotnie – w latach
późniejszych – niszczony i odbudowywany.
Po stłumieniu przez władze rosyjskie powstania listopadowego rozpoczął się kryzys
gospodarczy miasta i związany z nim zastój
w działalności budowlanej. Jedynie na zjazd
monarchów (cara Rosji Mikołaja I i króla
Prus Wilhelma III) w sierpniu 1835 r. zbudowano nowy teatr, na placu ratuszowym
wzniesiono odwach (nieistniejący już), a nieco później – w 1844 r. – w rozwidleniu dróg
prowadzących do Warszawy i Łodzi postawiono (według projektu Henryka Marconiego i Franciszka Tournella) okazały gmach
więzienia, nawiązujący formą architektoniczną do romańskich budowli obronnych.
Po zastoju budowlanym, w latach 1888-1903 oprócz kilkunastu domów mieszkalnych wzniesiono także kilka gmachów użyteczności publicznej. W 1888 r. według planów Józefa Chrzanowskiego rozpoczęta została na rynku – na miejscu spalonego podczas wielkiego pożaru miasta w 1792 r. ratusza – budowa nowego ratusza, a na tyłach kolegiaty Wniebowzięcia NMP powstał gmach
Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego, oddany do użytku w 1902 r. Obok Trybunału na
początku XX w. postawiono – według projektu Rogera Sławskiego – Bank Ziemi Kaliskiej, a niedaleko mostu kamiennego Bank
Kredytowy, zaprojektowany przez Hugo Kudera.

5 | Zabudowa kaliskiego

rynku – pierzeja północno-wschodnia; pocztówka
z początku XX w. według
fotografii Wincentego
Borettiego z około 1896 r.

5

Sposób zabudowy Przedmieścia Wrocławskiego, z gmachem koszar wojskowych,
wzniesionych jeszcze w pierwszej połowie
XIX w. przy ul. Nowy Świat i z domem starców z połowy XIX w., wyraźnie wskazywał
na rozszerzanie się granic miasta w kierunku
przyszłej dzielnicy Czaszki, gdzie znajdował
się cmentarz – sięgający czasów średniowiecza – dla zmarłych wyznania mojżeszowego.
Przedmieście to objęło swym zasięgiem także grunty pobliskich wsi, na których powstała m.in. Szkoła Realna (w 1903 r.; dzisiejsze
Liceum im. M. Kopernika) i Szkoła Handlowa (w 1905 r.; obecnie Liceum im. T. Kościuszki).
Trzecie przedmieście kaliskie – Piskorzewie, usytuowane po stronie północno-zachodniej miasta, powstało na miejscu dawnych ogrodów mieszczańskich. Zatwierdzony w XIX w. plan regulacyjny tego przedmieścia miał na celu rozluźnienie nadmiernie już wtedy skupionej zabudowy miejskiej.
W 1871 r. powstał tam plac targowy, zwany
Placem św. Mikołaja, na którym w 1886 r.
wzniesiono, według projektu Józefa Chrzanowskiego, budynki (niestety, nie zachowały
się do dzisiaj) straży pożarnej i aresztu śledczego. Przedmieście to w XIX w. i na początku kolejnego stulecia stało się główną dzielnicą przemysłową Kalisza.
W 1906 r. w wyniku przyłączenia okolicznych wsi obszar miasta wzrósł z 280 do
605 hektarów. Dzięki tym zmianom teren

6

leżący między rogatką wrocławską a budynkiem dworca kolei żelaznej, wzniesionym
w 1905 r. według projektu Czesława Domaniewskiego, awansował do roli ważnego elementu przestrzennego łączącego centrum
miasta z powstającym węzłem komunikacyjnym.
Pierwsze dni pierwszej wojny światowej
okazały się tragiczne dla miasta i jego mieszkańców. Kalisz najpierw ostrzeliwany, potem podpalony przez wojska pruskie został
zniszczony prawie w 90%. Stan jego ówczesnych zniszczeń zarejestrowały liczne fotografie. Mieszkańcy miasta i architekci całego kraju odbudowę Kalisza, uchodzącego za
Spotkania z Zabytkami
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7
7 | Plan Kalisza opracowany
przez Bronisława
Bukowińskiego i wydany
w 1910 r. staraniem
Wincentego Borettiego
i Stanisława Graevego

najstarsze miasto Polski, potraktowali jako
sprawę pierwszorzędnej wagi dla polskiej
historii i tradycji. Już w listopadzie 1914 r.
powstał Komitet Odbudowy Kalisza, który zwrócił się o pomoc do Koła Architektów
w Warszawie. Rozpisany w 1916 r. konkurs

8 | Widok ogólny zniszczeń
Kalisza w sierpniu 1914 r.;
pocztówka z 1915 r.
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na zagospodarowanie przestrzenne miasta
oraz wykonanie projektów ratusza i zabudowy rynku skupiło wokół siebie czołowych
polskich architektów. Ich prace uwzględniały konieczność zachowania i częściowego
odtworzenia przestrzeni staromiejskiej oraz
potrzebę poczynienia w niej wyłącznie najniezbędniejszych korekt modernizacyjnych.
Niestety, zarówno pierwszy powojenny plan
rozwoju miasta, opracowany przez Sylwestra
Pajzderskiego, oparty na koncepcji pracy
konkursowej wyróżnionej pierwszą nagrodą, jak i drugi plan powstały w warszawskiej
pracowni Władysława Michalskiego nie zostały zatwierdzone przez władze wojewódzkie i w związku z tym centrum miasta oraz
obszary peryferyjne odbudowywane były raczej w sposób chaotyczny. Przy wszystkich
tych trudnościach okres międzywojenny
był jednak czasem pełnego dźwignięcia się
miasta z ruin. Odbudowano wtedy ratusz
i wzniesiono kompleks nowoczesnej szkoły
(według projektu S. Pajzderskiego) przy ul.
3-go Maja, pełniący swą funkcję do dnia dzisiejszego. Powstał wtedy też teatr, zaprojektowany przez Czesława Przybylskiego, twórcę Teatru Polskiego w Warszawie. W stanie
surowym stanął on już w 1925 r., ale wykończono go dopiero w 1937 r. Nieopodal teatru w latach 1922-1924 wzniesiono Bank
Polski, zaprojektowany przez Mariana Lalewicza, a w latach trzydziestych w Parku

Paderewskiego na Kanale Rypinkowskim
zbudowana została nowa przystań wioślarska, zaś naprzeciw Starego Parku – stadion
miejski. Oddany do użytku w 1932 r. budynek poczty przy obecnej ul. Zamkowej oraz
gmach szpitala im. Przemysława II, przyjmującego pacjentów od 1937 r., pełnią swe
funkcje do dzisiaj.

Konina i Częstochowy. W ramach dalszych
prac Niemcy zlikwidowali cmentarz żydowski usytuowany w dzielnicy Czaszki, a zabytkowe płyty nagrobne zużytkowali przy utwardzaniu brzegów Prosny. Dopiero w 1989 r.
zostały one wydobyte i złożone na cmentarzu
żydowskim przy ul. Podmiejskiej, którego początki sięgają pierwszych lat XX w.

Starania władz miejskich o przyłączenie
do Kalisza części gruntów kilku okolicznych
wsi, trwające od zakończenia pierwszej wojny światowej, sfinalizowane zostały w 1934 r.
Tym samym obszar miasta powiększono
wtedy do 2413 hektarów.
Okupanci hitlerowscy po wkroczeniu
4 września 1939 r. do Kalisza starali się zrealizować wcześniejszy, sięgający pierwszej
wojny światowej projekt upodobnienia go
do miast niemieckich, bowiem po zwycięstwie hitlerowskim Kalisz miał stać się ważnym ośrodkiem przemysłowym Trzeciej Rzeszy. W związku z tymi zamierzeniami opracowany został nawet plan wyburzenia fragmentów miasta i ich ponownej odbudowy. W ramach podjętych prac wybudowane zostało
osiedle wielorodzinne na Tyńcu oraz uregulowano Prosnę, zasypując jej odnogę płynącą
wzdłuż dzisiejszej ul. Babina. Po wojnie na zasypanym korycie rzeki założono deptak spacerowy, otaczający zielonym pierścieniem część
kaliskiego Starego Miasta. Natomiast w celu
stworzenia zaplecza gospodarczego okupanci rozpoczęli rozbudowę zakładów spożywczych (późniejsza fabryka „Winiary”) oraz zakładanie fabryki zbrojeniowej. Dla ułatwienia komunikacji projektowano także przeprowadzenie przez Kalisz linii kolejowej do

Plany zagospodarowania przestrzennego Kalisza powstałe po 1945 r., w związku
z projektowanym połączeniem miasta z Koninem, zakładały wybudowanie w północnej części miasta nowego dworca kolejowego.
Oba dworce – stary i nowy, spajać miała sieć
handlowo-usługowa i mieszkaniowa biegnąca ul. Górnośląską, poprzez obszar dawnego
miasta lokacyjnego, aż do obecnej ul. Stawiszyńskiej. Pomimo zaniechania zamiaru budowy tego dworca w 1960 r. główną oś komunikacyjną miasta pozostawiono bez zmiany.
Do początku lat sześćdziesiątych XX w.
ogólny obszar miasta pozostał niezmieniony.
Dopiero w 1963 r. w granice miejskie włączono część gruntów kilku kolejnych wsi podmiejskich i tym samym powierzchnia Kalisza
wzrosła do 30,1 km2, a jej dalsze powiększenie – do 53 km2 – nastąpiło w 1976 r. Kalisz
zyskał tereny, gdzie zaczęły powstawać nowe
dzielnice mieszkaniowe (z budownictwem
wielorodzinnym i obiektami sportowymi),
których dość jednostajną czasami architekturę wzbogacają widokowo nowoczesne kościoły oraz pojedyncze budynki „plombowe”,
stawiane między starą zabudową pochodzącą
z okresu międzywojennego.

9
9 | Współczesna panorama
miasta
(zdjęcia: 1-8 − ze zbiorów
Muzeum Okręgowego Ziemi
Kaliskiej, fot. 9 – Mariusz
Hertmann)
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Jak kształtował się

Kalisz
wielokulturowy
Sławomir Przygodzki

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

Centrum osadnicze, położone na skrzyżowaniu szlaków handlowych
łączących północ kontynentu z południem, zamożny Zachód
z orientalnym Wschodem, przez dwa ostatnie tysiąclecia było
miejscem obecności wielu ludów, narodów, religii i kultur,
świadkiem znakomitych wydarzeń w dziejach państwa polskiego.
Kalisz wielokulturowy… To tutaj rodzinny dom znalazło wielu
przybyszów z różnych zakątków Europy.

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

O

koło IV-V w. n.e. na ziemiach
polskich nastąpiły ogromne migracje ludnościowe. Na tereny
zajęte niegdyś przez ludy germańskie i celtyckie napłynęły plemiona słowiańskie. Prawdopodobnie Kalisz i okolice stały się miejscem wzajemnego przenikania i asymilacji społeczności autochtonicznej
i napływowej słowiańskiej.
W wiekach następnych na Zawodziu
funkcjonowało cmentarzysko pogańskie, niewykluczone, iż poza cmentarzem istniało także pogańskie miejsce kultowe. Z czasem, ze
względu na swoje naturalne walory obronne,
Zawodzie stało się, obok grodu przy obecnej
ul. Wydarte, drugim miejscem umocnionym
w Kaliszu. W drugiej połowie IX w. wzniesiono tu gród plemienny, który został rozbudowany i umocniony w okresie wczesnopiastowskim. Zdaniem profesora Andrzeja Buko
południowo-wschodnia Wielkopolska i Kalisz, jako jej główny ośrodek grodowy, w okresie poprzedzającym powstanie państwa gnieźnieńskiego były rodowymi domenami Piastów. Ustanowienie ośrodka stołecznego
nie w Kaliszu, ale w Gnieźnie byłoby próbą
kompromisu, możliwego do zaakceptowania
i przez piastowskich najeźdźców, i podbitych,
a także zręcznym zabiegiem strategicznym,
dzięki któremu główna siedziba władcy przeniesiona została do centrum nowo organizowanego państwa.
Znaczenie Kalisza wzrosło w okresie rozbicia dzielnicowego − obok Poznania był drugim, znaczącym grodem Wielkopolski. W ramach dalszych podziałów, pod koniec XII w.
Kalisz stał się nawet stolicą udzielnego księstwa. Gród kaliski był prężnym ośrodkiem politycznym, gospodarczym i religijnym, w którym rezydował Mieszko III Stary. O roli Kalisza świadczy obecność książęcej mennicy, obsługiwanej przez żydowskich mincerzy.
W XIII w. nastąpił upadek ośrodka grodowego (wczesnomiejskiego) na Zawodziu.
Do zmniejszenia jego atrakcyjności przyczyniły się walki dynastyczne, które niekorzystnie wpłynęły na możliwości obronne Kalisza.
Nie bez znaczenia były także czynniki hydrologiczne, a zwłaszcza zmiany w korycie rzeki

Prosny, prowadzące do częstych podtopień.
Spowodowało to, że książę Henryk Brodaty
po 1233 r. przeniósł centrum osadnicze Kalisza 1,5 km na północ od Zawodzia, na Nowe
Miasto.
Jednocześnie na ziemiach polskich rozpoczął się proces lokacji miast na wzorcach prawa niemieckiego (magdeburskiego), dostosowanych do warunków polskich. Inicjatorem
tych działań była dynastia piastowska, duży
udział w zakładaniu miast miał także Kościół
oraz zamożne rycerstwo. Bolesław Pobożny,
wykorzystując wielkopolskie doświadczenia,
lokował w 1257 r. Kalisz na prawie średzkim,
odmianie prawa magdeburskiego. Miasto zyskało nowy kształt przestrzenno-urbanistyczny, mieszkańcy otrzymali określone przywileje ekonomiczne i obowiązki (prawa miejskie), mieszczanie uzyskali również samorząd. Dzięki temu Kalisz wraz z innymi miastami wszedł na drogę szybkiego rozwoju gospodarczego.

1 | Wielka synagoga,
zburzona przez Niemców
w czasie drugiej wojny
światowej

W początkowym okresie rozwoju lokowanych miast wśród mieszczan znalazła się
znaczna liczba osób pochodzenia niemieckiego. W Kaliszu pod koniec XIII w. liczba
emigrantów niemieckojęzycznych wynosiła
25% ogółu mieszkańców miasta. Dla tej grupy celebrowano liturgię w języku niemieckim
w kościele św. Mikołaja. Z biegiem czasu spowolnieniu ulegały procesy migracyjne, osiadłe mieszczaństwo niemieckie polonizowało się, przybywało mieszczan pochodzących
z okolicznych wsi i małych miasteczek.
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Jak duże było znaczenie nowo ulokowanego miasta najlepiej świadczy fakt, że książę Bolesław Pobożny w 1264 r. wydał tzw.
Statut Kaliski dla Żydów swojej prowincji.
W późniejszym okresie, po zjednoczeniu
państwa przez króla Władysława Łokietka,
stał się on prawem obowiązującym w całym
królestwie. Zasady Statutu powtórzone zostały przez Kazimierza Wielkiego, Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta Starego. Statut Kaliski brał Żydów pod opiekę książęcą, stanowili oni servi camerae ducis (słudzy
skarbu książęcego), bowiem z punktu widzenia potrzeb ekonomicznych władzy spełniali określone funkcje bankierskie, kupieckie
i rzemieślnicze. W Kaliszu prawdopodobnie
w momencie lokacji miasta wyznaczono Żydom, zgodnie z ogólnie panującym zwyczajem, określony obszar do zamieszkania, zwany rewirem. Główną jego osią była ul. Żydowska (Złota), przy której wzniesiona została synagoga. Takie usytuowanie podyktowane było niechęcią Kościoła katolickiego
do tej mniejszości religijnej, ale także potrzebami Żydów, których znaczna ortodoksyjna
część nie czuła potrzeby kontaktu z chrześcijańskimi sąsiadami, żyjąc w swoim zamkniętym świecie. Cmentarz żydowski usytuowany został poza murami miejskimi, na Rypinku. Gmina kaliska już w XV w. wyróżniała
się w Wielkopolsce znaczeniem i zamożnością, bowiem nazwiska kaliskich Żydów odnajdujemy wśród dzierżawców dóbr królewskich i prywatnych.
W XVI w. pojawili się w Kaliszu i na ziemi
kaliskiej przybysze z sąsiednich krajów podległych władzy Habsburgów, byli to głównie
rzemieślnicy i kupcy uchodzący przed prześladowaniami religijnymi z Europy Zachodniej. Ich obecności na ziemiach polskich
sprzyjała polityka tolerancji religijnej, prowadzona przez ostatnich Jagiellonów. W Kaliszu
zamieszkiwało także kilka rodzin szkockich
i włoskich. Miasto przeżywało okres wspaniałego rozkwitu.
Wiek XVII przyniósł całej Rzeczypospolitej, w tym i Kaliszowi, wiele niekorzystnych
wydarzeń. W okresie najazdu szwedzkiego
miasto zostało zrujnowane finansowo kontrybucjami, pożary i morowe powietrze dopełniły rozmiaru klęski. Epidemie nawiedzały miasto także w latach późniejszych. Mimo
tych nieszczęść sytuacja powoli stabilizowała się. W Kaliszu osiedliła się niewielka liczba
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wiedeńskich Żydów, a dla mieszkających tu
przedstawicieli wyznań ewangelickich utworzono cmentarz na Luterskiej Górce, przy
Trakcie Wrocławskim.
Początek wieku XVIII był również dla
miasta niepomyślny. W 1706 r. w pobliżu Kalisza doszło do bitwy między wojskami szwedzkimi i rosyjskimi. W trakcie walk
Kalisz został znacznie zniszczony, po dawnej
zabudowie pozostały ruiny. Po tej katastrofie
nastąpił gwałtowny upadek gospodarczy miasta, drastycznie obniżyło się zaludnienie (do
około tysiąca osób). Stagnacja gospodarcza
trwała kilka dziesięcioleci.
W połowie XVIII w. do Kalisza przybyli emigranci z historycznej Macedonii, a ich
droga do miasta była bardzo długa. Uciekali
ze swej ojczyzny przed prześladowaniami tureckimi. Jednym z etapów wędrówki były kraje Korony św. Stefana: Węgry i Słowacja. Macedończycy osiedlali się w Miszkolcu, Tokaju, Budzie, Koszycach, Preszowie, Popradzie.
Byli kupcami handlującymi winem. Następnie pojawili się na ziemiach Rzeczypospolitej,
w Poznaniu, Piotrkowie Trybunalskim, Częstochowie i Kaliszu, zyskując dzięki swej działalności uznanie i wysoką pozycję zawodową
wśród mieszczaństwa.
Wyjątkowo dramatyczny dla Kalisza okazał się schyłek XVIII w. W 1792 r. miasto nawiedził ogromny pożar, który zniszczył znaczną jego część. Te smutne wydarzenia zbiegły
się z politycznym upadkiem Pierwszej Rzeczypospolitej.
Po drugim rozbiorze Kalisz znalazł się
w rękach pruskich, zaborcy natychmiast przystąpili do urządzania miasta według wzorów
niemieckich. Sprowadzono znaczną liczbę
pruskich urzędników i rzemieślników. Wspierano także pruską kolonizację rolniczą w regionie kaliskim. Na potrzeby dynamicznie
rozwijającej się społeczności ewangelickiej
oddano opustoszały kościół pojezuicki. Pod
koniec panowania pruskiego ewangelicy stanowili ponad 30% mieszkańców miasta.
Okres Księstwa Warszawskiego odwrócił te negatywne tendencje, znaczna liczba
urzędników i wojskowych wyemigrowała,
ale władze polskie nadal chętnie widziały rolników i rzemieślników niemieckich w zrujnowanym kraju, bowiem ci reprezentowali
wyższą znajomość kultury rolnej, rzemiosła
i techniki. Działaniom rządu Księstwa sprzyjało względne przeludnienie i pogarszająca się

sytuacja gospodarcza w krajach niemieckich,
sąsiadujących z Księstwem Warszawskim.
Ogromne zmiany w życiu miasta i jego
mieszkańców przyniosło utworzenie Królestwa Polskiego. Kalisz stał się miastem przygranicznym. Rząd Królestwa postawił na
rozwój wielu gałęzi przemysłu praktycznie
od podstaw. Tkaczom z sąsiedniej Saksonii,
Prus, Brandenburgii oferowano na terenie
Królestwa Polskiego bardzo dogodne warunki osiedlania i działalności: działki budowlane, kredyty z różnych rządowych i samorządowych funduszów, zakup na dogodnych warunkach drewna budulcowego, zwolnienia
z opłat obciążających nieruchomości w mieście, zwolnienie z obowiązku służby wojskowej. Podobne warunki stworzono dla osadnictwa wiejskiego. Dzięki temu w Kaliszu pojawili się specjaliści różnych zawodów: tkacze, farbiarze, piwowarzy, garbarze. Imigranci
nieśli ze sobą znajomość nowoczesnych procesów produkcji i organizacji pracy. Zainicjowali rozwój wielu gałęzi przemysłu, w wielu
innych wypadkach działalność rzemieślniczą
wprowadzili na tory produkcji manufakturowej. Z racji posiadanych umiejętności i szybko gromadzonego majątku imigranci w krótkim czasie znaleźli się w gronie elity finansowej Kalisza. Stanowili tak znaczny odsetek
mieszkańców, iż władze Kalisza podjęły decyzję o urządzeniu szkoły ewangelickiej.
Rozkwit demograficzny przeżywała także
gmina żydowska, której przedstawiciele zajmując się bankierstwem, kupiectwem, dzierżawami podatków, liwerunkami zaliczeni zostali do pierwszych fortun Królestwa Polskiego. W Kaliszu pojawili się również rosyjscy
wojskowi i nieliczni urzędnicy, powiększając
tym samym grupę prawosławnych mieszkańców miasta. W okresie Królestwa Konstytucyjnego Kalisz określany był często „salonem
cesarstwa”. Pięknie rozbudowywany, z kwitnącym przemysłem i handlem, zasobny, stał
się wizytówką imperium carskiego. Był także miastem wielokulturowym i wielonarodowym, w którym 2/3 mieszkańców mówiło na
co dzień w innym języku niż polski.
Zmianę sprzyjających warunków gospodarczych i politycznych przyniosło powstanie listopadowe. Mieszkańcy Kalisza pochodzenia niemieckiego w znikomej części poparli obcy im, polski ruch niepodległościowy.
Upadek powstania i zmiany polityczne, jakie
po nim nastąpiły, były bardzo niekorzystne

dla miasta. Zahamowany został rozwój znakomitych manufaktur włókienniczych, zamówienia rządowe na potrzeby armii przejęły
firmy rosyjskie, rząd carski postawił na rozwój
łódzkiego ośrodka włókienniczego i produkcję nowego surowca − bawełny. Kalisz przestał być atrakcyjnym ośrodkiem przemysłowo-handlowym. Następowała powolna stagnacja miasta.
Jednocześnie w związku z planami rusyfikacyjnymi i unifikacyjnymi w Kaliszu pojawiła się pewna liczba Rosjan, żołnierzy garnizonu kaliskiego, urzędników gubernialnych
i powiatowych, nauczycieli. Razem z żołnierzami i urzędnikami przybywały ich rodziny, pojawili się także kapelani wojskowi. Dla
tak znacznej grupy wyznawców prawosławia
cerkiew funkcjonująca w niszczejących budynkach pofranciszkańskich była zbyt mała,
dlatego nabożeństwa przeniesiono do cerkwi
pułkowej, zorganizowanej w budynkach kolegium pojezuickiego. Na potrzeby rosyjskiego garnizonu urządzono na Majkowie prawosławny cmentarz wojskowy. Oficerom i żołnierzom rosyjskim wyznania ewangelickiego
opiekę duszpasterską świadczył pastor kaliskiej parafii ewangelickiej.

2 | Sobór św. Piotra
i Pawła, obecnie nie istnieje

W 1844 r. Kalisz stracił rangę miasta wojewódzkiego (gubernialnego), stał się siedzibą powiatu. Ta decyzja władz carskich w konsekwencji pogłębiła dalszą degradację gospodarczą miasta.
Po upadku powstania styczniowego, w ramach reorganizacji terytorialnej Królestwa,
Kalisz odzyskał rangę miasta gubernialnego,
ale nie powrócił już do dawnego znaczenia
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gospodarczego. Do miasta napłynęła znaczna liczba Rosjan − żołnierzy, oficerów, urzędników, a także kupców. Zachęceni wysokimi zarobkami, a często rozkazem zwierzchników wybierali Kalisz, jako miejsce pracy, odpoczynku i życia codziennego, niekiedy zostając tutaj na zawsze. Wzrost ludności rosyjskiej wyznania prawosławnego był znaczny, w pierwszej dekadzie XX w. stanowiła ona
ponad 14% mieszkańców miasta. Władze rosyjskie organizowały oficjalne życie społeczne w Kaliszu; powstawały towarzystwa dobroczynne, organizacje kulturalne i samorządowe. Wchodzili do nich z urzędu także Polacy pracujący w administracji. Dzięki temu
istniała okazja oficjalnego uzyskania wsparcia władz rosyjskich dla przedsięwzięć samorządowych. Mimo wspólnej pracy i działalności w różnych organizacjach Polacy niezmiernie rzadko utrzymywali kontakty towarzyskie
z Rosjanami.
Liczba przybyszy z zachodniej Europy
zdecydowanie zmalała. Niewiele osób decydowało się na migrację do Kalisza, natomiast znaczna grupa rzemieślników opuściła miasto. Potomkowie emigrantów niemieckich kończyli kaliskie szkoły średnie, angażowali się w pracę społeczną i działalność charytatywną. Wielu z nich wchodziło w związki małżeńskie z Polakami. Asymilacja szczególnie widoczna była w przyswajaniu polskich imion i polonizowaniu nazwisk. Również konfirmacje w kaliskiej parafii odbywały się w języku polskim. Zamożni fabrykanci:
Weigtowie, Repphanowie, Deutschmannowie, Fuldowie, Schnerrowie poprzez nabywanie majątków ziemskich wchodzili w elitarny
krąg kaliskiego ziemiaństwa.
Wewnętrzne przemiany przechodziła
liczna kaliska społeczność żydowska. Większość trwała przy tradycyjnym judaizmie rabinicznym, choć znaczna była też grupa wyznawców judaizmu reformowanego, głoszącego potrzebę dostosowania nakazów zawartych w Talmudzie i Biblii do czasów współczesnych oraz odrzucenia tych, które są już
nieaktualne. Niewielka część, zazwyczaj znakomicie wykształcona uległa polonizacji, zdarzały się przypadki konwersji religijnej. Zwolennicy judaizmu reformowanego wznieśli synagogę przy ul. Krótkiej.
Rok 1914 zapisał się tragicznie w dziejach
Kalisza. W sierpniu miasto zostało barbarzyńsko zniszczone przez wojska niemieckie.
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Zagładzie uległa znaczna część zabytkowego
centrum. Klęska zaborców i powstanie państwa polskiego w 1918 r. miało bezpośredni
wpływ na migracje ludności i zmiany struktury narodowościowo-wyznaniowej Kalisza. Po
odzyskaniu niepodległości niewielu pozostało w Kaliszu dawnych mieszkańców pochodzenia rosyjskiego. Znaczna część wyemigrowała do Rosji, pozostali ci, którzy czuli się Polakami. Społeczność prawosławnych, targana
wewnętrznymi konfliktami, brakiem zaplecza finansowego nie była w stanie utrzymać
potężnego budynku cerkwi przy pl. Zamkowym (obecnie Jana Pawła II), stąd po wielu kłopotach administracyjnych, finansowych
oraz rozbiórce dotychczasowej świątyni udało się wybudować skromną cerkiewkę przy ul.
Niecałej.
Znacznie zmalał odsetek mieszkańców
pochodzenia niemieckiego. Ci, którzy pozostali, nadal zajmowali się działalnością przemysłową, w ich rękach pozostały największe
zakłady przemysłowe Kalisza. Życie kulturalne tej społeczności w zasadzie ograniczało się
do sfer życia parafialnego. Gmina była w posiadaniu kościoła pojezuickiego.
Nie zmienił się stan liczebny ludności wyznania mojżeszowego. Społeczność żydowska była ogromnie zróżnicowana majątkowo.
Elita finansowa zajmowała się bankierstwem,
handlem hurtowym, przemysłem, rekrutowała się także spośród przedstawicieli wolnych
zawodów. Drobnomieszczaństwo − to przede
wszystkim właściciele dobrze prosperujących
sklepów kolonialnych, zakładów rzemieślniczych, posiadacze nieruchomości miejskich
(kamienicznicy). Przeważającą część ludności
żydowskiej stanowiła biedota, obarczona licznym potomstwem, utrzymująca się zazwyczaj
z handlu detalicznego, rzemiosła czy pracy
najemnej. Bujnie rozwijało się życie polityczno-społeczne. W Kaliszu istniały żydowskie
towarzystwa społeczne, kulturalne i polityczne, duże znaczenie zyskiwały partie i organizacje o charakterze syjonistycznym. Działały
aktywnie organizacje młodzieżowe, funkcjonowały wyznaniowe szkoły żydowskie, łącznie ze szkołą średnią.
W pierwszych latach niepodległości pojawili się w Kaliszu żołnierze ukraińscy, początkowo jako jeńcy, później jako ochotnicy
w armii Petlury walczący przeciwko bolszewikom. Po zawarciu polsko-bolszewickiego pokoju w Rydze (1921 r.) oddziały ukraińskie

zdemobilizowano, żołnierzy rozlokowano
w ukraińskich stanicach na terenie Rzeczypospolitej. Jedną z takich stanic zorganizowano w dawnych pomieszczeniach obozu internowania dla legionistów w Szczypiornie koło
Kalisza. Ukraińska diaspora niebywale rozwinęła życie kulturalne i towarzyskie. Działały
chóry, grupy teatralne, stowarzyszenia sportowe, szkoły podstawowe i średnie, kursy oficerskie, wydawano kilkadziesiąt tytułów gazet i książek. Dla Ukraińców zorganizowano szpital, w pomieszczeniach obozu opiekę
duszpasterską świadczyła cerkiew prawosławna. Dla wielu emigrantów pobyt w stanicy był
etapem w podróży na Zachód, nieliczni pozostali w Kaliszu na zawsze.
Druga wojna światowa nieodwracalnie
zmieniła oblicze narodowościowo-religijne
Kalisza. Planowa eksterminacja ludności żydowskiej doprowadziła do całkowitego unicestwienia gminy, która zaliczana była do najstarszych w Polsce. Niemcy zburzyli okazałą
synagogę przy ul. Złotej oraz synagogę przy
ul. Krótkiej, likwidacji uległ także cmentarz
żydowski na Czaszkach. Pozostał cmentarz
na ul. Podmiejskiej, na którym zachowała się
cześć nagrobków oraz gdzie w latach osiemdziesiątych XX w. przeniesiono resztki nagrobków z cmentarza czaszkowskiego. Niewielka liczba mieszkańców Kalisza pochodzenia żydowskiego, która ocalała z Holocaustu, po krótkim pobycie w Kaliszu udała się
na emigrację do krajów Europy Zachodniej,
a także do Izraela.
Druga wojna położyła też kres wielowiekowej obecności w Kaliszu obywateli polskich pochodzenia niemieckiego. Wielu
z nich, powodowanych różnymi motywami,
wstąpiło do administracji czy armii niemieckiej. Po zakończonej wojnie zaocznie zostali
osądzeni i skazani za zdradę narodu polskiego, a ich majątki i nieruchomości skonfiskowano. Znaczna część ewangelików, nawet jeżeli nie służyła w armii niemieckiej i wobec
Polaków zachowywała się przyzwoicie, wyjechała do Niemiec. Tragedia okupacji była
zbyt duża, by kaliscy Niemcy mogli lub chcieli udźwignąć ciężar spojrzeń, nieskrywanej
niechęci i nienawiści. Wytrwali nieliczni, dla
których ojczyzną była Polska, miastem rodzinnym Kalisz; ich najbliżsi za tę miłość płacili życiem w katowniach gestapo. Obecna,
skromna liczebnie gmina ewangelicka, borykając się z różnymi przeciwnościami losu, na

co dzień wpisuje się w życie religijne i kulturalno-społeczne Kalisza.
Wojna była również przełomem w życiu
mieszkających w Kaliszu Rosjan i Ukraińców.
Wielu z nich, uciekając przed armią radziecką, udało się na emigrację na Zachód. Pozostali ci, dla których Kalisz przestał być miejscem zamieszkania, a stał się domem. Trwają wierni przykazaniom swojej religii podtrzymując tradycje ponad 250-letniej obecności
prawosławia w Kaliszu.

Często czytamy o długim wieku XIX,
wspaniałej belle époque, której koniec obwieściły tragiczne wydarzenia w Sarajewie. A może
ten długi XIX w. dla Kalisza i jego mieszkańców zakończył się 4 września 1939 r.?
Współczesny Kalisz, w wyniku tragicznych wydarzeń XX w., stał się miastem narodowo homogenicznym. Kaliszanie mają jednak świadomość wielokulturowego i wielonarodowego dziedzictwa, doceniają przywilej i obowiązek poszanowania materialnej, intelektualnej i emocjonalnej spuścizny
minionych pokoleń. To znajduje swój wyraz
w otwartości władz samorządowych, organizacji naukowych i społeczno-kulturalnych na
różnorodność i współpracę z miastami partnerskimi, innymi instytucjami w ramach wielu krajowych i europejskich projektów, otaczających opieką europejskie dziedzictwo
kulturowe.

3 | Fragment miasta

z pałacykiem niemieckiego

fabrykanta Karola Weigta

(reprodukcje: Mariusz
Hertmann)
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Z warsztatu historyka sztuki

Kolegiata kaliska

księdza Stanisława Kłossowskiego
..........................................................................................................................

J

ak każde miasto, Kalisz miewał w swych dziejach okresy artystycznych wzlotów i upadków. Druga połowa XVIII w.
należałaby pod tym względem do
okresów ciemniejszych, gdyby nie
działalność księdza Stanisława Józefa Kłossowskiego. On bowiem –
na przekór trudnej sytuacji finansowej i politycznej – podjął pełne rozmachu inicjatywy i patronując wielu
twórcom, wykreował Kalisz na ośrodek artystyczny, promieniujący na
południową Wielkopolskę. Zatrudniani przez niego artyści pozostawali
w mieście na dłużej, wykonując wiele
ważnych zleceń nie tylko dla kolegiaty Wniebowzięcia NMP, ale i dla innych, miejscowych i okolicznych kościołów. Najbardziej spektakularnym
przykładem jest działalność Franciszka Eytnera (zob. artykuł na ss. 58-59),
który osiadł w Kaliszu na przeszło
czterdzieści lat; podobnie rzecz się
miała z jego ojcem, Krystianem i malarzem, Janem Godzkim, a być może
również ze złotnikiem, nieznanym
nam z nazwiska, a tylko z licznych,
niezłej klasy dzieł.
Stanisław Józef Kłossowski przybył do kolegiaty w Kaliszu w 1751 r.,
jako młody, dwudziestopięcioletni
wikariusz. O jego pochodzeniu i koligacjach rodzinnych nie wiemy niemal
nic, musiały być jednak niezbyt świetne, skoro swą edukację w kaliskim kolegium jezuickim zawdzięczał protekcji, a zapewne także i pomocy finansowej Macieja Sołtyka, biskupa tytularnego margerytańskiego, proboszcza
gnieźnieńskiego, łęczyckiego i sufragana chełmińskiego.
W czasie, kiedy młody kapłan pojawił się w kaliskiej kolegiacie, była
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ona jeszcze budowlą gotycką, o starszym prezbiterium, pochodzącym zapewne z przełomu XIII i XIV w., oraz
trójnawowym korpusie, zbudowanym
z fundacji arcybiskupa gnieźnieńskiego, Jarosława Bogorii ze Skotnik. Tenże Jarosław w 1359 r. nadał świątyni godność kolegiaty, a nieco później
wzniósł przylegający do niej pałac arcybiskupi.
Przez wieki gmach kościelny poddawano doraźnym naprawom, a kolejne pokolenia dobrodziejów – wśród
których nie zabrakło nawet prymasów i monarchy – uzupełniały jego
bogate wyposażenie coraz to nowymi elementami. W XVII w. dołączył
do nich obiekt niezwykle ważny dla
dalszych dziejów świątyni – przed
1673 r. w specjalnie zbudowanym ołtarzu umieszczono obraz Świętej Rodziny, który niebawem zasłynął jako
wizerunek św. Józefa i który z czasem,
z racji doznawanych za jego pośrednictwem łask i cudów, zaczęto otaczać wielkim kultem. Nieznany jest
jego autor ani dokładny czas powstania. Manierystyczno-barokowa forma pozwala na datowanie go na drugą ćwierć XVII w. i na doszukiwanie
się graficznego pierwowzoru wśród
miedziorytów niderlandzkich. Zgodnie z wyjaśniającą jego pochodzenie
legendą, przez ponad wiek przekazywaną ustnie, a spisaną dopiero przed
1780 r., obraz polecił namalować sparaliżowany od wielu lat mieszkaniec
wsi Solec (obecnie Szulec), znajdującej się w dobrach arcybiskupich nieopodal Kalisza. Chory miał otrzymać takie polecenie we śnie od samego św. Józefa i zgodnie z nim – po
swym uzdrowieniu – przekazać obraz
do kaliskiej kolegiaty. Uczynił to, przy
5-6 2011

okazji zaś ufundował dlań ołtarz ustawiony przy jednym z filarów międzynawowych.
Rok, w którym ksiądz Stanisław
Józef Kłossowski, jako świeżo wyświęcony kapłan, rozpoczął w kolegiacie
posługę, szczególnie ponoć obfitował
w cudowne zdarzenia łączone ze wstawiennictwem św. Józefa. Nowo przybyły wikariusz szybko dał się poznać
jako szczególny jego czciciel, dlatego
też mianowany został promotorem
bractwa religijnego, noszącego nazwę
Konfederacja św. Józefa, ustanowionego jeszcze w 1732 r. Tuż po objęciu
obowiązków gorliwy kapłan podjął
rozmaite inicjatywy, które służyć miały jak najszerszemu rozpropagowaniu
kultu św. Józefa, a także stworzeniu
dla jego kaliskiego wizerunku jak najokazalszej i godnej oprawy artystycznej. Działania owe rozpoczął od zlecenia wykonania dla czczonego obrazu nowego, rozbudowanego architektonicznie ołtarza. To odpowiedzialne
i kosztowne zadanie zapobiegliwy duchowny powierzył przybyłemu właśnie ze Śląska snycerzowi, Franciszkowi Eytnerowi. Rokokowy, okazały
ołtarz z czterema figurami ewangelistów naturalnej wielkości był gotowy
w 1752 r., a ustawiono go w specjalnie
do tego celu wystawionej bądź też zaadaptowanej kaplicy. Zaskakujące jest
zresztą, iż młody wikariusz, który dopiero rozpoczął swą kapłańską służbę,
upoważniony został do zawarcia tak
ważnej umowy.
Owocną współpracę z młodym
rzeźbiarzem ksiądz Kłossowski kontynuował w kolejnych latach, stopniowo
zlecając mu wykonanie pozostałych
ołtarzy bocznych. W 1756 r. ksiądz
Kłossowski, już jako wicekustosz

kolegiaty, zaangażował kolejnego artystę – malarza Józefa Müllera – i powierzył mu namalowanie obrazu św.
Katarzyny Aleksandryjskiej, przeznaczonego do zwieńczenia ołtarza św.
Józefa, a także wykonanie polichromii
i złoceń tegoż ołtarza. W rok później
powstały inne dekoracje przeznaczone do tego samego obiektu − srebrne, trybowane, partiami pozłacane
sukienki siedemnastowiecznego obrazu Chrystusa dźwigającego krzyż,
umieszczonego w ołtarzu poniżej wi-

1
1 | Kaliski obraz Świętej Rodziny, słynny jako
wizerunek św. Józefa
2 | Ołtarz cudownego obrazu w kaplicy
św. Józefa przy kolegiacie w Kaliszu, snycerz
Franciszek i stolarz Krystian Eytnerowie,
1751‑1752
.............................................................................

zerunku św. Józefa. W ciągu następnych pięciu lat ten sam zapewne, nieznany nam z nazwiska złotnik, wykonał na prośbę księdza Kłossowskiego
zestaw ośmiu okazałych, rokokowych
relikwiarzy, które również posłużyły
do dekoracji ołtarza patrona kaliskiego sanktuarium. Nieco później, w latach 1766-1768 rzemieślnik zrealizował zamówienie na srebrne sukienki przeznaczone do dekoracji obrazów św. św. Wawrzyńca, Urszuli oraz

2
najważniejszego obrazu sanktuarium
– wizerunku św. Józefa. Te trzy komplety metalowych aplikacji na obrazy
były zarazem osobistymi fundacjami
księdza Kłossowskiego, o czym upewniają nas źródła i ukryty na odwrociu
jednej z blach, lakoniczny napis fundacyjny. Zamówienie ozdób dla otaczanego coraz większym kultem wizerunku św. Józefa miało zresztą związek z pewnym zdarzeniem, bardzo
istotnym dla sanktuarium i oddanego jego sprawom duchownego. Otóż
dzięki jego staraniom czynionym
w kurii archidiecezjalnej w Gnieźnie

8 czerwca 1767 r. prymas Władysław
Łubieński wydał dekret uznający obraz św. Józefa Kaliskiego za imago gratiosa, czyli wizerunek łaskami słynący.
W tym samym czasie ksiądz Kłossowski, nie zaniedbując starań o uznanie wizerunku za cudowny, uzupełnił
ołtarze świątyni kolejną parą, dedykowaną – zgodnie z dawną, średniowieczną jeszcze tradycją – św. Annie
oraz św. św. Rochowi i Sebastianowi,
a w latach 1776-1777 zatrudnił w kolegiacie malarza, przybyłego z Piotrkowa Trybunalskiego Jana Godzkiego, który zgodnie z życzeniem
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inwestora namalował sześć obrazów do najnowszych ołtarzy bocznych oraz olbrzymich rozmiarów obraz stanowiący zasłonę czczonego wizerunku, a także odświeżył malowane na ścianach świątyni zacheuszki.

3
Z tych dzieł zachowało się do dziś tylko przedstawienie św. Rozalii, umieszczone w zwieńczeniu ołtarza bocznego św. św. Sebastiana i Rocha (obecnie Matki Boskiej Częstochowskiej),
a także pełniący do 1805 r. funkcję zasuwy ołtarzowej obraz „Suplikacje do
św. Józefa Kaliskiego”, który jest najbardziej znanym dziełem Godzkiego i ostatnio doczekał się kilku opracowań zawierających interesujące propozycje interpretacji jego wymowy
symbolicznej. Najogólniej rzecz ujmując, malowidło to przedstawia reprezentantów wszelkich ówczesnych
stanów, z ukazaną pośrodku grupą
dostojników, w osobach papieża, prymasa i króla, zanoszących do Boga
Ojca i Syna Bożego supliki, których
pośrednikiem jest św. Józef. Jakkolwiek by go nie interpretować, obraz
bez wątpienia służyć miał w intencji
zamawiającego go duchownego – który awansował już na kustosza kolegiaty – jako rodzaj teologicznej wykładni, malarskiego komentarza do ukrytego pod nim, czczonego wizerunku patrona sanktuarium, jako swoiste
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vademecum ówczesnych pielgrzymów
– zwłaszcza tych niepiśmiennych –
najdobitniej i najbardziej obrazowo
wyjaśniające, o jakie łaski i cuda mogą
przed kaliskim obrazem błagać.
Dla pielgrzymów piśmiennych
niestrudzony kapłan przygotował
w tym samym czasie obszerną księgę,
stanowiącą rejestr nadprzyrodzonych
zdarzeń i łask uzyskanych za wstawiennictwem kaliskiego patrona. Została ona wydana w Kaliszu, w drukarni pojezuickiej, a nosi długi tytuł, który trudno nawet zacytować w całości: Cuda y Łaski Za Przyczyną y wzywaniem Mniemanego Oyca Jezusowego Jozefa Świętego przy Obrazie Tegoż
Świętego Patryarchy w Kollegiacie Kaliskiey, uciekiącym się do Opieki Jego,
od Wszechmocnego Boga miłościwie
uczynione… Księga miała nie tylko służyć propagowaniu kultu św. Józefa, ale
też być pomocna w staraniach o koronację jego kaliskiego wizerunku, który
tymczasem, w 1773 r. uznany został za
cudowny, czyli imago miraculosa.
Kiedy wydawało się, że wieloletnie starania księdza Kłossowskiego
są tak bliskie urzeczywistnienia, kiedy wymagający teologowie watykańscy – zapoznawszy się z przesłanymi z Gniezna do Rzymu materiałami – potwierdzili cudowność kaliskiego obrazu, a papież Pius VI dokonał 3 maja 1783 r. w Rzymie koronacji jego kopii oraz zezwolił na jej
przeprowadzenie w kaliskim sanktuarium, wtedy nastąpiła nieprzewidziana katastrofa. W nocy z 3 na 4 sierpnia tegoż roku zawaliły się sklepienia naw kaliskiej kolegiaty, runęła też
spora część ich murów obwodowych
wraz z kaplicami, a pod ciężarem walących się sklepień ucierpiało wyposażenie, z takim trudem kompletowane
przez ostatnie lata. Za bezpośrednią
przyczynę tego nieszczęścia uważa się
wyburzanie bez odpowiednich zabezpieczeń dawnego pałacu arcybiskupiego, pochodzącego jeszcze z czasów
Jarosława Bogorii ze Skotnik, opuszczonego przez użytkujących go przez
lata jezuitów i będącego już w owym
czasie niebezpieczną ruiną. Pałac ten
przylegał narożem do fasady kolegiaty i jego nieumiejętna rozbiórka
5-6 2011

rzeczywiście mogła naruszyć statykę
wiekowej budowli, która prawdopodobnie nie odznaczała się już wówczas najlepszym stanem technicznym.
Nie zaradziły temu – jak się okazało –
prace murarskie podjęte w 1778 r. na
prośbę kustosza Kłossowskiego przez
kaliskiego murarza, Krystiana Bąkę.
Odbudowa naw kaliskiej kolegiaty, która – wbrew temu, co dotychczas pisano – rozpoczęta została jeszcze w roku katastrofy lub w rok później i zakończyła się definitywnie
w 1790 r., była sprawdzianem posłuszeństwa i cierpliwości księdza Kłossowskiego. Z Gniezna szły sprzeczne polecenia. Raz odbudowę wstrzymywano, innym razem, uwzględniając pokorne prośby kaliskiej kapituły, łaskawie pozwalano ją kontynuować. Ogólnie rzecz biorąc, zwierzchność kościelna życzyła sobie, aby siedzibę kolegiaty przenieść do kościoła jezuitów, opuszczonego po

4
3 | Srebrny relikwiarz z kompletu ufundowanego
w latach 1759-1764 przez ks. S. J. Kłossowskiego

4 | Obraz „Suplikacje do św. Józefa Kaliskiego”
autorstwa Jana Godzkiego, zapewne z 1777 r.,
stanowiący pierwotnie zasuwę cudownego
obrazu św. Józefa

5 | Kaliska kolegiata po odbudowie, litografia

Maksymiliana Fajansa według rysunku Stanisława
Barcikowskiego (reprod. wg Edward Stawecki,
Album Kaliskie, Warszawa 1858)

kasacie zakonu, a inwestycyjna gorliwość kaliskiego kustosza była dla tejże zwierzchności kłopotliwa. Do tego
dołączyły się problemy z finansowaniem odbudowy. Doszło do tego, że
niemłody już wówczas kapłan w towarzystwie wiernego organisty udał
się w pieszą wędrówkę: „Przebiegał w
towarzystwie organisty Marczyńskiego całą Polskę, kołacząc do pałaców,
dworów i chat o jałmużnę” – wspomina jeden z biografów Kłossowskiego (X. A. M., Dodatki [do artykułu ks. T. Trzcińskiego, Nieznana praca Balcera Pstrokońskiego], „Przegląd
Kościelny”, T. 7, nr 39, 1905, s. 171).
Te wszystkie poświęcenia nie poszły
na marne. Nowo wzniesiony, późnobarokowy korpus nawowy został nawet powiększony o jedno przęsło
w stosunku do starszej gotyckiej budowli; zyskał też od strony zachodniej trójkondygnacyjną wieżę, założoną na planie kwadratu i zwieńczoną wysokim hełmem. To ona jest
dziś znakiem rozpoznawczym sylwety świątyni, tak charakterystycznym
w panoramie miasta.
Odbudowaną kolegiatę trzeba
było na nowo wyposażyć. Wprawdzie wiele sprzętów przetrwało katastrofę w zaskakująco dobrym stanie
– w czym upatrywano zresztą znaku
szczególnej opieki jej patrona – trzeba było jednak wszystko na powrót
ustawić, scalić, pouzupełniać. Zapewne w tych pracach nieoceniona okazała się pomoc snycerza Franciszka Eytnera, zawsze służącego swym talentem
kolegiacie i swemu najwytrwalszemu
zleceniodawcy – jej kustoszowi. Przy
tej okazji powstały nowe zwieńczenia niektórych ołtarzy bocznych, które ucierpiały pod ciężarem walących
się sklepień i które pod względem stylistycznym najbardziej różnią się od
wczesnych dzieł Eytnera. Z tego też
czasu pochodzi para ołtarzy stojących
w najbliższym sąsiedztwie wieży, przy
zachodnich filarach nawy.
Dopiero po zakończeniu wszystkich prac można było pomyśleć o przeprowadzeniu w Kaliszu uroczystej koronacji obrazu św. Józefa, aczkolwiek
nie sprzyjała jej ówczesna sytuacja polityczna. Były to także trudne lata dla
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miasta – 13 września 1792 r. Kalisz
ogarnęła okropna pożoga, podczas
której zniszczonych zostało przeszło
czterysta domów. Pożar zagroził nawet samej kolegiacie i pozbawił dachu
nad głową wielu członków jej kapituły,
w tym sędziwego już wówczas kustosza
Stanisława Kłossowskiego. Ostatecznie
kaliska koronacja obrazu odbyła się dopiero 15 maja 1796 r. i nie miała rozmachu wcześniejszych polskich koronacji. Podczas ceremonii opat klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Trzemesznie, Michał Kosmowski herbu Kościesza, sufragan
gnieźnieński i biskup metropolitalny tytularny, będący delegatem Stolicy Apostolskiej odebrał od ówczesnego
proboszcza kolegiaty, prałata Ksawerego Ulatowskiego, przysięgę, w której – w imieniu kapituły kaliskiej i swoich następców – zobowiązał się do zachowania wieńczących cudowny obraz

koron i niepozbywania się ich nigdy
w przyszłości.
Niestety, nie sposób było dotrzymać tego przyrzeczenia. Drogocenne, złote korony, wysadzane szlachetnymi kamieniami, a także srebrne sukienki i kilka okazałych wotów padło w 1983 r. łupem świętokradców.
Nie pierwszy raz podjęto próbę ich
kradzieży, zawsze jednak wracały na
swoje prawowite miejsce. Tym razem
jednak nie udało się ich odzyskać.
Wielka to szkoda, gdyż korony były
niezwykle piękne i bogate, a stanowić
miały wotum wdzięczności księcia Jędrzeja Ogińskiego herbu Oginiec,
wojewody trockiego, który otrzymał
za wstawiennictwem św. Józefa szczególne łaski.
Ksiądz Kłossowski przeżył jeszcze dwa lata po uroczystościach koronacji obrazu. Zmarł 25 lipca 1798 r.,
otoczony powszechnym szacunkiem,
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wręcz opinią świętości, osiągnąwszy sędziwy jak na ówczesne warunki wiek 72 lat. W dwa dni po śmierci jego ciało złożone zostało w podziemiach kolegiaty. Z tym pochówkiem wiąże się pewna niewyjaśniona tajemnica. Jeszcze jako 29-letni wikariusz pobożny kapłan zamówił sobie u stolarza, Krystiana Eytnera, dębową trumnę, co zapisano w kontrakcie z 1755 r. w następujących słowach: „Do tey ieszcze roboty y Summy
należy Trumna Dembowa dla Pomienionego JMci X ktorą P. Krystyan zrobić deklaruie się według swego upodobania”. Trudno orzec, czy był to akt
zapobiegliwości, czy raczej wyraz postawy akcentującej świadomość przemijania i marności ziemskiego żywota, tak typowej dla barokowej pobożności. Najprawdopodobniej w tej właśnie trumnie spoczęło ciało zmarłego kustosza, jednakże trumna obecnie przechowywana w kolegiackiej
krypcie pod prezbiterium i opatrzona znacznie późniejszą, metalową tabliczką z imieniem, nazwiskiem oraz
datami życia kapłana, ma zaskakująco
niewielkie wymiary. Wykluczone, aby
mogła pomieścić szczątki mężczyzny
normalnego wzrostu, a jej nader prosta forma trudna jest do wydatowania.
Możliwe, iż jest to pochówek wtórny,
a przypuszczenie to wydaje się tym
bardziej prawdopodobne, że szczątki zacnego kustosza dwukrotnie przemieszczano w obrębie obydwu krypt
kolegiackich. Wskutek tych zabiegów
ich umieszczenie w nowszej trumnie
mogło okazać się konieczne.
Nie zachował się, niestety, żaden
portret księdza Kłossowskiego. Jego
rysy znamy wyłącznie z dziewiętnastowiecznej reprodukcji malowanego olejno wizerunku, który zaginął
w niewyjaśnionych okolicznościach
w XX w. Widnieje na niej dobrotliwa, łagodnie uśmiechnięta, szczupła twarz sędziwego kapłana, okolona puklami długich, siwych włosów.
Jego fizjonomia w zaskakujący sposób przypomina innego niezwykłego księdza, św. Jana Marię Vianneya,
proboszcza francuskiego Ars-sur-Formans. Obydwu duchownych łączyło zresztą nie tylko podobieństwo
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7
6 | Zaginiony portret ks. S. J. Kłossowskiego

(reprod. wg ks. M. Ciesielski, Pamiątka pierwszej
setnej rocznicy koronacyi…, Kalisz 1897)

7 | Strona tytułowa księgi
ks. S. J. Kłossowskiego Cuda y Łaski...,
wydanej w Kaliszu w 1780 r.
(zdjęcia: 1, 2, 7 – Mariusz Hertmann, 3, 4, 5 − Ewa
Andrzejewska, 6 – Pracownia Reprograficzna Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie)
................................................................................

fizyczne, ale także rozmach i charakter działań, żarliwość wiary, a zwłaszcza sposób sprawowania opieki duszpasterskiej nad wiernymi i podejście
do sakramentu pokuty, jako szczególnie pojętej służby w konfesjonale. Źródła wspominają, iż ksiądz Stanisław Kłossowski zasiadał w nim już
o godzinie piątej rano i spędzał tam
5-6 2011

czas dopóty, dopóki nie wyspowiadał
ostatniego chętnego. Nigdy też nie zabrakło tego wrażliwego duszpasterza
tam, gdzie pojawiała się choroba i nieszczęście, gdzie potrzebne były słowa
pociechy, otuchy i przypomnienia, że
w takich chwilach najlepiej polecić
siebie i swych bliskich opiece św. Józefa.
Nie potrzeba wielkiej przenikliwości, aby zauważyć, że dobroczynne
następstwa działalności tego przedsiębiorczego księdza nie zamknęły
się w granicach świątyni i parafii, ale
miały istotny wpływ na dalsze dzieje,
a nawet rangę miasta. Przede wszystkim brzemienna w skutki była z uporem forsowana i konsekwentnie realizowana decyzja o odbudowie kolegiaty. Dziś trudno sobie bez niej Kalisz
wyobrazić. A tak niewiele brakowało,
aby historia tej – jak dawniej pisano
– „prześwietnej” świątyni zakończyła się w feralnym dla niej 1783 r. To
dzięki wieloletnim staraniom księdza
Kłossowskiego kaliska kolegiata zasłynęła w całej Rzeczypospolitej jako
sanktuarium św. Józefa. Determinacja kapłana przy zbieraniu wszelkich
dowodów na to, iż mają tu miejsce
nadprzyrodzone, cudowne zdarzenia,
jego usilne starania o oficjalne uznanie tego przez konsystorza, stolicę
gnieźnieńską i Watykan, spowodowały, iż kaliski wizerunek stał się pierwszym w świecie koronowanym przedstawieniem Oblubieńca Marii. Kalisz
stał się ośrodkiem jego kultu, a z czasem również centrum józefologicznym, stolicą diecezji i celem pielgrzymów, wśród których w 1997 r. znalazł
się Jan Paweł II.
Trudno wręcz uwierzyć, że tego
wszystkiego dokonał wątły, niecieszący się najlepszym zdrowiem, wysokimi dochodami ani świetnymi koneksjami kapłan, człowiek wielkiej
skromności, który na każdym kroku
podkreślał swą mizerię, podpisując
się przeważnie jako „niegodny” kustosz kaliskiej kolegiaty. Nie ma cienia
przesady w stwierdzeniu, iż zmienił
on oblicze osiemnastowiecznego Kalisza. Nasz „kaliski Vianney”.
Ewa Andrzejewska
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Kalisz Kazimierzowski
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Z

astał Polskę drewnianą,
a zostawił murowaną.”
Tak mówi się od wieków o Kazimierzu Wielkim, wspaniałym władcy i niezrównanym budowniczym naszego kraju.
W 2010 r. upłynęło 700 lat od chwili
jego narodzin. To odpowiednia okazja, by przypomnieć jego zasługi dla
Kalisza.
Historyków zadziwia szczególny
sentyment króla Kazimierza do miasta nad Prosną. Na ogół tłumaczą go
sobie wdzięcznością za poparcie, jakiego Kalisz udzielił jego ojcu, Władysławowi Łokietkowi, w dążeniach
do zjednoczenia kraju. Być może kryje się za nim również przywiązanie do
miejsca szczególnie ważnego dla jego
dziada, księcia Bolesława Pobożnego i babki, którą była węgierska królewna, bł. Jolanta. Ich córka, a matka
Kazimierza, Jadwiga, była żoną Łokietka, wspieranego konsekwentnie
przez teściów w jego zjednoczeniowym dziele.
Skąd by się nie brał sentyment do
Kalisza, wiadomo, że Kazimierz Wielki bywał w nim wielokrotnie. Po raz
pierwszy – w rok po objęciu władzy, a
ostatnia wizyta odbyła się w roku jego
śmierci. Daty pozostałych odwiedzin
bardzo blisko sąsiadują ze sobą i często wiążą się z wydarzeniami niezwykle istotnymi dla całego kraju. Jednym z nich był pokój kaliski zawarty
z Krzyżakami w 1343 r., którego gwarantami byli m.in.: wojewoda, sędzia
kaliski oraz miasto Kalisz. W 1355 r.
kaliszanie byli świadkami kolejnego
kroku do jednoczenia Polski, jakim
był hołd lenny księcia mazowieckiego,

„

1

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

1 | Fragment murów miejskich Kalisza z basztą
„Dorotka”, w głębi bazylika rozbudowana
w czasach Kazimierza Wielkiego
2 | Mur miejski w sąsiedztwie katedry,
z widocznymi na nim reliktami baszty
nadwieszanej

2
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3
Ziemowita III. Przygotowując się do
odzyskania Śląska w 1368 r., Kazimierz Wielki zawarł w Kaliszu ugodę
z biskupem lubuskim. W wydarzeniu
tym uczestniczył król Węgier, Ludwik
Andegaweński.
Te i tym podobne wydarzenia −
to sfera wielkiej polityki wpływającej korzystnie nie tylko na rangę królewskiego miasta, ale również na jego
dostatnią codzienność. Tę ostatnią

gwarantowały liczne przywileje królewskie, które miały budować dobrobyt i wysoką rangę Kalisza. I tak
w 1338 r. król stworzył podstawy do
rozwoju w mieście handlu poprzez
nadanie prawa odbywania dorocznego, trwającego osiem dni jarmarku.
Pozwalając radzie miejskiej na wykup
wójtostwa w 1360 r., umożliwił miastu osiągnięcie pełnej autonomii. Jego
niezależności od obcego sądownictwa

4
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3 | Makieta zamku
Kazimierzowskiego, sporządzona
przez Władysława Kościelniaka
4 | Panorama bulwarów nadrzecznych
z kościołem i klasztorem oo.
franciszkanów

5 | Refektarz Kazimierzowski

w klasztorze oo. franciszkanów
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5
służyło ustanowienie sądu wyższego dla Kalisza i jego okolicy w 1365 r.
To zaledwie trzy z długiej listy dokumentów, w których nie brakło rozmaitych przywilejów i darowizn. Na ogół
obwarowane były one pewnymi wymogami, które miały zapewniać Kaliszowi porządek i troskę ze strony
jego mieszkańców. I tak na przykład
nadanie miastu wsi Tyniec powiązane było z obowiązkiem uregulowania rzeki Prosny na odcinku od klasztoru w Ołoboku aż do miasta, tak by

mogła ona służyć do spławu drewna,
a przez to stwarzała Kaliszowi kolejne
możliwości rozwoju.
Niestety, z oryginalnych Kazimierzowskich dokumentów niewiele
przetrwało do naszych czasów. Jedną
z zachowanych pozostałości po nich
jest piękna pieczęć woskowa, którą
był opatrzony przywilej dla kaliskich
rzeźników, z widoczną na niej sylwetką władcy, zasiadającego na królewskim tronie. Warto dodać, że obdarowując Kalisz tak hojnie, król nie

zapominał również o tutejszej społeczności żydowskiej. Już w 1334 r.
potwierdził jej prawa zawarte w Statucie Kaliskim, wydanym przez Bolesława Pobożnego. 30 lat później uczynił to po raz drugi. Zezwolił też na
budowę synagogi w mieście. Zasługi króla dla wyznawców religii mojżeszowej zostały w piękny sposób zapisane w paryskiej edycji Statutu z początku XX w., ilustrowanej przez Artura Szyka. Na jej stronie tytułowej
widnieje majestatyczna sylwetka Kazimierza, zasiadającego na tronie z dokumentem w ręku.
Osobnym rozdziałem w dziejach
królewskiej troski o miasto jest zagwarantowanie jego obronności. Około połowy XIV w. z woli króla dotychczasowy obszar Kalisza powiększono nieco w kierunku wschodnim
i otoczono murem obronnym. Według ustaleń miał on cztery bramy i 19
baszt, choć liczba tych ostatnich nie
jest do końca pewna. Spośród bram
najważniejsze były: Wrocławska i Toruńska. Dwie mniej znaczące − to: Piskorzewska oraz Łazienna. Było też
kilka pomniejszych przejść. Do naszych czasów z pierwotnego stanu zachował się fragment murów z popularną basztą „Dorotka”, która z czasem
stała się malowniczą wizytówką Kalisza. Dwa kolejne fragmenty zlokalizowane są przy ul. Piskorzewskiej. Trzeci kryje się przy ul. Łaziennej. Nieopodal niego znajduje się baszta Artyleryjska, służąca dziś za siedzibę Klubu Środowisk Twórczych „Wanatówka”. Na murze sąsiadującym z katedrą kaliską dotrwały do dziś ślady po
tzw. baszcie nadwieszanej − to resztki
trzech wsporników, które ją podtrzymywały. Tego typu baszty (charakterystyczne dla miast śląskich i Pomorza Zachodniego) były wielką rzadkością na terenach Wielkopolski. Dawny wygląd obwarowań Kalisza odnajdujemy na obrazie pędzla Bonifacego
Jatkowskiego z 1715 r., przedstawiającym dawnego patrona miasta, św. Paschalisa.
Częścią systemu obronnego Kalisza był murowany zamek królewski, który został rozbudowany przez
Kazimierza Wielkiego. Podobno
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oraz kolegiata (dziś bazylika) Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
W tym ostatnim wypadku donatorem
nie był król, ale arcybiskup gnieźnieński, Jarosław Bogoria Skotnicki. Ten
wybitny hierarcha kościelny bardzo

stopę kielicha. Cennego naczynia
używał Jan Paweł II w czasie mszy
sprawowanej w Kaliszu w 1997 r. tuż
obok budynku kolegiaty, znanej dziś
w całym świecie jako Sanktuarium
św. Józefa.

6 | Kielich mszalny
podarowany
kolegiacie kaliskiej
przez Kazimierza
Wielkiego

6

7 | Pieczęć
Kazimierza
Wielkiego, którą
prawdopodobnie
opatrzony był
przywilej dla
rzeźników kaliskich
z 1347 r.
8 | Strona tytułowa

7
należał on do największych zamków w Wielkopolsce. Jego budynki
ustawione w czworobok zajmowały
1500 m² powierzchni. Jeśli doliczyć
wewnętrzny dziedziniec, dawało to
łącznie 2 100 m². Budowla była trójkondygnacyjna, a każde z pięter mierzyło ponad 3 m wysokości. Mieściło się tu około 45 różnych pomieszczeń. Murowaną całość otaczała głęboka fosa, przez którą przerzucony
był mostek do usytuowanej od południa bramy. Dziś z dawnej świetności obiektu pozostały tylko kamienne ławy fundamentów tuż obok I Liceum im. Adama Asnyka, na placu nazwanym później Zamkowym,
a dziś Jana Pawła II.
Zachowały się natomiast po dziś
dzień trzy ceglane świątynie rozbudowane w czasach króla Kazimierza:
kościół oo. franciszkanów z pięknym
refektarzem Kazimierzowskim, kościół św. Mikołaja (dziś katedralny)
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Statutu Kaliskiego,
ilustrowanego
przez Artura Szyka,
z widoczną na niej
postacią Kazimierza
Wielkiego

(zdjęcia: 1-6, 8 –
Mariusz Hertmann,
7 – Jolanta Delura)
................................

8

blisko współpracował z królem i walnie przyczynił się do dzieła „murowania” Polski.
Bez wątpienia darem samego króla był cenny kielich mszalny z pozłacanego srebra, podarowany kolegiacie kaliskiej. Umieszczony na nim łaciński napis głosi, że: „Kazimierz król
Polski sprawił ten kielich pod rokiem
Pańskim 1363”. Czaszę tego pięknego
naczynia liturgicznego zdobi korona
z emaliowanych lilii, takich samych,
jakie znalazły się później w regaliach
trumiennych króla. Podobne lilie,
wraz z piastowskimi orłami, zdobią
5-6 2011

Po obecności Kazimierza Wielkiego w Kaliszu i jego łaskawości dla tego
miasta zostały nie tylko zabytki materialne. Została również legenda. Spisał ją Eligiusz Kor-Walczak w swoich
Baśniach i legendach kaliskich. Jest to
opowieść o prawdziwie królewskiej
zapłacie, jaką z rąk króla za starego koguta otrzymał ubogi chłopiec Maciuś.
Zapisana jest w niej prawda o mądrym
i dobrym królu, który potrafił troszczyć się o swoich poddanych. Historia
grodu nad Prosną potwierdza ją faktami.
Jolanta Delura
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leja Wolności, nazywana „cesarzową” wśród kaliskich ulic, już od momentu
powstania należała do ulubionych miejsc spacerowych kaliszan.
Położona w południowej części miasta, łączyła starówkę z równie pięknym i wiekowym parkiem miejskim.
W życiu Kalisza od zawsze pełniła
szczególną funkcję. To tędy zmierzali
dorożkami miłośnicy Melpomeny do
teatru, usytuowanego na jej drugim
końcu. Aleja, dopóki nie uległa całkowitej zabudowie, chętnie gościła też
rozmaite cyrki i atrakcje typu − lot
balonem czy pokazy sztucznych ogni.
Również narodziny dziesiątej muzy −
kina, związane były z kaliskim deptakiem, ponieważ otwarto tutaj pierwsze w mieście stałe kino „Oaza”. Ważna rola, jaką odgrywała Aleja w życiu kulturalnym, rozrywkowym i towarzyskim miasta, w połączeniu z jej
spacerowym, rekreacyjnym charakterem, pozwala widzieć ją jako prawdziwe miejskie korso, ponieważ zgodnie
z definicją Władysława Kopalińskiego była to „[...] szeroka aleja miejska,
miejsce spacerów i przejażdżek, deptak, promenada [...]” (W. Kopaliński,
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa
2000, s. 279).
Aleja wytyczona została w 1800 r.
i była to pierwsza ulica założona za
murami średniowiecznego miasta,

2

Kaliskie korso

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

1
1 | Aleja Józefiny od strony Trybunału,
fotografia z 1895 r.
2 | Trybunał na pocztówce z końca XIX w.

w czasach, kiedy Kalisz leżał w zaborze pruskim. Na ogół nie zdajemy sobie sprawy, jak przełomowym momentem w dziejach urbanistyki było
przekraczanie obwarowań i tworzenie nowych, szerokich i zadrzewionych ulic na obszarach pofortyfikacyjnych. Było to przejawem nowoczesnego pojmowania miasta i jego potrzeb, jako tworu będącego nie tylko miejscem zamieszkania, pełniącego funkcje handlowe i produkcyjne,
ale także zapewniającego mieszkańcom przestrzeń na odpoczynek. Taką
właśnie funkcję pełniły liczne promenady, zakładane w wielu europejskich
miastach około 1800 r. Kaliska Aleja
wraz z wcześniejszymi od niej Alejami
Marcinkowskiego (Wilhelmowskimi)
w Poznaniu (1793-1794) były pierwszymi tego typu reformami urbanistycznymi w tej części Europy, na co
zwróciła uwagę już Zofia Ostrowska-Kębłowska, która chyba słusznie
wywodzi ich formę także z nowych
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miast berlińskich − Dorotheenstadt
(1663 r.) z promenadą Unter den Linden i Friedrichstadt (1721-1736),
opartych na francuskich projektach
Jean’a Baptiste Colberta (Z. Ostrowska-Kębłowska, Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1780-1880, Poznań 1982, s. 112). Kaliska
i poznańska realizacja alei była więc
przejawem polityki zaborcy, zmierzającego do upodobnienia nowo pozyskanych prowincji do Królestwa
Prus. Poznańska Aleja została zaprojektowana przez wybitnego architekta
i urbanistę Davida Gilly i nie jest wykluczone, że miał on również udział
przy przebudowie Kalisza, jednak wobec braku źródeł trudno jest to jednoznacznie stwierdzić.
Kaliska Aleja rozciągała się na
osi północny zachód − południowy wschód, częściowo równolegle do
rzeki i znajdujących się za nią murów
miejskich. Do dzisiaj nie zmieniła zasadniczo swego biegu i pokrywa się
z linią widoczną na jedynym zachowanym z tego okresu planie miasta.
Początkowo wysadzana była czterema
rzędami topoli włoskich, które pełniły funkcje odwadniające. W czasach
Królestwa Kongresowego zamieniono je na kasztanowce, które wymarły pewnej mroźnej zimy 1928-1929 r.,
i wówczas posadzono na ich miejscu
lipy. Z miastem Aleja połączona była
początkowo poprzez jeden most –
Kamienny (wówczas Młyński). Drugim końcem łączyła się drewnianym
mostkiem z parkiem.
Utrata Kalisza przez Królestwo
Prus (1807 r.) i krótki epizod napoleoński, aż do kongresu wiedeńskiego, niewiele wniosły w kształt ulicy,
jednak prawdopodobnie odbywające się tu defilady wojskowe mogły pomóc w zaanektowaniu tej przestrzeni
przez kaliszan i uznaniu jej za „swoją”. W pełni doszło do tego w czasach
Królestwa Kongresowego, a to za
sprawą wzniesienia Trybunału przez
Sylwestra Szpilowskiego w 1821 r.
i budowy dodatkowego Mostu Trybunalskiego, łączącego Aleję z miastem w granicach lokacyjnych (z ul.
Kolegialną). Reprezentacyjna budowla na zawsze zmieniła charakter
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6
3 | Teatr Miejski na pocztówce z początku lat
trzydziestych XX w.
4 | Bulwary Aleksandry Piłsudskiej na pocztówce
z około 1936 r.

5 | Bank Państwa, zrealizowany w latach 1922-1924 w Alei Józefiny, na pocztówce z XIX w.

6 | Fragment Alei Wolności – widok obecny
(zdjęcia: 1, 3-5 − w zbiorach Muzeum Okręgowego
Ziemi Kaliskiej, fot. 2 − w zbiorach Biblioteki
im. A. Asnyka w Kaliszu, fot. 6 – Mariusz Hertmann)
...............................................................................

ulicy na bardziej oficjalny, wyznaczyła też skalę jej przyszłej zabudowy. Już w 1829 r. na zamknięciu południowo-wschodniej osi kaliskiego
korso powstał pierwszy w mieście budynek teatru; w 1835 r. został przebudowany i zmodernizowany przez
Franciszka Reinsteina. Kaliszanie tak
mocno przywiązali się do malowniczo położonej nad rzeką, w sąsiedztwie parku, świątyni Melpomeny, że

jeszcze dwukrotnie będą odbudowywać gmach teatru w tym samym
miejscu. Aleja stała się tym samym
centrum kulturalnym miasta i nawet kiedy budynek teatru pozostawał
w ruinie po pożarze w 1858 r., to
właśnie ta ulica, jako jedyna w mieście, oferowała swoim mieszkańcom
popularne teatry letnie Neumana
Golińskiego, a także słynny „Ogródek Warszawski” Wypiszczyków.
Miały one nieco bardziej rozrywkowy charakter i umieszczane były
w podwórzach posesji. Zresztą tego
typu atrakcji, można powiedzieć ludycznych, w przestrzeni kaliskiego
korso nigdy nie brakowało. Na przełomie XIX i XX w. własny tor otworzyli w sąsiedztwie teatru cykliści,
a zimą przy Moście Parkowym czynne było lodowisko, gdzie można było
w niedzielne popołudnie tańczyć na
lodzie, słuchając walca granego na
żywo przez orkiestrę. Dlatego też

w przedwojennej prasie ulica ta słusznie uzyskała zaszczytne miano „Prateru Kaliskiego” (Prater Kaliski, „Gazeta Kaliska”, nr 129, s. 2).
Aleja kaliska była też ulubionym
miejscem manifestacji władzy. Najpełniej wyrażało się to w nieustających zmianach jej nazwy, bo chyba nie
ma w mieście drugiej ulicy o tak wielu
imionach. W momencie powstania,
w czasach zaboru pruskiego, nazwano ją imieniem Fryderyka Wilhelma,
a następnie królowej Luizy. Od czasów Księstwa Warszawskiego aż do lat
trzydziestych XX w. patronowała jej
Józefina (żona Napoleona Bonaparte), potem w 1934 r. nadano jej imię
kolejnej damy, żony marszałka Józefa Piłsudskiego – Aleksandry. W czasach okupacji hitlerowskiej nosiła nazwę Hermanna Göringa, a tuż po wojnie – Józefa Stalina. W 1956 r. nazwano ją Aleją Wolności. Czas pokaże na
jak długo...
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To tutaj także w 1900 r., przed
gmachem Sądu Okręgowego (dawnym Trybunałem), ustawiono pomnik cara Aleksandra II, a jeszcze całkiem niedawno, bo w latach 1965-1990, na placu przed teatrem stał
mały betonowy obelisk ku czci poległych w walce za władzę ludową.
Zmiany polityczne odzwierciedlały
się również w architekturze, tak należy bowiem widzieć ukształtowanie
w formach neoklasycystycznych zamknięcia południowo-wschodniej
osi Alei, w postaci kompleksu gmachów: teatru według projektu Czesława Przybylskiego z 1919 r. i Banku Polskiego, zbudowanego przez
Mariana Lalewicza w latach 1922-1924. Odwołanie się do form klasycyzmu (w gmachu banku był to klasycyzm o proweniencji stanisławowskiej) przez młode odrodzone państwo było zrozumiałe i wynikało z potrzeby podkreślania „polskości” takich miast, jak chociażby Kalisz.

Spotkanie z książką

Z tych samych względów w zabudowie mieszkalnej Alei dominują również formy klasycystyczne. Z drugiej
strony wynika to zapewne z faktu, że
wiele spośród obecnych kamienic zostało jedynie przebudowanych z dwukondygnacyjnych skromnych domów
o oszczędnej klasycystycznej dekoracji, powstałych w czasach Królestwa
Kongresowego.
Obecna zabudowa mieszkalna ukształtowała się w latach około
1890-1920. Wśród kilkunastu kamienic znalazła się tylko jedna o formach
modernistycznych (!) i tylko trzy
o delikatniej dekoracji secesyjnej. Wydaje się, że na budownictwo mieszkalne w Kaliszu nie oddziałały w takim
stopniu, jak np. w Poznaniu czy Łodzi, wzory berlińskich i wiedeńskich
kamienic czynszowych, o eleganckich klatkach schodowych i przeszklonych ogrodach zimowych. Tylko nieliczne spośród domów w Alei miały
prawdziwie wielkomiejski charakter,

Przedmowie do wydanej w ubiegłym roku w Toruniu książki Huberta Sylwestrzaka i Jolanty Kachnic Kamienne tworzywo sztuki (Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 350, il. 117) – będącej de
facto skryptem przeznaczonym dla studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK
w Toruniu, pisanym jednak z nadzieją, że zainteresuje on szerszy krąg czytelników – autorzy uczynili kąśliwą, aczkolwiek słuszną uwagę: „Znajomość
kamiennego tworzywa sztuki pozostawia często wiele do życzenia. W serii
wydawniczej «Katalog zabytków dzieł sztuki» rodzaj i pochodzenie kamienia jest traktowane ogólnikowo (np. «kamień», «piaskowiec» bez bliższego określenia)”. Tymczasem życie pokazuje, że z przenoszeniem fachowej terminologii z jednej dyscypliny nauki do drugiej jest jeszcze gorzej (nie
wspominając już nawet o używaniu przez reprezentantów nawet dość bliskich sobie dziedzin mowy potocznej).
Przykładem – niezauważone od wielu lat apele o zmianę
napisu na metalowej tabliczce informacyjnej umieszczonej na pierwszym chronologicznie trzonie Kolumny Zygmunta, spoczywającym obecnie na trawniku w pobliżu
Zamku Królewskiego w Warszawie. Czytamy na niej, że
ten historyczny trzon został wykonany... „Z MARMURU
CHĘCIŃSKIEGO”, a przecież wiemy (i widzimy to przyglądając się oszlifowanej powierzchni zabytkowej kolumny),
że chodzi nie o MARMUR, lecz o ZLEPIENIEC, dokładnie
ZLEPIENIEC ZYGMUNTOWSKI albo ZYGMUNTÓWKĘ (zwięzłą, okruchową skałę osadową, niemającą związku ze
skałę metamorficzną, produktem powstałym w wyniku
przeobrażenia skał węglanowych, marmurem)! No, chyba, że będziemy w nieskończoność posługiwać się okre-
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z ukształtowanym dla celów handlowych i usługowych przyziemiem.
Większość z pozostałych kamienic
również wynajmowana była częściowo dla podobnych celów, jednak nie
zostało to odzwierciedlone w architekturze. Obecnie mamy do czynienia
z podobną sytuacją, jednak już nie tylko partery, ale całe kamienice adaptowane są dla celów usługowych. W zasadzie tylko trzy domy pełnią pierwotną, mieszkalną funkcję, w pozostałych
urządza się banki, restauracje, kancelarie adwokackie, szkoły językowe oraz
różnego rodzaju biura i sklepy.
Już dawno minęły czasy, kiedy spacer w Alei był niemal wyprawą za miasto, a jednak kaliskie korso wciąż pozostaje ulubionym miejscem spacerowym kaliszan. Jest coś szczególnego w charakterze tej ulicy i nie zagłuszy tego nawet hałas przejeżdżających
licznych aut.
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śleniami sprzed dwóch czy trzech wieków albo przyjmiemy potoczną definicję
marmuru: „kamień rzeźbiarski, skała, która daje się ogładzić, oszlifować”,
ale wtedy należałoby „ubrać” to słowo w cudzysłów.
W książce Huberta Sylwestrzaka i Jolanty Kachnic kwestie te i wiele, wiele innych zostały kompetentnie i zrozumiale wyjaśnione. Czytelnik otrzymuje
w niej – w krótkich, zwięźle napisanych rozdziałach – ogólne informacje na
temat sieciowej budowy kryształów, ich właściwości fizycznych, składu chemicznego i odmian, by wreszcie z rozdziału zatytułowanego Minerały – tworzywo dzieł sztuki dowiedzieć się o budowie i właściwościach poszczególnych minerałów, ich występowaniu i zastosowaniu w sztuce. Podobnie ujęte są kolejne
rozdziały książki, tym razem poświęcone skałom, jako
tworzywu dzieł sztuki. W rozdziale ostatnim – co należy przyjąć ze zrozumieniem, bo to gest autorów pod
adresem głównego odbiorcy skryptu – szczególną uwagę zwrócono na obecność kamienia w architekturze Torunia.
Redakcję „Spotkań z Zabytkami” cieszy nie tylko
fakt pojawienia się na rynku wydawniczym tej ze wszech
miar potrzebnej pozycji, ale także i to, że jednym z konsultantów książki jest historyk sztuki dr Michał Wardzyński, autor jednej z pierwszych, nowocześnie napisanych popularnonaukowych publikacji na wskazany temat
– artykułu Piękno zaklęte w kamieniu, który ukazał się
w naszym miesięczniku już w roku 2004 (nr 2, ss. 6-10).
Książkę w cenie 68 zł można kupić bezpośrednio
u wydawcy (www.wydawnictwoumk.pl).
WJP
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Niezwykłe losy pomnika
cara Aleksandra II w Kaliszu

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

P

o upadku powstania styczniowego głównym celem
Rosji była unifikacja ziem
Królestwa Polskiego z państwem carów. Dążenie to wyrażało się m.in. poprzez nadawanie polskim miastom obcego, „ruskiego” charakteru. W wypadku Kalisza elementem ulic stały się dwujęzyczne, rosyjsko-polskie szyldy.

zjazdy monarchów zaborczych (1813
i 1835 r.; rozebrany w międzywojniu).
Kalisz, w przeciwieństwie do innych miast Królestwa, miał jednak
sporo szczęścia. Urzędujący od 1883 r.
rosyjski gubernator Michał Piotrowicz
Daragan, człowiek życzliwy Polakom,
okazał się niechętny jakimkolwiek manifestacjom zaborczej potęgi. Przez
cały okres carskich rządów reprezenta-

1 | Neobizantyjski gmach Banku Państwa
(Gosudarstwiennyj Bank) – rekonstrukcja
rysunkowa wykonana przez Mateusza Halaka

cyjna ulica miasta (zob. artykuł na ss.
33-36) nosiła imię Alei cesarzowej Józefiny (obecnie Aleja Wolności). Czy
o pozostawieniu jako patrona osoby
związanej z napoleońską legendą zadecydowała postawa gubernatora, czy
też niedbalstwo Rosjan, nie wiadomo.
Najpiękniejsza w mieście aleja nie mogła jednak ustrzec się zmian podkreślających związki z imperium. Silnym
akcentem, mającym świadczyć o rosyjskim charakterze Kalisza, stał się neobizantyjski gmach Banku Państwa (po
1945 r. całkowicie przebudowany).

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

W panoramie miasta obok kościelnych wież wyrosły cerkiewne kopuły
soboru św. Piotra i Pawła (1877 r.;
rozebrany w latach dwudziestych
XX w.) i niewielkiej wojskowej cerkiewki św. Jerzego (obecnie Centrum Kultury i Sztuki). Już w 1841 r.
na placu św. Józefa stanął żeliwny obelisk, upamiętniający kaliskie

Projekt opracowany przez architekta gubernialnego Józefa Chrzanowskiego, zrealizowany został w 1872 r.
− prócz typowej dla architektury staroruskiej dekoracji o panowaniu Romanowów miały przypominać wieńczące jego dach dwugłowe orły. Herb
Rosji znalazł się również na tympanonie pobliskiego Trybunału. Zastąpił
on pierwotną klasycystyczną dekorację z alegorią sprawiedliwości. Gmach
wzorowany na wschodniej fasadzie
Luwru idealnie nadawał się na tło reprezentacyjnego pomnika. Jeszcze za
poprzednika Daragana – gubernatora
Piotra Iwanowicza Szabelskiego, pojawił się pomysł, aby w tym miejscu stanął monument ku czci cara Aleksandra II. Wybór władcy miał znaczenie
polityczne. Imperator, skądinąd tłumiciel powstania styczniowego, był
również autorem reformy uwłaszczeniowej. Celem propagowanego kultu było związanie z Rosją najbiedniejszej warstwy polskiego społeczeństwa
– chłopstwa. Udając się do sądu, mieli oni czuć, że oto sam cesarz bierze ich
pod opiekę prawa. Mimo że projekt
cieszył się poparciem Rosjan, niechętny budowie okazał się sam gubernator
Daragan. Był on jednak zobowiązany wykonać obietnicę złożoną jeszcze
przez Szabelskiego, ale czynił to nadzwyczaj opieszale.
Faza projektowa pomnika ciągnęła się od 1883 r.! Pieniądze na budowę
(2800 rubli) wymuszano wśród chłopów na zebraniach gminnych. Drugą część (2300 rubli) zebrano wśród
carskich urzędników. Ci ostatni czcili w ten sposób osobę panującą, za której rządów powołano do istnienia gubernię kaliską i przeprowadzono reformę sądownictwa. Główną część musiało jednak dołożyć państwo. Cała
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2
suma złożona na ten cel wyniosła 20
tys. rubli. Projekt rzeźby zlecono Józefowi Chrzanowskiemu – projektantowi Banku Państwa. 10 czerwca 1899 r.
„Jego Cesarska Mość [Mikołaj II] raczył
zatwierdzić projekt”. Wykonanie części kamiennych (postumentu) zamówiono u kaliskiego kamieniarza Karola Gintera. Na przedniej ścianie cokołu
umieszczono inskrypcje w języku rosyjskim i polskim: „Imperatorowi Aleksandrowi II od mieszkańców, urzędników administracji i sądu Guberni Kaliskiej”, na innych ścianach napisy wymieniały najważniejsze wydarzenia
z okresu rządów cara − uwłaszczenie
chłopów (18 lutego 1864 r.), utworzenie guberni kaliskiej (1867 r.), uwłaszczenie chłopów na ziemiach Królestwa Polskiego. Cztery ozdobne lampy oraz balustrady sporządził miejscowy „zakład mechaniczny p. Alfreda
Milkego”. Jedynie wykonanie głównego
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2 | Pomnik Aleksandra II
3 | Kazimierz Wielki, płaskorzeźba wykonana
przez Czesława Makowskiego z przetopionego
popiersia cara (w zbiorach Muzeum Okręgowego
Ziemi Kaliskiej)
(zdjęcia: repr. 2 i fot. 3 − Mariusz Hertmann)
.............................................................................

elementu, tj. brązowego popiersia cara
Aleksandra II, zlecono „słynnemu rzeźbiarzowi petersburskiemu Czyżewowi”.
Chodzi tu zapewne o Matwieja Cziżowa (1838-1916), autora pomnika carycy Katarzyny na pl. Teatralnym w Petersburgu. W czerwcu 1900 r. pomnik
był gotowy. „Kancelaria Naczelnika
Guberni z rozkazu Jego Ekscelencji ma
zaszczyt donieść, że w środę 25 czerwca odbędzie się odsłonięcie i poświęcenie
pomnika cesarza Aleksandra II” – pisała „Gazeta Kaliska” przed 107 laty.
W wyznaczonym dniu urzędników
5-6 2011

obowiązywał specjalny strój – galowy
uniform. Panowie spoza administracji mieli włożyć czarne fraki i białe krawaty; w ręku każdego znalazł się cylinder i rękawiczki. Gazeta zaznaczyła, że
w najbliższym otoczeniu pomnika
mogą się znajdować tylko urzędnicy
nie niższej, niż VI rangi.
Jak mógł wyglądać dzień odsłonięcia monumentu? 25 czerwca (12 lipca według kalendarza gregoriańskiego) 1900 r. o godz. 11.30
w Alei zbierają się tłumy gapiów.
Wzdłuż całej ulicy ustawiają się odświętnie ubrane oddziały pułku aleksandryjskich dragonów i straży pogranicznej. W środku skweru za metalowymi barierkami zebrali się – chcąc
nie chcąc – przedstawiciele „obywateli miasta” z prezydentem Maksymilianem Opielińskim. Z ciekawszych person wyróżnia się postać niemieckiego
prezesa policji prowincji poznańskiej
Helmana (imię nieustalone). Wszyscy
czekają na głównego gościa uroczystości − carskiego generał gubernatora warszawskiego księcia Aleksandra
Bagrationa Imeretyńskiego. „Jaśnie
oświecony” książę pojawia się punktualnie o godz. 12.00, w otoczeniu licznej wojskowej świty i w towarzystwie
„jego ekscelencji” gubernatora Daragana. Przybycie oficjeli rozpoczyna
uroczystości religijne pod przewodnictwem kanonika włocławskiego
Franciszka Stopierzyńskiego. W ich
trakcie spada zasłona i następuje prezentacja kaliskich twórców pomnika.
Po 10-minutowej przerwie pod rzeźbę przybywa duchowieństwo prawosławne z proboszczem soboru Tatarowem (imię nieustalone) i odprawiane
są „modły za Wieczną pamięć Cesarza
Aleksandra II oraz odśpiewano Wielolecie dla Miłościwie Panującego Najjaśniejszego Pana I i całego Domu Cesarskiego”. Po złożeniu wieńców i prezentacji wojska uroczystości kończy
podanie dostojnemu gościowi chleba i soli, „które Jaśnie Oświecony naczelnik przyjąć raczył”. Jest to jedna
z ostatnich oficjalnych wizyt Imeretyńskiego. W związku z ujawnieniem
(w 1898 r.) tajnego memoriału do Mikołaja II, książę zostaje zdymisjonowany i wkrótce umiera.
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Uroczystość odsłonięcia pomnika
z trudem maskowała niechęć mieszkańców. Według złośliwej plotki
„najjaśniejszy i oświecony” pan (tylko latarniami, jak zauważali dowcipnisie) nieprzypadkowo ustawiony był tyłem do sądu. W wierszyku podchwyconym przez kaliską ulicę niedwuznacznie zaznaczono, w jakiej tylnej części ciała imperator
miał sprawiedliwość, symbolizowaną przez gmach sądu. Podczas rewolucji 1905 r. nieznani sprawcy ostrzelali pomnik Aleksandra II, o czym

z niepokojem donosił kaliski gubernator Mikołaj Iwanowicz Nowosilcow, jednak rzeźba przetrwała atak
pruskich wojsk w sierpniu 1914 r.,
mimo że niemal całe miasto zostało zniszczone. W 1917 r. w odległym
Jekaterynburgu zamordowany został
wraz z całą rodziną w okrutny sposób car Mikołaj, wnuk upamiętnionego cesarza. W Kaliszu wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości
rozpoczęła się trwająca wiele lat akcja likwidacji rosyjskich śladów. Jedna z pierwszych decyzji dotyczyła
usunięcia pomnika. Obiekt rozebrała ta sama firma Karola Gintera, która w 1900 r. kierowała robotami kamieniarskimi. W dziele rozbiórki elementów metalowych pomagał jej zakład Walentego Kulisiewicza (ojca
Tadeusza, słynnego rysownika). Wykonane z cennego materiału popiersie
próbowali zrabować na potrzeby wojenne Niemcy. Po rzeźbie pozostało
puste miejsce, cokół zaginął.
Niemcom chyba nie udało się wywieźć popiersia, bo − jak twierdzi kaliski regionalista Władysław Kościelniak − zezłomowana rzeźba miała

trafić do Warszawy, gdzie w 1920 r.
została przetopiona. Czesław Makowski, znany rzeźbiarz i medalier, z otrzymanego materiału wykonał Kazimierza Wielkiego. Rok później płaskorzeźba już z wizerunkiem polskiego
króla powróciła do Kalisza. Nad Prosną czekał na nią umieszczony w pobliżu sądu za rzeką fragment muru kazimierzowskiego, z dawnych fortyfikacji miasta, odkrytego podczas rozbiórki pobliskich ruin. Umieszczono
na nim napis: „W 1919 r., gdy miasto
dźwigało się z ruin, złom ten [mur] postawiono”. Otoczona żelaznymi sztachetkami i kwiatowymi rabatkami
plakieta wraz ze średniowieczną pamiątką stała aż do ostatniej wojny, do
momentu usunięcia muru przez hitlerowców. Sama płaskorzeźba w nieznanych okolicznościach ocalała i dziś
trochę zapomniana przechowywana jest w magazynach kaliskiego muzeum. Warto pomyśleć o przywróceniu miastu króla Kazimierza, który
miał w swej, pomnikowej historii epizod „bycia” carem Rosji.
Maciej Błachowicz

Spotkanie z książką

NOWY KALISZANIN

T

a długo oczekiwana przez mieszkańców miasta nad Prosną książka ukazała się w końcu ub. roku. Nowy Kaliszanin autorstwa Anny Tabaki (historyka sztuki i dziennikarki) i Macieja Błachowicza (historyka i wykładowcy uniwersyteckiego) wydany został przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kaliszu.
Tytuł książki nawiązuje do „Kaliszanina”, gazety wydawanej w mieście w drugiej połowie XIX w. Autorzy, znani z wcześniejszych publikacji na łamach lokalnego pisma „Życie Kalisza”, wybrali do książki sto
opublikowanych tam wcześniej artykułów, pogłębionych i trochę inaczej ujętych.
W pierwszym rozdziale książki – Twarz miasta,
przedstawione zostały stare przewodniki po Kaliszu, ale
autorzy starali się tu przede wszystkim opisać atrakcje
miasta: sztuczne ruiny w kaliskim parku, kaliskie sanatorium, Most Trybunalski, polichromie (autorstwa Włodzimierza Tetmajera) w Kaplicy Polskiej w kościele św.
Mikołaja, dawny gmach Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego, budynek Kaliskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, Kaliski Nowy Rynek i jego atrakcje.
Rozdział Dziedzictwo – to historie szczególnie cennych sakralnych zabytków Kalisza: wspomnianego kościoła św. Mikołaja, kościoła garnizonowego, kolegiaty Wniebowzięcia NMP, kolekcji szat liturgicznych
w skarbczyku bazyliki św. Józefa, Kaplicy Męki Pańskiej
przy kościele franciszkanów i niezwykłych ołtarzy z tej
kaplicy, kapliczek i figur świętych.

Ogrody pamięci, kolejna część publikacji, jest prezentacją śladów pozostałych po dziewiętnastowiecznym Kaliszu: miejskich cmentarzy, pierwszych
fotografii miasta, ukazującego się w latach 1870-1892 pisma „Kaliszanin”,
fabryki fortepianów Arnolda Fibigera.
Rozdział Kroniki i obyczaje – to kaliskie varia, rozmaite ciekawostki, np.
opisy cudów, które zdarzyły się w mieście, ceremoniałów przyjmowania cesarzy, rozrywek kaliskich, pracy cyrulików, żebraków
ulicznych, zabiegów higienicznych w mieście czy
nawet miejskich egzekucji.
Rozdział Portrety zawiera biografie związanych
z miastem znanych osobistości, m.in. Adama Asnyka, Adama Chodyńskiego, Marii Dąbrowskiej, Józefa Jabłkowskiego, arcybiskupa Stanisława Karnkowskiego, Stefana Szolc-Rogozińskiego, Jana Tarasina, Juliusza Ulrycha. Czytelnicy, który chcą dowiedzieć się więcej o historii miasta, mają do dyspozycji obszerną bibliografię.
Książkę ilustruje około tysiąca archiwalnych (pochodzących z Archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu, Archiwum Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i zbiorów prywatnych) oraz współczesnych zdjęć. Autorem ciekawej szaty graficznej jest
Krzysztof Oleksiak.
Publikacji, niestety, nie można kupić, dostępna
jest w Bibliotece Miejskiej.

...............................................................................................................................................................................................................................
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Nadzieja kolorami pisana

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

K

ościół św. Mikołaja w Kaliszu, pełniący dziś funkcję katedry, kryje w swoim wnętrzu jedno z najcenniejszych malowideł epoki modernizmu, piękną polichromię pędzla Włodzimierza Tetmajera.
Malowidło powstało w 1909 r. na
zamówienie ówczesnego gospodarza
świątyni, ks. Stanisława Sobczyńskiego. W pierwszych latach XX w. podjął on dzieło generalnego remontu kościoła. Jednym z zadań, które przed
sobą postawił, było ozdobienie kaplicy Matki Bożej Pocieszenia. W tym
celu zaprosił do Kalisza bardzo cenionego krakowskiego artystę, Włodzimierza Tetmajera, podówczas już

autora polichromii w kaplicy Królowej Zofii na Wawelu i w parafialnym kościele w Sosnowcu. Za łączną
sumę 4 tys. rubli stworzył on w Kaliszu prawdziwe arcydzieło, patriotyczną w swej wymowie polichromię, od
której kaplica wzięła nazwę „Polska”
lub „Pod Orłami”.
Większość autorów opisujących
wnętrze tego pomieszczenia zwraca
uwagę na panujący w nim półmrok.
Jest on efektem zamierzonym, kaplica bowiem z założenia jest kryptą grobową. Wskazuje na to jej usytuowanie w przestrzeni kościoła. Wchodząc do świątyni jej prawą nawą,
stajemy przed pięknym witrażem
z ukrzyżowaniem Chrystusa. Gdy

1
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przechodzimy stąd do prezbiterium,
widzimy w głównym ołtarzu obraz
„Zdjęcie z krzyża”. Niegdyś było to
dzieło ze szkoły Petera Paula Rubensa,
ale po kradzieży w 1973 r. zastąpiono
je kopią miejscowego artysty. Następstwo wydarzeń biblijnych po śmierci
Chrystusa i zdjęciu z krzyża nakazuje spodziewać się złożenia do grobu.
I owym grobem właśnie jest sąsiadująca z prezbiterium od jego lewej strony
Kaplica Polska.
Prowadzące do kaplicy wejście
jest stosunkowo niskie i uniemożliwia patrzącemu z zewnątrz dostrzeżenie Tetmajerowskich malowideł. Żeby
je zobaczyć, trzeba wejść do środka
i unieść głowę, na wysokości oczu jest

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

2
1 | 2 | Polichromie na ścianach Kaplicy Polskiej
...............................................................................

bowiem ciemna ściana koloru skrzepłej krwi, z powtórzonym wielokrotnie motywem krzyża. Ponad głową
wchodzącego kończy ją jasny fryz,
złożony z białych, a właściwie srebrnych, polskich orłów piastowskich.
Ciągnie się on wzdłuż wszystkich
czterech ścian kaplicy. Centralną ścianę zajmuje ołtarz z dwoma wizerunkami: Matki Bożej Pocieszenia i oblicza cierniem ukoronowanego Chrystusa. Piękna snycerka ołtarza wyraźnie widoczna jest na tle ciemnoniebieskiej, wręcz granatowej ściany, malowanej we wzór rybiej łuski.
Na ścianie po prawej stronie ołtarza artysta umieścił centralne malowidło − scenę z Matką Bożą, przed
której tronem grupa osób składa
mary z martwą kobietą. Purpurowy
płaszcz, który okrywa Maryję, osłania także ciało zmarłej. Jej wyjątkową

godność sugerują też postacie przynoszące mary: Kazimierz Wielki, Jagiełło i Jadwiga, władcy z czasów dawnej
świetności naszego kraju. Z lewej strony − cała grupa osób współczesnych
fundatorowi, przede wszystkim on
sam w bogatym ornacie z pasów słuckich i z dramatycznie wyciągniętymi
ku Matce Bożej rękami. Za nim bogata reprezentacja ówczesnych kaliszan:
ziemianin Piotr Fundament Karśnicki − dziedzic podkaliskiego Majkowa,
Stanisław Herbich − prezes Związku
Rzemieślników Chrześcijańskich, Józef Biliński – sołtys Majkowa, rewolucjonista Wojciech Jabłkowski, rozstrzelany za zabicie carskiego donosiciela, i kilka innych osób, między którymi autor polichromii umieścił również własny portret. Obie grupy łączy widoczny powyżej łaciński napis:
„Pod Twoją obronę uciekamy się”. Tak
oto Polacy modlą się o ratunek dla
umarłej Ojczyzny, ją to bowiem symbolizuje postać leżącej kobiety. Matka Boża unosi nad wszystkimi ręce

uspokajającym i zarazem opiekuńczym gestem.
Ten sam gest powtórzony jest
w umieszczonym na sąsiedniej ścianie malowidle z postaciami fundatorów świątyni. Są nimi bł. Jolanta oraz
jej małżonek, książę Bolesław Pobożny. Uspokajający gest księżny kaliskiej
dotyczy tym razem dość niejasnej sytuacji konfliktu między dwiema postaciami umieszczonymi na pierwszym planie. Są to dwaj mężowie
w strojach sugerujących ich książęcą
czy nawet królewską godność. Interpretatorzy domyślają się w nich właśnie Bolesława Pobożnego oraz jego
brata, Przemysła I. Jak wiadomo z historii, bracia przez pewien czas walczyli ze sobą o władzę w dziedzicznej
Wielkopolsce. Na malowidle jeden
z nich wznosi złożone modlitewnie
dłonie z twarzą zwróconą ku Maryi,
drugi sięga po miecz. Otacza ich nieco zmieszane grono polskich władców
i biskupów związanych z historią Kalisza. Tłem dla sceny są mury miasta,
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3 | Malowidło
na sklepieniu
kaplicy

(zdjęcia: Mariusz
Hertmann)

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

ozdobione piastowskim orłem i herbem miejskim.
Ostatnią ze ścian kaplicy zdobi
malowidło z postaciami apostołów
Słowian: Cyryla i Metodego w towarzystwie Piasta Kołodzieja. Patrzy ku
nim z nabożeństwem i niejaką trwogą
kobieta z małym chłopcem, w których
można się domyślać Rzepichy i Ziemowita. Z obu stron malowidła dwa
piękne witraże z Matką Bożą Częstochowską i Matką Bożą Ostrobramską,
również projektu Tetmajera.
Ponad tym wszystkim, na sklepieniu kaplicy znajduje się scena z Trójcą
Świętą oraz osiem sylwetek polskich
świętych i błogosławionych. Są tu: św.
Wojciech, bł. Salomea, św. Kazimierz,
św. Jacek, św. Kinga, św. Jan Kanty, bł.
Bronisława i bł. Czesław. Całości dopełniają postacie aniołów, z których
jeden (ponad Trójcą Świętą) dzierży
wzniesiony miecz i buławę.
Cała polichromia układa się konsekwentnie w opowieść malowaną
„ku pokrzepieniu serc”. Malowidło
powstało w czasach dłużącej się niewoli. Gdy niemożliwe było mówienie
wprost o nadziei na odzyskanie niepodległości, artysta próbuje mówić o
niej językiem aluzji. W scenie z Matką Bożą kieruje myśl oglądającego ku
biblijnemu potopowi. Sugerują go
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postacie współczesnych kaliszan jakby po części zanurzone w topieli. Stąd
wyciągają ręce po ratunek do „jasnej
gwiazdy morskiej” i „portu tonących”,
jak nazywa się Maryję w Godzinkach.
Obietnicą ocalenia jest łuk tęczy okalający Matkę Bożą, widomy znak
przymierza między Bogiem i ludźmi. Tę samą funkcję ukrytej obietnicy pełni postać Jezusa (jeszcze z drzewem krzyża, ale już zmartwychwstałego), umieszczona na sklepieniu kaplicy, wizerunek Boga Ojca przepasanego pasem słuckim i odzianego w purpurę oraz gronostaje, a także symbol
Ducha Świętego, bardziej przypominający orła w koronie niż gołębicę.
Pod taką opieką i przy wstawiennictwie rodzimych świętych Polska nie
może zginąć, ale czeka ją zmartwychwstanie na wzór zmartwychwstania
umęczonego Jezusa Chrystusa. To
On jest najpewniejszym zbawicielem
kraju, który powtarza Jego drogę od
śmierci do życia. Prawdę tę przypomina dyskretnie również wzór rybiej łuski na centralnej ścianie kaplicy. Znak
ryby jest symbolem Jezusa Chrystusa,
a na greckie słowo ichtis, oznaczające
rybę, składają się pierwsze litery słów:
Jezus Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel.
Przesłanie nadziei dla rodaków − to jednak nie wszystko.
5-6 2011

Tetmajerowska polichromia jest jednocześnie próbą włączenia się w dyskusję na temat ewentualnych sposobów odzyskania niepodległości. Mnóstwo tu odniesień do romantycznej i młodopolskiej literatury, w tym
zwłaszcza do dramatów Słowackiego i Wyspiańskiego, do dyskusji politycznych owych czasów, do modnego wówczas „słowianofilstwa” i „ludomanii”… Ten aspekt malowideł ciągle
jeszcze czeka na wnikliwego badacza.
Patriotyczna wymowa polichromii nie uszła uwagi rosyjskiego zaborcy. W wyniku śledztwa piastowskie orły oraz co bardziej patriotyczne fragmenty nakazano zamalować.
Na szczęście, ks. Stanisław Sobczyński użył w tym celu łatwo zmywalnej
farby, którą po pierwszych nieudanych próbach w końcu udało się usunąć w 1932 r. Dzięki temu Tetmajerowska polichromia jawi się dziś widzom w całej swej dawnej krasie. Sam
autor uznał ją za jedną z najlepszych
swoich prac. Po jej ukończeniu napisał z zadowoleniem: „Exegi monumentum”, czyli: „Stworzyłem dzieło
pomnikowe”. Dla Kalisza to na pewno jeden z najcenniejszych zabytków.
Warto przyjechać, żeby go zobaczyć.
Jolanta Delura

Z WARSZTATU KONSERWATORA

Konserwacja kantatorium
prymasa Łaskiego
................................................................................................................................................

K

aliskie kantatorium pod
względem budowy i konstrukcji jest typowym średniowiecznym kodeksem.
Księga stanowi potężną bryłę o wymiarach 63,5 x 43,8 x 14,5 cm. Jej karty wykonano z pergaminu, najprawdopodobniej cielęcego, a całość uszyto na siedem skórzanych zwięzów
i obłożono ciemną, brązową skórą.
Okładziny wykonano z drewna bukowego, a ich zwierciadła pięknie,

precyzyjnie wytłoczono. Dla ochrony i ozdobienia bloku zamontowano
żelazne, powierzchniowo cynowane
okucia.
Blok księgi składa się obecnie z 25
składek (pierwotnie było więcej –
27?). Wszystkich zachowanych kart
jest 191. Karty kodeksu były w istotnych miejscach zdobione; znajdujemy
trzy miniatury inicjałowe, w tym jedną kompletną, a także floratury i 59
ozdobnych inicjałów.

Na uwagę zasługują tłoczenia na
skórze. Obok typowych dla tamtego
czasu ornamentów (wieloliniowe podziały, roślinne rozety, owoce granatu), na przedniej okładzinie umieszczono inskrypcję donacyjną i herb
Łaskich – Korab. Przetarte lico skóry nie pozwalało odczytać dokładnie kompozycji tłoczeń. Dopiero po
zdjęciu okuć ukazał się ich rysunek.
Zaskakujące i najciekawsze podczas
zdejmowania okuć było odsłonięcie
srebrnych, opalizujących wzorów na
przedniej okładzinie. Wcześniej wydawało się, że na kodeksie wykonano jedynie ślepe tłoczenia! Analiza
technologiczna wykazała, że jest to
folia złotosrebrna. Takie płatki spotyka się na obiektach średniowiecznych. Używano ich z oszczędności,
ale też dla wzbogacenia efektu. Dziś
możemy tylko się domyślać, jaki efekt
dawał taki płatek – prawdopodobnie był jasnozłoty, i być może „mżący” (pod mikroskopem widać dziurki w złocie, przez które prześwituje
srebro). Podobne fragmenty złoconych tłoczeń znalazłam podczas oględzin ksiąg z fundacji prymasa Łaskiego w Archiwum Państwowym w Łodzi, na przedniej okładzinie Graduału de tempore.
Największe uszkodzenie kodeksu
nastąpiło w momencie zaatakowania
go przez owady. Nie można określić,
kiedy to było − żywe owady nie zostały zidentyfikowane. Jednocześnie lekko uchylona księga i pofalowany pergamin stanowiły doskonały mikroklimat dla rozwoju drobnoustrojów.
.............................................................................

1 | Przednia okładzina Kodeksu kantora, stan
przed konserwacją
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Na powierzchni wszystkich kart,
z obydwu stron, przede wszystkim
w partiach wolnych od tekstu, znajdował się szarobrunatny nalot pochodzenia mikrobiologicznego. Najintensywniej widoczny był on w załomkach i zagięciach pergaminu.
Poza tym oględziny księgi wskazywały, iż kiedy minął czas jej użytkowania, przez kolejne dziesięciolecia i wieki otaczano ją ogromną troską i przykładano starań, aby nie uległa zniszczeniu. Uszkodzenia mechaniczne oprawy i deformacja bloku kodeksu były głównie następstwem jego
wielkiego ciężaru i dużego formatu
oraz oderwania się spinających księgę klamer.
Największe zniszczenia dotyczyły
oprawy. Przyczynił się do tego przede
wszystkim wspomniany drastyczny
rozwój owadów. Żerowały one głównie w drewnianych okładzinach.
Efektem tego była naruszona struktura drewna. Zwarty, twardy materiał
drewna bukowego uległ destrukcji,
poszatkowany przez ogromną liczbę
kanalików. Podczas oględzin z otworków ciągle sypał się proszek, będący
produktem żerowania owadów.
Stan zachowania skóry oprawy
pod względem fizykochemicznym
był zróżnicowany. W zdecydowanie
gorszym stanie była skóra na okładzinach, niż na grzbiecie. Miała bardzo
ciemny (prawie czarny) kolor, niemal całkowicie pozbawiona była lica
(spękane i bardzo niespójne z mizdrą;
w garbarstwie mizdra – wewnętrzna strona skóry), które zachowało się
jedynie pod okuciami i pod wyklejkami. Materiał sprawiał wrażenie, jakby uległ działaniu wysokiej temperatury, skóra była krucha, sypiąca się,
pozbawiona włóknistej, zwartej struktury.
Bezpośredni kontakt ze szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych miały także okucia.
Na powierzchni zewnętrznej metalowych detali występowały nawarstwienia produktów korozji. Nasilenie zniszczeń korozyjnych występowało w miejscach przetarć powłoki
cyny. Wieloletnie użytkowanie manuskryptu spowodowało znaczne
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Pierwsze polskie kantatorium
Kodeks liturgiczny fundacji prymasa Jana
Łaskiego (1456-1531) jest pierwszym zachowanym na ziemiach polskich kodeksem (kantatorium – łac. cantatorium) kantora, czyli
najważniejszego śpiewaka w liturgii chrześcijańskiej. Kantatorium zawiera zbiór incipitów
– początków tekstu intonowanego przez kantora, a kontynuowanego przez innych śpiewaków. Zawarte są w nim również partie śpiewane przez kantora solo. Kantatoria w Europie zaczęły zanikać w XIII w., głównie z racji
tego, że zbierane w nich fragmenty były obecne w innych księgach liturgicznych, przeznaczonych dla mszy i oficjum brewiarzowego. Kantorzy także uczyli się na pamięć tych
fragmentów. Kodeksy te dodawały w schyłkowym etapie ich występowania raczej splendoru liturgii w kościele, gdzie były używane,
nie były jednak niezbędne, by ją sprawnie celebrować. Wyróżnienie przez prymasa takim
kodeksem kolegiaty w prowincjonalnym Łasku miało prawdopodobnie realizować właśnie cel ambicjonalny, pragnienie wzbogacenia liturgii odprawianej w tym kościele.
Kodeks prymasa Łaskiego był już obiektem badań. Uwzględniła go Alicja Karłowska-Kamzowa w artykule poświęconym wielkopolskiemu malarstwu książkowemu w średniowieczu. Autorka błędnie jednak zidentyfikowała zabytek jako antyfonarz, nietrafnie
wskazała także pracownię, w której miał powstać (A. Karłowska-Kamzowa, Gotyk w kodeksach iluminowanych i malowidłach ściennych Wielkopolski (od końca XIII do początku XVI w.), [w:] Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce, red. Gerard Labuda, Poznań 1994).
Kodeks stanowi część kolekcji kodeksów liturgicznych ufundowanych przez prymasa Jana Łaskiego dla kościoła w rodzinnym
Łasku. Fundacja ta była jednym z elementów przygotowań do erygowania tam kolegiaty w 1525 r., gdzie księgi miały służyć celebrowaniu przez kanoników liturgii mszy
i oficjum. Prymas zamówił je w Krakowie
około 1516 r., ukończone zostały w 1520 r.,
a spłacone w 1523 r. O zamówieniu fundator wspomina w swoim raptularzu-dzienniku: „Kościołowi w Łasku darowuje księgi [liturgiczne] pisane z nutami na pergaminie,
a mianowicie graduał, antyfonarz, psałterz
itd. wielkim kosztem sprawione, który razem
wynosi 300 florenów [...]” i uzupełnił tę fundację kolejnym tysiącem florenów [...] „dla
polepszenia uposażenia”.
Mimo tego, że prymas nie wspomina nic w tym zapisie o kodeksie kantora, to
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o fundatorze i związku z innymi księgami
świadczy także – poza herbem prymasa na
oprawie i inskrypcją donacyjną na zwierciadle przedniej oprawy: „[…] ET [...] / PATER
REVER[ENDISSIMUS] / DOM[INUS]
IOHANNES DE LASCO […] / DEI GRATIA ARCHIEP[ISCOPUS] / […] DE
GNESNO ET NAT[US] LEG / [ATUS] A
D 1520” – rubryka znajdująca się na 150 karcie kodeksu: „In dedictione ecclesiae in Lasko”
(W święto konsekracji kościoła w Łasku). Badania jednoznacznie dowiodły, że kolekcja
powstała w pracowni kierowanej przez znanego i cenionego w Krakowie na początku
XVI w. skryptora katedralisa Abrahama ( Jerzy Pietrusiński, Graduał prymasa Łaskiego…, s. 537; Barbara Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993, s. 189; o skryptorze Abrahamie
– zob. Zofia Kozłowska-Budkowa [Kathedralis], „Sprawozdania z czynności posiedzeń
Polskiej Akademii Umiejętności”, t. 52, z. 2,
1951, ss. 289-290; Bolesław Przybyszewski,
Abraham krakowski pisarz ksiąg, „Sprawozdania z czynności posiedzeń Polskiej Akademii
Umiejętności”, t. 52, z. 2, 1951, ss. 76-77).
Na terenie Polski kodeks prymasa Łaskiego jest zabytkiem wyjątkowym nie tylko
z racji czasu powstania i miejsca przeznaczenia, lecz także – a może przede wszystkim –
ze względu na perspektywę historii rozwoju
i powstawania ksiąg liturgicznych w Polsce.
Podobny kodeks najprawdopodobniej znajdował się jeszcze w królewskiej katedrze na
Wawelu, o czym wspomina Inwentarz katedry z XVI w., nie dotrwał jednak do naszych
czasów i dlatego sądzono dotychczas, że takie
kodeksy w Polsce nie występowały. Odnalezienie łaskiego kodeksu pozwala nam pogląd
ten uznać za nieaktualny.
Kantatorium w niewyjaśnionych do
dziś okolicznościach z Łaska trafiło do Kalisza i jest przechowywane w kolegiacie Wniebowzięcia NMP. Mimo próby prześledzenia
związków – głównie personalnych – kolegiaty łaskiej i kaliskiej nie udało się znaleźć ogniwa łączącego te dwa kościoły i odpowiadającego za znalezienie się kodeksu w Kaliszu.
Piotr Szukiel
Szerzej o pierwszym polskim kantatorium w pracy
magisterskiej Nieznany kodeks kantora fundacji Jana
Łaskiego z lat 20. XVI w., napisanej pod kierunkiem
prof. Marka Derwicha i obronionej przez autora powyższego tekstu w 2010 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
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2 | Miniatura inicjałowa „U”, jedyna zachowana kompletnie z trzech miniatur w kodeksie, stan przed
konserwacją
3 | Miniatura inicjałowa „E”, zniszczona przez użytkowników kodeksu, stan przed konserwacją
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mechaniczne wytarcie przetłoczeń,
wykonanych na okuciach oprawy
dla zabezpieczenia jej przed bezpośrednim kontaktem z blatem pulpitu
czy stołu. Biorąc pod uwagę stan zachowania okuć oraz ich wiek można
ocenić, że warunki przechowywania
obiektu były dla niego wyjątkowo korzystne.
Księga powstała w XVI w. jako egzemplarz użytkowy, w związku z tym
na pergaminie widać było ślady zużycia. Na wszystkich kartach, w dolnych

narożnikach i przy dolnych krawędziach widoczne były zażółcenia i zabrudzenia od ciągłego dotykania
brudnymi, zatłuszczonymi i z pewnością ślinionymi palcami. Brud od dotykania trwale związał się ze strukturą pergaminu. Na osłabionym od dotykania pergaminie uszkodzeniu uległy także warstwy malarskie i złocenia. Grubo nakładana farba, z wyraźną gruboziarnistą strukturą, a także
warstwy bolusu pod płatki złota, wykruszyły się. W przegubach, między

kartami nagromadziło się wiele śmieci
– błoto, piasek, kurz, okruchy drewna, fragmenty roślin, zasuszone owady (muchy, komary, biedronki).
Stan zachowania atramentów
i farb pod względem chemicznym
był bardzo dobry. Nie zaobserwowano w manuskrypcie znaczącej degradacji podłoża w postaci wżerów
atramentowych. Natomiast istotnym zniszczeniem okazały się celowe działania człowieka (użytkowników rękopisu?). Na pięknie malowanych i złoconych płaszczyznach inicjałów w wielu miejscach wydrapane
zostały litery, stanowiące imiona. Ponadto wiele inicjałów oraz dwie miniatury inicjałowe świadomie zostały
przetarte. Trzeba było dużo starania,
aby rozetrzeć i usunąć farby. W miejscu zniszczenia pozostały brudne plamy. W dzisiejszych czasach takie postępowanie należy nazwać dewastacją. Podobnie trzeba określić wycinanie kart z rękopisu. Ślady po takim procederze widoczne są w pięciu
miejscach, wycięto więc przynajmniej
pięć kart. Trudno natomiast stwierdzić, z jakiego powodu brakuje całej pierwszej składki. Nici, które pozostały, były rozluźnione i przerwane. Być może pierwsza składka wypadła na skutek użytkowania i zagubiła się, albo pierwsze karty były pięknie zdobione i stanowiły łakomy kąsek dla złodzieja…
Prace konserwatorskie przy Kodeksie kantora trwały prawie sześć
miesięcy. Najważniejszym celem konserwacji było przywrócenie zabytkowi wszelkich walorów obiektu muzealnego, z podstawowym założeniem,
iż blok nie będzie rozłożony na pojedyncze karty, oryginalne szycie bowiem zachowane było bardzo dobrze.
Niezwykle istotna była kompleksowa konserwacja oprawy. Po dezynfekcji, w pierwszej kolejności odklejono z wewnętrznych stron okładzin
wszystkie warstwy wyklejek papierowych, bez uszkodzenia prowadzonych na nich przez wieki adnotacji.
Na każdej okładzinie były trzy warstwy papieru, dwie pierwsze zapisane, a przylegające do drewna czyste.
Te ostatnie pełniły prawdopodobnie
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4 | Kodeks kantora
po konserwacji

(zdjęcia: Katarzyna Wawrzyniak-Łukaszewicz, Piotr Łukaszewicz,
Dariusz Szwajkowski)
...............................................

funkcję tzw. luster. Wykonano konserwację wszystkich wyklejek, do kodeksu zamontowano z powrotem
wierzchnie arkusze, chronologicznie
były one ostatnie, a pozostałe zabezpieczono w passe-partout. Pod wyklejkami, wzdłuż przegubów, na obydwu okładzinach znajdowała się tzw.
makulatura. Były to najróżniejsze
skrawki rękopisów na papierze i pergaminie. Występowały w nakładających się na siebie kilku warstwach.
Kolejne warstwy makulatury były coraz nowsze, co można było wywnioskować ze zmieniających się rodzajów materiałów i pisma. Skąd wzięło
się tyle niepotrzebnych konstrukcyjnie elementów? Jedynym uzasadnieniem wydaje się obecność odrywających się kart, które usiłowano przez
kolejne lata zabezpieczać i przyklejać. Niestety, do dziś karty te nie dotrwały. Podczas konserwacji fragmenty makulatury odklejono, oczyszczono z nawarstwień kleju i zabezpieczono w kopertkach z polietylenu.
Kolejną czynnością było odmontowanie elementów oprawy od bloku księgi. Podczas konserwacji książek nie zawsze jest to konieczne, jednak tutaj stan zachowania wymagał
przeprowadzenia pełnej konserwacji okuć, skóry i drewna. Każdy z tych

48

| Spotkania z Zabytkami

materiałów wymagał innego postępowania, niemożliwe było np. usunięcie nawarstwień korozji z metalu, połączonego ze skórą i drewnem, impregnacja drewna z naklejoną skórą, itd.
Najważniejszym etapem podczas
konserwacji pergaminu było oczyszczenie powierzchni kart. W trakcie
oczyszczania usunięto nalot mikrobiologiczny, brud, kurz, błoto, piasek, wosk, farbę i inne zanieczyszczenia. Ten etap prac był najbardziej czasochłonny. Trwał wiele tygodni, wymagał wielkiego skupienia i precyzji,
gdyż żadne z narzędzi nie mogło dotknąć i naruszyć warstw pisma czy iluminacji.
Istotnym momentem z punktu
widzenia konstrukcji księgi, ale także postępowania konserwatorskiego,
była rekonstrukcja skórzanych pasów
do zawieszenia klamer. Ciekawym
problemem do rozstrzygnięcia był rodzaj skóry, z jakiego zrobić pasy. Zazwyczaj wykonywano oprawę i pasy
z jednolitego gatunku materiału, natomiast przy Kodeksie kantora, na tylnej okładzinie zachował się fragment
oryginalnego pasa, z białej skóry! Porównanie z innymi kodeksami fundacji prymasa Łaskiego pozwoliło rozwiać wątpliwości, cała seria miała pasy
z białej skóry, podczas gdy do oprawy,
5-6 2011

jak wspominałam, zastosowano skórę
brązową.
Innym doświadczeniem była rekonstrukcja ozdobnego ściegu. Pergaminowa nić łączyła warstwy grubej
skóry znacznie lepiej, niż klejenie. Na
podstawie zachowanej resztki ściegu
odtworzono sposób szycia.
Braki w elementach metalowych
zrekonstruowano, powtarzając formę okuć zachowanych (dotyczyło to
trzpienia wraz z dekoracyjną blaszką
do zahaczenia klamry oraz blaszki do
zamontowania pasa na okładzinie).
W przypadku klamer, jako że znany
jest warsztat, można było dokonać dokładnej analizy. Przy projektowaniu
klamer zdecydowano się na skromniejszą ich wersję, tak, jak skromniejsze są wszystkie elementy metalowe,
w porównaniu z pozostałymi kodeksami fundacji prymasa Łaskiego.
Badania technologiczne Kodeksu kantora przeprowadziła i wyniki
zinterpretowała Anna Michnikowska, konserwację okuć i rekonstrukcję brakujących elementów metalowych wykonał Piotr Sworzeń, a pozostałe prace konserwatorskie autorka tego tekstu.
Katarzyna Wawrzyniak-Łukaszewicz
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Archiwum Państwowe
w Kaliszu i jego zbiory
.........................................................................................................................

N

ajstarszym dokumentem
przechowywanym w Archiwum
Państwowym
w Kaliszu jest pochodzący z 1527 r. akt dotyczący spraw
własnościowych Stawiszyna i Długiej Wsi. Niestety, akta z okresu staropolskiego to wyjątek. Większość archiwaliów pochodzi z XIX i XX w.
Aż 70% wszystkich akt zostało wytworzonych po 1945 r., pozostałe
30% rozkłada się równo między akta
z okresu zaborów i międzywojennego.
Skromnie reprezentowane są materiały z czasów okupacji hitlerowskiej.
Pod względem rodzaju materiałów archiwalnych zdecydowana większość zasobu, bo 97%, to materiały aktowe. Pozostałe − to druki ulotne, fotografie, mapy i plany, dokumentacja
techniczna. Archiwum posiada również 12 pieczęci, 1 film oraz 1 dokument pergaminowy.
Ponad połowa archiwaliów (52%)
została wytworzona przez instytucje
wymiaru sprawiedliwości (sądy różnych szczebli, notariuszy oraz prokuratury), 30% przez organy administracji ogólnej i samorządowej,
6% przypada na akta stanu cywilnego i metrykalne, niecałe 5% na materiały instytucji gospodarczych, a około 2% na zbiory, kolekcje i spuścizny
osób prywatnych. Pozostałe 5% zostało wytworzone przez spółdzielnie, instytucje finansowe i oświatowe, organizacje społeczne, kulturalne i polityczne oraz związki zawodowe.
Specyfiką kaliskiego archiwum
jest to, że działając na terenie dwóch
byłych zaborów, tj. pruskiego i rosyjskiego (granicą była rzeka Prosna),
przechowuje akta wytworzone przez
dwa różne systemy kancelaryjne,

pisane w dwóch różnych językach
(niemieckim i rosyjskim). Najlepiej
widać to na przykładzie akt metrykalnych i stanu cywilnego. Akta metrykalne zostały wytworzone przez instytucje wyznaniowe (parafie), pełniące w zaborze rosyjskim także funkcje
urzędów stanu cywilnego. Prowadzone były (od 1868 r.) po rosyjsku, pisane cyrylicą, a wszystkie urodzenia,
małżeństwa i zgony z danego roku
zgromadzone są w jednej księdze. Natomiast akta stanu cywilnego stanowią wytwór utworzonych w 1874 r.
w państwie pruskim świeckich urzędów stanu cywilnego. Pisane są neogotykiem, po niemiecku, a urodzenia,
małżeństwa i zgony rejestrowane były
w oddzielnych księgach.
Akta metrykalne i stanu cywilnego stanowią podstawowe źródło nie tylko do badań nad historią
własnej rodziny, ale także do badań

1 | Dyplom nadania przez Stanisława Augusta
w dniu 27 września 1785 r. godności stolnika
chełmińskiego Walentemu Osińskiemu z Koźmina
...............................................................................

socjologicznych i biograficznych.
W kaliskich aktach znaleźć można
m.in. akt urodzenia bł. Michała Kozala z 1893 r. czy Marii Dąbrowskiej
z domu Szumskiej z 1889 r. (notabene znajduje się on w księdze z 1890 r.,
gdyż pół roku czekano na przyjazd
chrzestnego z Paryża). Chociaż, jak
wspomniano, ten rodzaj akt stanowi
niewielki procent zasobu, to jest najczęściej udostępnianym w pracowni
naukowej i najczęściej wykorzystywanym w kwerendach dla osób fizycznych i prawnych (w 2010 r. było to
odpowiednio 63 i 50%).
Z grupy akt wymiaru sprawiedliwości najwartościowszymi
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materiałami są kaliskie akta notarialne, sięgające 1808 r. Są one niezastąpionym źródłem do badań społeczno-gospodarczych, zwłaszcza pierwszej połowy XIX w., stosunkowo ubogiej w materiały źródłowe. W notariacie można znaleźć ciekawe dokumenty nie tylko natury majątkowej czy
własnościowej. Jako przykład posłużyć może dyplom nadania 27 września 1785 r. godności stolnika chełmińskiego Walentemu Osińskiemu
z Koźmina, który został zdeponowany u notariusza Franciszka Bajera
w 1837 r. na, jak to określono, „wieczną pamiątkę”. Dokument opatrzony
jest podpisem króla Stanisława Augusta i pieczęcią opłatkową.
Z terenu zaboru pruskiego, poza
aktami gruntowymi i notarialnymi,
archiwum posiada dużo akt spadkowych, testamentowych i alimentacyjnych, stanowiących interesujący materiał do badań genealogicznych. Z akt sądowych można jeszcze
wymienić akta uznania za zmarłego,

2 | Fragment inwentarza pośmiertnego
namiestnika Królestwa Polskiego księcia Józefa
Zajączka z 1826 r.
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Sześćdziesięciolecie kaliskiego
archiwum
Pierwsze po drugiej wojnie światowej archiwum w Kaliszu (o nazwie Oddział Powiatowy Archiwum Wojewódzkiego w Poznaniu) powołano 15 grudnia 1950 r. na podstawie zarządzenia Ministerstwa Oświaty z 21
lipca 1950 r. Działalność rozpoczęło w marcu
1951 r. w niewielkim pomieszczeniu przy ul.
Marcelego Nowotki 2 (obecnie Alfonsa Parczewskiego). 29 marca tegoż roku nazwę placówki zmieniono na Powiatowe Archiwum
Państwowe w Kaliszu. Wówczas też powołano sieć archiwalną z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych na czele. Kaliską placówką
kierował Władysław Michalak. W tym okresie archiwum przygotowywało wystawy, często objazdowe, typu „Rok 1905-1907 w Kaliszu” i „Rozwój ruchu robotniczego”. Sprawowało nadzór nad składnicami akt, organizowało szkolenia dla archiwistów w terenie i prowadziło kontrolę skupów makulatury, gdzie też
można było znaleźć cenne archiwalia.
W 1957 r. archiwum otrzymało zgodę na
wieczyste przechowywanie akt, które wcześniej
przekazywało do Poznania. Większe zmiany
przyniósł rok 1959. Kaliska placówka otrzymała nazwę Oddział Terenowy Archiwum
Państwowego Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego, jej kierownikiem został
Roman Szczepaniak. Oddział otrzymał także
nowy lokal przy ul. Kolegialnej 4. W 1960 r.
powstała przy tym oddziale pracownia naukowa z biblioteką podręczną, archiwum mogło
więc już udostępniać zbiory. Jego zasób wynosił wtedy 175 zespołów akt. W 1964 r. utworzono pracownię przygotowującą fotokopie do
celów popularyzatorskich.
Reforma administracyjna w 1975 r. zaowocowała tylko zmianą nazwy na Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kaliszu (WAP)
i zasięgiem terytorialnym obejmującym teren
województwa kaliskiego (9 powiatów). Dyrektorem placówki wojewódzkiej została Mirosława Lisiecka, a liczba pracowników wynosiła 7 osób. Bardzo trudny dla WAP był rok
1979 i następne. Archiwum pozbawione zostało części pomieszczeń, co niezwykle utrudniło
pracę, m.in. nie było możliwości przejmowania
nowych akt. W 1983 r. powstała Ustawa o archiwach państwowych i zgodnie z nią 1 stycznia 1984 r. zmieniona została nazwa na Archiwum Państwowe w Kaliszu (APK), która obowiązuje do dzisiaj.
W 1992 r. kaliskie archiwum przeprowadziło się do wyremontowanego lokalu przy
ul. Złotej 43 o powierzchni użytkowej 705 m².
W 1993 r. zatrudniało 13 pracowników, uruchomiona została też sekcja konserwacji, która wykonywała prace renowacyjne zniszczonych akt. Zaczęto też przejmować akta przechowywane przez podległe jednostki w depozycie. Wkrótce jednak i to nowe pomieszczenie okazało się za małe. W latach 2003-2004
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| Obecna siedziba Archiwum
(fot. Grzegorz Waliś)
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archiwum przejęło, wyremontowało i przystosowało do własnych potrzeb budynek będący wcześniej magazynem wojskowym, o powierzchni użytkowej 2100 m². Nowy, duży lokal, przy ul. Poznańskiej 207, umożliwił archiwum bardziej aktywną i wszechstronną
działalność, m.in. zorganizowano kilka wystaw, a wśród nich „Propaganda w PRL” oraz
„NSZZ Solidarność w materiałach Archiwum
Państwowego w Kaliszu”.
W październiku 2007 r. nowym dyrektorem placówki została Grażyna Schlender.
Prócz zadań statutowych, duży nacisk położono na popularyzację archiwum i jego zasobu.
Do najważniejszych przedsięwzięć tego okresu należy zorganizowana wspólnie z NDAP
wystawa „Dokumenty mówią”, na której po
raz pierwszy pokazano w Kaliszu oryginalne przywileje królów i książąt polskich nadawane miastu od XIV do XVIII w. W 2010 r.
archiwum wyszło na miasto z dużymi wystawami plenerowymi „Kalisia 18,5” oraz „Portret miasta. Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych”. Wystawie tej, podobnie jak
wcześniejszej „Dokumenty mówią”, towarzyszyły bibliofilskie albumy wydane przez archiwum. Zorganizowano też wiele ciekawych wystaw z łódzkim oddziałem IPN, m.in. „Ocaleni
z nieludzkiej ziemi” oraz „Germanizacja dzieci
polskich. Gaukinderheim w Kaliszu”.
Obecnie zasób archiwum liczy 1394 zespoły (tj. 267 979 jednostek archiwalnych),
rocznie realizuje około 1000 kwerend, a pracownia odnotowuje tyleż odwiedzin. Jej użytkownikami są nie tylko naukowcy, ale głównie
regionaliści, studenci i genealodzy. Kaliskie archiwum sprawuje nadzór nad 159 archiwami
zakładowymi w trzech województwach – wielkopolskim, dolnośląskim i łódzkim, teren ten
pokrywa się z dawnym woj. kaliskim.
W tym roku Archiwum Państwowe w Kaliszu obchodzi 60-lecie działalności; przygotowuje z tej okazji ogólnopolską konferencję
„Calisiana rozproszone”. Kaliskie archiwum
jest nie tylko urzędem administracji specjalnej, placówką zaufania publicznego i naukowo-badawczą, ale także prężnym i nowoczesnym (z atrakcyjną stroną internetową) ośrodkiem kulturalno-oświatowym.
Grażyna Schlender
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występujące w dokumentacji sądów
grodzkich z lat 1945-1950. Pomagają one w ustaleniu losów obywateli
polskich w czasie drugiej wojny światowej, np. w gettach żydowskich czy
w Katyniu.
Istotnymi, zwłaszcza z punktu widzenia historyków regionalnych, są
akta administracji ogólnej (państwowej, samorządowej) oraz specjalnej
różnych szczebli, zawierające podstawowe dane dotyczące życia gospodarczego, społecznego, oświatowego,
................................................................................

3 | Życzenia imieninowe dla Adama Asnyka

z 1896 r. w formie fotografii, ułożone przez poetę
Stefana Gillera w imieniu mieszkańców Kalisza

4 | Fragment katalogu wyrobów Fabryki

Fortepianów i Pianin Arnolda Fibigera w Kaliszu
z około 1930 r.

kulturalnego, a nawet religijnego
z podległego sobie terenu. Na uwagę zasługuje unikatowy w skali kraju zespół Naczelnik Wojenny Kaliski
(1831-1858). Urząd ten zajmował się
infrastrukturą wojskową, poborem do
wojska, nadzorował działalność zakładów opiekuńczych, załatwiał sprawy związane z wydawaniem paszportów zagranicznych, ale przede wszystkim sprawował nadzór nad byłymi
powstańcami listopadowymi i osobami podejrzanymi o „nieprawomyślny
sposób myślenia”. Dzięki dokumentacji związanej z wydawaniem paszportów można zorientować się dokąd i w jakim celu podróżowali mieszkańcy woj. (późniejszej guberni) kaliskiego. Okazuje się, że dosyć często
za granicę wyjeżdżali chłopi podkaliskich wsi, którzy udawali się m.in. na

3

4
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5
5 | Wystawa plenerowa „Portret miasta.

Architektura Kalisza w dokumentach
archiwalnych”, prezentowana przed kaliskim
ratuszem w listopadzie 2010 r.

(1-4 – obiekty w zbiorach Archiwum Państwowego
w Kaliszu; fot. 5 – Grzegorz Waliś)
...............................................................................

Ukrainę w celu zakupu „wieprzy” (zapewne na handel). Ciekawym dokumentem jest przysięga wojskowa poborowych wyznania mojżeszowego
z 1844 r., zredagowana w języku polskim, rosyjskim, hebrajskim i jidysz.
Archiwum posiada silną reprezentację dokumentacji samorządowej
miast, sięgającą początku XIX w. Najliczniejszym zespołem są tu Akta miasta Kalisza (z lat 1804-1950), z których połowę stanowią akta budowlane z lat 1916-1950. Wydawałoby
się, że dokumentacja związana z różnymi pracami budowlanymi (łącznie
ze stawianiem parkanów) jest małowartościowa, ale okazuje się, że można z niej wydobyć tyle różnego rodzaju informacji, na tyle ciekawych dla
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badaczy, że jest to w tej chwili jeden
z najczęściej udostępnianych zespołów. Jest on wykorzystywany w pracach poświęconych architekturze
miasta i przemysłowi czy w badaniach
genealogicznych. Ciekawym materiałem, nie tylko dla genealogów, jest
różnoraka ewidencja ludności (księgi
meldunkowe, kartoteki ewidencyjno-adresowe, spisy podatników, wyborców itp.).
Stosunkowo duży odsetek zasobu
przypada na zbiory, kolekcje i spuścizny osób prywatnych. Plakaty, afisze,
druki ulotne stanowią bogate źródło
do dziejów historii politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej.
Od kilku lat archiwum aktywnie zabiega o przejmowanie archiwaliów od
osób prywatnych, związanych z Kaliszem i regionem kaliskim. W ubiegłym roku pozyskano w ten sposób
interesujące kolekcje wydawnictw
solidarnościowych i tzw. drugiego
obiegu. Cenne materiały, dotyczące
zwłaszcza prześladowań ludności polskiej i żydowskiej w czasie okupacji
5-6 2011

hitlerowskiej, można znaleźć w spuściźnie Tadeusza Martyna z Kalisza.
Pisząc o zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu należałoby wspomnieć o materiałach unikatowych lub
rzadko występujących w archiwach
państwowych. Poza już wspomnianym
zespołem Naczelnik Wojenny Kalisza
należą do nich: akta loży wolnomularskiej w Krotoszynie (1905-1939), parafii greckokatolickiej w Kaliszu (1778-1871), Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Szczypiornie,
jedynej placówki w kraju, która szkoli oficerów służby więziennej (na razie
przejęto materiały z lat 1945-1979) czy
Kaliskiej Fabryki Fortepianów i Pianin
„Calisia” (1945-1999), jednej z trzech
fabryk w Polsce produkujących po
drugiej wojnie światowej pianina.
Więcej informacji o zasobie kaliskiego Archiwum znaleźć można
w bazie SEZAM na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
w Warszawie (www.archiwa.pl).
Grzegorz Waliś
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Szaty liturgiczne
w sanktuarium św. Józefa
i ich fundatorzy
.....................................................................................................................................................................

F

enomenem polskiej sztuki
sakralnej, coraz częściej dostrzeganym nie tylko przez
specjalistów, jest bogactwo
paramentów, czyli szat i przyborów liturgicznych, które – pomimo rozmaitych burz dziejowych – nadal zapełniają skarbce i zakrystie naszych kościołów bądź stanowią istotny element kolekcji muzealnych. Wśród
nich znaczące miejsce przypada zespołowi ubiorów liturgicznych przechowywanych w skarbcu kolegiaty Wniebowzięcia NMP w Kaliszu, słynnej jako sanktuarium św. Józefa. Zbiór ów zasługuje na uwagę
ze względu na swe bogactwo ilościowe i różnorodność gatunkową, gdyż
składa się nań przeszło 400 obiektów,
tworzących 115 kompletów, natomiast zachowane w nim tkaniny, hafty, pasmanterie i koronki dają obraz
rozwoju nowożytnej sztuki tekstylnej
– zarówno europejskiej, jak i bliskowschodniej. Niepowtarzalność kaliskiej
kolekcji tkwi jednak w czym innym –
udało się wskazać ofiarodawców poszczególnych szat lub przeznaczonych na nie tkanin. Znamy ich obecnie z imion, nazwisk, sprawowanych
urzędów, a w wielu przypadkach wiemy również, w jakich okolicznościach
złożyli swe dary.
Szczególne miejsce w skarbcu kaliskiej kolegiaty zajmują szaty, które znalazły się w nim dzięki hojności miejscowych mieszczek. Oczywiście, na tak kosztowne donacje mogły sobie pozwolić tylko te najbogatsze – żony burmistrzów lub rajców;

1 | Dalmatyka przerobiona z sukni kaliskiej mieszczki, burmistrzowej Balbiny z Rosińskich Giecowej
......................................................................................................................................................................

przeważnie kupców bądź piwowarów
z zawodu. W ich gronie znalazła się
Balbina z Rosińskich, małżonka Błażeja Giecego, aż pięciokrotnie sprawującego funkcję burmistrza królewskiego miasta Kalisza. Niewiasta, jak
zapisano w 1764 r.: „leżąc, długi czas
w ciężkiey chorobie, maiąca w ręku

rany bardzo wielkie, i sama o swoyey
władzy ruszyć się nie mogąca, […] zupełnie zdrową została. Zawdzięczając to wszystko Świętemu, trzy pary sukien na ozdobę oddała”. Powszechnie praktykowanym wówczas zwyczajem suknie te przerobione zostały na
zestawy szat liturgicznych, z których
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trzykrotnie obieranego na burmistrza
Kalisza.
Z sukien ofiarodawczyń uszyto też
dwa inne zestawy paramentów: kwiecista, różowa tafta w odcieniu koralu,
użyta na wykonanie pierwszego z nich,
pochodziła z daru burmistrzowej Konstancji Byskiewiczowej, natomiast seledynowa, zdobiona rokokowym deseniem z pękami kwiatów i motywem
srebrnej, faliście wijącej się wstęgi, ofiarowana została przez jej powinowatą,
Agnieszkę Byskiewiczową. Z sukien
obydwu pań pochodzą również prześliczne, złote, zębato wykończone pasmanterie, zwane z francuska kolbertynami, oraz szerokie, srebrne koronki klockowe, wtórnie wykorzystane do
ozdoby szat liturgicznych.

2

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

2 | Kolbertyny pochodzące z sukien
burmistrzowych Balbiny z Rosińskich Giecowej
i Konstancji Byskiewiczowej
3 | Tkanina kolumn ornatu i dalmatyk

przerobionych z żupana szambelana królewskiego
Józefa Feliksa Czarneckiego

3
zachowały się dwa, obecnie nieco zdekompletowane. Wykorzystane na nie
jedwabne tkaniny pochodzą z Lyonu
we Francji, z lat 1732-1735. Zdobią
je modne w tych latach desenie, które – ze względu na specyficzny sposób
odwzorowywania motywów kwiatów
i owoców – określa się jako naturalistyczne. Wśród tych materii szczególną urodą wyróżnia się zielony adamaszek dalmatyki, czyli szaty przeznaczonej dla diakona, projektowany być
może przez samego Jeana Revela, malarza lyońskiego.
W podobny sposób trafił do kolegiackich zasobów piękny – choć obecnie nieco spłowiały – różowy adamaszek, tkany w motywy kwiatów i faliście biegnących, koronkowych wstęg,
dodatkowo urozmaicony tzw. morowaniem, dzięki któremu jego powierzchnia mieni się, ukazując wzór
imitujący słoje drewna. Tkanina,
z której uszyto cały komplet szat, pochodzi z daru Barbary z Okowiczów,
trzeciej żony Andrzeja Podbowicza,
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4 | Ornat z 1746 r., ofiarowany i haftowany
przez regentówny kaliskie Teresę i Marcjannę
Molskie
5 | Tył ornatu wykonanego w krasiczyńskiej
pracowni hetmanowej Ludwiki z Mniszchów
Potockiej

4
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Dowodem na to, iż na paramenty przerabiano nie tylko damskie suknie, ale i elementy narodowego stroju
męskiego, jest komplet szat ofiarowany przez Józefa Feliksa Czarneckiego
herbu Łodzia, szambelana królewskiego, właściciela dóbr Brudzew i Stryków, a w czasach Królestwa Polskiego służalczego wobec Rosjan senatora, którego z powodu komicznej, pękatej figury złośliwie nazywano „Pępuchem”. Pochodzący od niego komplet szat uszyto z żupana i kontusza –
w kolumnach, czyli środkowych partiach ornatu i dalmatyk, użyta została tkanina produkowana w manufakturze w Grodnie w latach osiemdziesiątych XVIII w. Z identycznej materii wykonany został żupan przechowywany w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.
Jedyną szatą, która zachowała się
z inskrypcją fundacyjną, jest czerwony ornat z kolumną dekorowaną prymitywnie haftowanymi motywami
kwiatowymi. Ofiarodawczynie szaty
i zarazem autorki jej haftu, panny Teresa i Marcjanna Molskie herbu Nałęcz, były córkami Jana, regenta ziemskiego kaliskiego. Obydwie siostry
dożyły sędziwych lat w stanie panieńskim – Teresa zmarła w 1762 r. w wieku około 80 lat, a Marianna w 1774 r.,

5
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jako dziewięćdziesięcioletnia niewiasta – i obydwie spoczęły w podziemiach kolegiaty, w pobliżu ołtarza patrona sanktuarium.
Tkaniny składane były również
jako dary wotywne. Taki charakter
miała donacja Cecylii z Węgorzewskich Młodziejowskiej, kasztelanowej nakielskiej, która między 1775

zanotowano w księdze cudów i łask w
1768 r.: „bez nadziei życia w ciężkiey
długo leżąc chorobie [...] sztukę materyi oddała”. Z tej „materyi” uszyto cały
komplet szat liturgicznych, do dziś zachowanych w dobrym stanie. Ofiarodawczyni przeżyła jeszcze po uzdrowieniu wiele lat i zmarła w swym dworze w 1811 r., jako siedemdziesięcio-

6
6 | Welum z kompletu ofiarowanego przez
księżnę Aleksandrę z Czartoryskich Ogińską

7 | Podszewka ornatu ufundowanego przez
ks. Jana Onufrego Gorczyczewskiego, poetę
i rektora szkół kaliskich

(zdjęcia: Ewa Andrzejewska)
............................................................................

7
a 1787 r. ofiarowała cenną siedemnastowieczną tkaninę turecką, zdobioną charakterystycznym dla tamtejszego tkactwa deseniem z silnie przestylizowanych kwiatów, m.in. tulipanów.
Dar ten uzmysławia nam ważną rzecz
– jak cenne były wówczas jedwabne
materie, które przekazywano z pokolenia na pokolenie, i które traktowano
jako swoistą lokatę kapitału.
Tkaninę ofiarowała również Apolonia ze Skórzewskich, siostra słynnego Pawła, konfederata barskiego i generała brygady Księstwa Warszawskiego, a żona Stanisława Sadowskiego herbu Nałęcz, pisarza wałeckiego, dziedzica Miedzianowa w dawnym powiecie odolanowskim. Błękitna, morowana tkanina w paski, reprezentująca już wzornictwo wczesnoklasycystyczne, była darem dziękczynnym za odzyskanie zdrowia, co

pięcioletnia wdowa. Wcześniej wydała na świat trzy córki i czterech synów,
z których dwóch zostało duchownymi.
W gronie ofiarodawczyń kaliskich tekstyliów znalazły się również
przedstawicielki magnaterii. Ludwika z Mniszchów, druga żona hetmana
wielkiego koronnego Józefa Potockiego, uchodzącego w swych czasach za
najzamożniejszego Polaka, pozostawiła w sanktuarium bardzo charakterystyczny ornat haftowany w symbole Męki Pańskiej, będący dziełem pracowni krasiczyńskiej, założonej przez
owdowiałą niewiastę po 1751 r.
„Dary pobożne” w postaci dwóch
kompletów szat pozostawiła również w kaliskim sanktuarium Aleksandra z Czartoryskich, żona księcia kozielskiego Michała Kazimierza
Ogińskiego, słynna z niepospolitej

mocy właścicielka Siedlec, o której
Leon Dembowski wspomina: „Była
ona nadzwyczaj silną i talerze srebrne w trąbkę zwijała. Mąż jej był nizkiego wzrostu i kiedy [...] opierał się
woli swej małżonki, nie chcąc należeć
do partyi Czartoryskich, ta porwawszy
go za pas w oknie drugiego piętra wywiesiła i trzymała go tak zawieszonego poty, póki jej nie przysiągł, że się do
jej woli zastosuje” (Leon Dembowski, Moje wspomnienia, T. 1, Petersburg 1898, s. 26). Z liczniejszych niegdyś darów krzepkiej księżnej zachował się do dziś w Kaliszu ornat i welum z francuskiego, żywoczerwonego jedwabiu, zdobionego motywem
srebrnych, kapryśnie wyginających
się, ulistnionych i ukwieconych gałęzi.
I w tym przypadku paramenty przerobiono najprawdopodobniej z sukni
damy, wykorzystując również do tego
celu srebrne, zębato wykończone kolbertyny.
Spośród darów złożonych przez
kaliskich kanoników warto wymienić
ornat ufundowany przez księdza Jana
Onufrego Gorczyczewskiego, byłego
jezuitę, który po kasacie zakonu przyjął święcenia kapłańskie, a powołany
przez Komisję Edukacji Narodowej
do nauczania w kaliskiej szkole pojezuickiej został później jej rektorem.
Najbardziej jednak zasłynął z celnych
tłumaczeń Satyr francuskiego poety Nicolasa Boileau. Najciekawszym
i zarazem najstarszym elementem
ufundowanej przez niego szaty jest…
podszewka, na którą użyto znakomicie zachowanego, włoskiego, szesnastowiecznego adamaszku, zdobionego renesansowym wzorem ze spiętych
koronami, szerokich gałęzi i sercowatych liści.
Oczywiście, to tylko wybrane, niezbyt liczne przykłady z bogatej kaliskiej kolekcji, która niedawno stała się
przedmiotem obszernej dysertacji. Jeśli powiodą się plany obecnego kustosza sanktuarium, ks. prałata dra Jacka
Ploty, niebawem wiele z tych tekstylnych skarbów będzie można podziwiać osobiście, na przygotowywanej
ekspozycji.
Ewa Andrzejewska
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Kaliski Rezerwat
Archeologiczny

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

W

najstarszej i jednocześnie malowniczo położonej dzielnicy Kalisza, zwanej Starym
Miastem, usytuowany jest Rezerwat
Archeologiczny w Kaliszu – Zawodziu. Dzisiaj jest to spokojna, willowa
część Kalisza z niską zabudową, pozostająca nieco na uboczu od współczesnego centrum miasta. Tymczasem we wczesnym średniowieczu był
to główny punkt Kalisza, jego najżywiej bijące serce. Pomimo dużej liczby niezwykle ciekawych stanowisk archeologicznych w grodzie nad Prosną rezerwat na Zawodziu nadal pozostaje najcenniejszym obiektem archeologicznym Kalisza. Jest także jednym z głównych ośrodków grodowych związanych z początkami państwa polskiego.
Najważniejszych odkryć archeologicznych na kaliskim grodzisku dokonał w latach 1958-1965 zespół badawczy pod kierunkiem Krzysztofa

i Iwony Dąbrowskich. Przebadano
wówczas teren kolegiaty, część wałów
obronnych, „budynek z beczką” i pozostałości wieży obronnej. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. badania kontynuował Tadeusz Baranowski z Instytutu
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, którego wspierali historycy architektury. Odkryto wówczas
pogańskie cmentarzysko i pozostałości drewnianej świątyni.

1
1 | Plan Rezerwatu
Archeologicznego
w Kaliszu –
Zawodziu
2 | Rekonstrukcja

bramy wjazdowej
z mostem
i palisadą; ostatnie
badania z 2007 r.
dowiodły, że
wjazd do grodu
zlokalizowany
był od strony
północno-wschodniej

2
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3

5

4

6
3 | Rekonstrukcja wału obronnego, wykonanego

w konstrukcji izbicowej; wnętrze drewnianych skrzyń
wypełniano kamieniami i ziemią

4 | Dwupoziomowa wieża obronna w pierścieniu wałów;
w XIII w. budowla pełniła funkcje militarne i mieszkalne,
kres jej istnienia należy wiązać z najazdem krzyżackim
na Kalisz w 1331 r.

5 | Rekonstrukcja fundamentów i części przyziemia

kolegiaty św. Pawła; oryginalne fundamenty kościoła
znajdują się około 1 m pod widoczną na zdjęciu
rekonstrukcją, w ten sposób zostały zabezpieczone przed
niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych

6 | Makieta kolegiaty św. Pawła; świątynia była
jednonawową budowlą z przylegającą od zachodu
czworoboczną wieżą, a od wschodu zamknięta półkolistą
apsydą, najprawdopodobniej pod koniec XII w. dobudowano
emporę patronacką z przylegającą do niej kolistą klatką
schodową

7

7 | Zabudowa mieszkalna grodu; rekonstrukcje budynków
wykonano w różnych konstrukcjach ścian (palisadowa,
sumikowo-łątkowa, zrębowa), poszycie dachu tworzą
dranice albo strzecha
(zdjęcia: Marcin Magdziński)
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W 2008 r. udostępniono zwiedzającym Rezerwat na Zawodziu
rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodu w Kaliszu. Dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego odtworzono bramę wjazdową z prowadzącym do niej mostem, fragmenty dawnych umocnień obronnych,
kamienny kurhan, część przyziemia romańskiej kolegiaty, dwupoziomową wieżę obronną i siedem
drewnianych budynków mieszkalnych wraz z wyposażeniem. Wykonano również dwie kamienne
makiety (kolegiaty i całego grodu)
oraz repliki trzech łodzi jednopiennych. Na teren rezerwatu została przeniesiona także osiemnastowieczna chata ze Starego Miasta, w której prezentowana jest
wystawa etnograficzna. W trakcie sezonu turystycznego (od maja
do października) odbywają się na
terenie grodziska liczne imprezy plenerowe o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, związane głównie z tematyką średniowiecza.
Marcin Magdziński

Z Kalińca
do Serbinowa

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

K

alisz ma sporo atrakcji i uroków, jest nie tylko „najstarszym miastem
w całej Polsce”, jak głosi
wielki napis na jednej z kamienic, ale
ma też swoje ważne miejsce w literaturze polskiej. Jako Kaliniec utrwalony
został w największym polskim dziele

i język całej mojej twórczości” – są to
słowa Dąbrowskiej z wywiadu prasowego. Wiele jest śladów pamięci czasów russowskich i kaliskich w dziennikach pisarki, pisanych przez 51 lat
(1914-1965), a wydanych w trzynastu
tomach (po raz pierwszy w całości)
w grudniu 2009 r. przez Instytut Ba-

1

Rezerwat arcHeoloGiczny Zawodzie,
ul. Bolesława PoboŻneGo, 62-800
Kalisz tel. kontaktowy 691-996-528
Godziny otwarcia: W sezonie
turystycznym – od 1 maja do 30
września: wtorek, czwartek, piątek
− 10.00-15.00, środa, sobota,
niedziela −10.00-18.00, piątek –
dzień bezpłatny
Poza sezonem turystycznym czynne
po uprzednim zGłoszeniu w Muzeum
OkrĘGowym Ziemi Kaliskiej
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epickim, w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej. W Kaliszu Maria, wtedy
Szumska, uczyła się na pensjach, ale
urodziła się w odległym o 9 km majątku Russów, którego jej ojciec, Józef
Szumski, był administratorem. Pisała potem, że najszczęśliwszy czas dzieciństwa, do jedenastego roku życia,
spędziła tam właśnie, między ubogim dworkiem a czworakami i wsią.
„Jestem dzieckiem ziemi kaliskiej. Z jej
okolic i z samego Kalisza czerpałam natchnienie do moich książek: «Uśmiech
dzieciństwa», «Ludzie stamtąd»
oraz «Noce i dnie». Ta ziemia kształtowała moje poczucie artystyczne, styl
5-6 2011

dań Literackich w nakładzie 300 egzemplarzy.
„Któż by zapomniał Ciebie, Ty, którego już nie ma?
Któż by zapomniał Ciebie, domie dzieciństwa?
Brama była pluszowa od mchu...
[...] Olbrzymi klomb jak cmentarz obrastał w lilie ceglaste[...]
[...] A ściany były białe...
A dach się wbijał w modre niebo, niczym prosta i surowa kantyczka ciemnoczerwonej starej pieśni.”
Te słowa Dąbrowskiej (z Pism rozproszonych) − to już tylko wspomnienie, bo tamtego domu nie ma, został

Z WIZYTĄ W MUZEUM

Grażyna Przybylska prowadzi je od
1980 r. Jest autorką ekspozycji stworzonej z myślą o odtworzeniu klimatów dworu wiejskiego z końca XIX w.
Starannie urządzone wnętrza metodą
tzw. rekonstrukcji muzealnej dają wyobrażenie o życiu mieszkańców dworu i dostarczają wiele informacji o Marii Dąbrowskiej i o jej twórczości.
Są stylowe meble „z epoki”, obrazy
i różne utensylia, zwłaszcza imponujące wyposażenie kuchni. Oryginalnych
pamiątek niewiele, ale tym bardziej są
wzruszające: maszyna do pisania, na
której Dąbrowska czterokrotnie prze-

2
1 | Dworek Marii Dąbrowskiej
w Russowie
2 | Portret Marii Dąbrowskiej

autorstwa A. Jasińskiej-Nowickiej
z 1959 r., ekspozycja stała muzeum
w Russowie

3 | Salon, ekspozycja stała muzeum
(zdjęcia: 1, 3 – Magdalena Szymańska,
2 – fot. z archiwum muzeum)
.............................................................

rozebrany. Jest park wokół,
są stawy, a zapewne i część
tamtych drzew. W 1971 r.
w miejscu starego domu gmina zbudowała nowy, znacznie mniejszy i z nowym układem pomieszczeń. Na parterze działał Klub Rolnika, ale
na piętrze, dzięki staraniom
miejscowej nauczycielki i kil- 3
ku światłych społeczników,
istniała Izba Pamięci Marii
Dąbrowskiej.
Za początek muzeum poświęconego Marii Dąbrowskiej uznaje się więc
rok 1971, aczkolwiek obecne Muzeum Marii Dąbrowskiej – jako profesjonalna placówka − Oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej,
działać zaczęło w 1979 r. Kustosz

pisała całe Noce i dnie, mozolnie doskonaląc swoje dzieło, ranne pantofle, kilka bibelotów. Są też fotografie
i portrety pisarki z różnych okresów jej
życia, książki z jej domowej biblioteki.
Pani kustosz, zapytana o frekwencję, odpowiada, że średnio około 10 tys. osób rocznie odwiedza

muzeum oraz, że coraz mniej jest
wycieczek szkolnych, a coraz liczniej przybywają dorośli miłośnicy
Nocy i dni poszukujący Serbinowa.
Są nieco zawiedzeni, że w stawach
nie ma nenufarów, przecież widzieli je w filmie Jerzego Antczaka! Nie
chcą przyjąć do wiadomości, że i serial, i film kręcone były w Seroczynie,
a wielki pożar Kalisza w krakowskim
Kazimierzu. Z tego pomieszania fikcji literackiej i filmowej z autentyczną biografią pani kustosz wyciągnęła wnioski. Od 2004 r. w parku russowskiego muzeum urządzane są festyny, w pierwsze niedziele trzech
miesięcy letnich pod ogólną nazwą
„Niedziela u Niechciców”. Przygotowywane są z wielkim staraniem, przy
licznym udziale wsi, gminy, powiatu, a i artystów z Kalisza. Odbywają się koncerty, spotkania autorskie,
są stoiska z wyrobami artystycznymi,
a wszystko z zachowaniem stylu epoki. Publiczność dostosowuje się: panie przyjeżdżają w dziewiętnastowiecznych sukniach i kapeluszach,
a panowie w tużurkach albo we frakach i cylindrach. Festyny cieszą się
ogromnym powodzeniem, na każdy przybywa około 1000 osób. Tegoroczne, poczynając od czerwca, organizowane będą pod hasłem „40 lat
minęło”. Z okazji czterdziestolecia
muzeum przygotowana będzie nowa
wystawa pod tytułem „Żywot Bogumiła Niechcica”, a w październiku
odbędzie się ogólnopolska konferencja muzeów biograficzno-literackich
(a jest ich w Polsce ponad 80) na temat „Nowe trendy i kierunki w muzealnictwie polskim”.
Muzeum Marii Dąbrowskiej
w Russowie jest niejako hołdem Ziemi Kaliskiej dla wielkiej pisarki i jej
największego dzieła.
Ewa Mockałło-Siurawska

Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, 62-817 Żelazków, Russów 49, tel. (62) 769-12-65
Godziny otwarcia: W sezonie turystycznym – od 1 maja do 30 października: wtorek, czwartek, piątek – 10.00-15.00, środa – 11.0016.30, sobota – 10.00-14.30, niedziela – 11.00-16.30
Poza sezonem turystycznym – od 1 listopada do 30 kwietnia: od wtorku do piątku – 10.00-15.00, sobota, niedziela – 10.00-14.30,
sobota – dzień bezpłatny
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P

ostać Franciszka Eytnera i jego dzieła, stanowiące
wyposażenie kościoła św. Tekli
w wielkopolskiej Dobrzycy, odkrył przed ponad siedemdziesięcioma laty poznański badacz, ks.
prof. Szczęsny Dettloff. Od tego
czasu nieczęsto o artyście pisano, jedynie Aniela Sławska poświęciła mu nieco uwagi, przypisując autorstwo ołtarzy bocznych z kolegiaty Wniebowzięcia
NMP w Kaliszu, a w zwięzłej notce tomu Słownika artystów polskich i obcych w Polsce działających zawarto nieśmiałą sugestię,
iż być może znany z dobrzyckich
dzieł Eytner jest tożsamy z działającym w Łęczycy Etnerem. Tym
samym sformułowany przez prof.
Dettloffa postulat poszukiwania w Kaliszu i okolicach śladów

Franciszek Eytner – śląski rzeźbiarz
osiadły w Kaliszu
twórczości rzeźbiarza przez długi czas pozostawał niespełniony.
Szczęśliwie jednak znalazły się, i to zarówno same dzieła, jak i interesujące źródła archiwalne, które pozwalają na
kontynuację opowieści o snycerzu, tak sugestywnie rozpoczętej przed laty przez poznańskiego badacza. O odkryciu archiwaliów – jak często bywa – zadecydował przypadek. Natrafiłam
na nie wśród akt kapituły kaliskiej w Archiwum Diecezjalnym

2
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1
Z czasem informacje pochodzące z kontraktów udało mi się
uzupełnić równie istotnymi danymi pochodzącymi z ksiąg metrykalnych, a także z księgi cudów i łask, spisanej przez wieloletniego kustosza sanktuarium
i zarazem zleceniodawcę artysty, wspomnianego już ks. Kłossowskiego. Skojarzenie tych
wszystkich informacji pozwoliło
na stworzenie kalendarium prac
rzeźbiarza przeznaczonych dla
kolegiaty, a także na poznanie
dziejów jego rodziny.
Cała historia rozpoczęła się
w 1751 r., kiedy młody śląski
rzeźbiarz, Franciszek Eytner,
odbywając artystyczną wędrówkę z rodzinnego Głogowa na Pomorze, zatrzymał się na krótko w Kaliszu. O jego obecności dowiedział się ks. Kłossowski, który w owym czasie planował wystawienie nowego, okazałego ołtarza dla słynącego łaskami i otoczonego rosnącym
wciąż kultem obrazu św. Józefa. Przedsiębiorczy kapłan nie
dysponował wprawdzie funduszami na ten cel, poprosił jednak artystę o sporządzenie rysunkowego projektu, czyli abrysu i, jak sam wspomina: „trzy
dni Snycerzowi, dawszy ná
żywność, zátrzymać się w Mie............................................................ ście kazałem”. Ostatniego dnia
pobytu wędrowca w mieście
1 | Podpis Franciszka Eytnera na
ufny
w opiekę patrona sanktujednym z kontraktów dotyczących
arium kapłan zdołał pozyskać
wyposażenia kaliskiej kolegiaty
(w zbiorach Archiwum Diecezjalnego od nieznanego nam z nazwiska, a hojnego dobrodzieja niewe Włocławku, Akta Kapituły
Kaliskiej)
zbędną kwotę i w efekcie młody snycerz mógł przystąpić do
2 | Ołtarz noszący pierwotnie
wezwanie św. Anny, wykonany przez wykonywania swego pierwszego kaliskiego dzieła – ołtarza
Franciszka i Krystiana Eytnerów
w latach 1768-1769
dedykowanego św. Józefowi,

we Włocławku, kiedy poszukiwałam informacji na temat szat
liturgicznych znajdujących się
w skarbcu kolegiaty w Kaliszu,
bardziej znanej jako sanktuarium
św. Józefa. Pomiędzy korespondencją i dokumentami poświęconymi sprawom finansowym
kapituły spoczywał niepozornie
wyglądający poszyt, utworzony
z niedbale spiętych kartek różnego formatu, gęsto pokrytych
drobnym, czytelnym pismem.
Okazało się, iż są to autentyczne, osiemnastowieczne kontrakty, zawarte – poza jednym wyjątkiem – przez ówczesnego kustosza sanktuarium, ks. Stanisława Kłossowskiego, z rozmaitymi wykonawcami, wśród których najczęściej powtarzało się
nazwisko Franciszka Eytnera. Już
pierwsza lektura umów nie pozostawiała wątpliwości, iż to on
jest wykonawcą wszystkich rokokowych ołtarzy bocznych zachowanych w kaliskiej świątyni, pozwoliła też na obalenie uparcie
dotąd powtarzanego mitu o pochodzeniu tychże ołtarzy z pobliskiego kościoła pojezuickiego
oraz stwierdzenie, iż niesłusznie uznawano je wszystkie za
powstałe dopiero w latach dziewięćdziesiątych XVIII w.
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4

3
3 | Rzeźba ewangelisty, zapewne św. Mateusza, w ołtarzu
noszącym pierwotnie wezwanie św. Anny, wykonana przez
Franciszka Eytnera w latach 1768-1769
4 | Rzeźba św. Marka Ewangelisty, ustawiona na konsoli

przyściennej, wykonana przez Franciszka Eytnera w latach
siedemdziesiątych lub osiemdziesiątych XVIII w. dla
kościoła Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie

5 | Rzeźba aniołka adorującego Najświętszy Sakrament
w tabernakulum ołtarza głównego, wykonana przez
Franciszka Eytnera w latach 1779-1780 dla kościoła
św. Tekli w Dobrzycy

(zdjęcia: Ewa Andrzejewska)
.............................................................................................

który ustawiony został w specjalnie dla niego przeznaczonej
kaplicy.
Zapewne już wówczas, podczas realizacji pierwszego zamówienia, Franciszek Eytner sprowadził do nowego miejsca zamieszkania matkę, Annę, a także ojca, Krystiana, który zajmował się stolarstwem i współpracował z synem przy kolejnych
pracach. Wkrótce pojawiło się
też w otoczeniu rzeźbiarza jego
rodzeństwo: brat Antoni oraz
trzy siostry. Snycerz Franciszek,

5

prawdopodobnie najstarszy z rodzeństwa, w 1754 r. wstąpił
w Kaliszu w związek małżeński.
Jego wybranką była prawdopodobnie córka malarza, Józefa
Millerówna. Niestety, bezpotomne małżeństwo Franciszka Eytnera przetrwało zaledwie osiem lat,
bowiem w 1762 r. Józefa zmarła,
dożywszy zaledwie 36 roku życia. Pochowana została w krypcie pod kaplicą św. Józefa, co
świadczy m.in. o prestiżowej pozycji jej męża, pracującego przez
lata na rzecz kaliskiej kolegiaty.

Zanim Franciszek owdowiał,
wykonał dla świątyni w Kaliszu
liczne prace. Pierwszą z nich był
wspomniany już ołtarz św. Józefa, ukończony w 1752 r., drugą
rozpoczęty w 1754 r. ołtarz św.
św. Piotra i Pawła, kolejną zlecony w rok później ołtarz Matki Boskiej Bolesnej, w którego retabulum – zgodnie z życzeniem zleceniodawcy – artysta miał za zadanie wkomponować późnogotycką
rzeźbioną pietę. W 1758 r. Eytner zrealizował okazały (nieistniejący już) ołtarz dedykowany

św. Janowi Chrzcicielowi, a dziesięć lat później stworzył parę
bliźniaczych ołtarzy, noszących
wezwania św. Anny oraz św. św.
Rocha i Sebastiana, przeznaczonych do ustawienia w tęczy kościoła. Do dzieł Franciszka Eytnera, choć niepotwierdzonych
źródłowo, można też zaliczyć
okazałą ambonę i chrzcielnicę,
której jedyną pozostałością jest
obramienie wnęki, zwieńczone
rzeźbionym motywem kotary.
Ostatnim akordem długoletniej współpracy pomiędzy księdzem-zleceniodawcą i rzeźbiarzem-wykonawcą były gruntowne naprawy bogatego, przez wiele lat tworzonego wyposażenia
świątyni, które uległo uszkodzeniom podczas zawalenia się jej
naw w 1783 r. W ramach tych
prac, rozpoczętych około 1790 r.,
artysta wykonał ostatnią parę ołtarzy, ustawionych przy filarach
zachodniej części kościoła i noszących wezwania św. św. Alojzego Gonzagi i Stanisława Kostki, drzwi prowadzące do kruchty głównej, a także zwieńczenia
starszych ołtarzy i detale ambony. Przy realizacji ostatnich dzieł
nie mógł już liczyć na pomoc
ojca, stolarza, gdyż ten w 1780 r.
zmarł i spoczął na kolegiackim
cmentarzu parafialnym.
Franciszek Eytner wykonywał
również prace dla świątyń w bliższych i dalszych okolicach Kalisza. Świadczą o tym figury ołtarzowe, z których jedna zachowała się w kościele św. Marcina w Kuczkowie (nieopodal Dobrzycy), a cztery, przedstawiające ewangelistów, w kościele
Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie. Do dorobku Eytnera można
też bez wątpienia zaliczyć zespół
sześciu okazałych ołtarzy bocznych oraz parę konfesjonałów
w kościele bernardynów w Łęczycy, powstałych w latach 1764-1766. Z pewnością nie jest to
cała spuścizna artystyczna śląskiego snycerza, który większość
swego zawodowego życia spędził w Kaliszu. Prawdopodobnie
„saga rodu Eytnerów” ma jeszcze jakiś ciąg dalszy. Wystarczy
tylko uważnie studiować archiwalia i zabytki.
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Album Kalisza
W

śród dziewiętnastowiecznych grafik Kalisza przechowywanych w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej znajduje się Album Kaliskie
z 1858 r. Edwarda Staweckiego z rysunkami Stanisława Barcikowskiego. Książka liczy 20 rycin, ofiarowana została w 1979 r.
muzeum przez osobę prywatną.
Edward Michał Zachariasz
Stawecki herbu Lubicz do Kalisza
przybył jako dwudziestotrzylatek. Wyprzedzała go legenda bojownika o wolność. Jak pisał Kazimierz Stefański, „trzy ostatnie [lata] spędził [on] – dzięki
uprzejmości Austriaków – w kazamatach Zamościa, przykuty do taczki za udział w kampanii węgierskiej jako «niewierny poddany»” (Kalisz w latach 1848-1861, Kalisz 1935).
Mieszkając nad Prosną, Stawecki
był nauczycielem i wychowawcą
w domu Radoszewskich w Opatówku. Jednocześnie zaczął snuć
plany wydania pracy godnej prastarej metryki miasta nad Prosną. „Przeglądając dawniejsze akta miasta Kalisza, jednego z najstarszych grodów ziemi
naszej, napotykamy tyle historycznych pamiątek, już to wyraźnych, już słabo tylko przebijających się przez grubą zasłonę przeszłości, że bierze ochota
wtajemniczyć się w historię tego
miasta; rozpatrzeć po szczególe w faktach tyczących się tej historyi i zgłębić te, które czas zatarł i słabym tylko świecą wspomnieniem” – czytamy we wstępie do albumu.
Do realizacji planów doszło
w 1858 r. Praca, publikowana
w zeszytach (poszytach), była
drukowana w zasłużonej warszawskiej firmie Samuela Orgelbranda; według rysunków Stanisława Barcikowskiego litografie
przygotował Maksymilian Fajans.
Stawecki wyjechał do Warszawy, aby osobiście doglądać wydania. W stolicy album sprzedawano przy ul. Miodowej w księgarni S. H. Merzbacha, w Kaliszu
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można go było nabyć w sklepie
Henryka Hurtiga przy ul. Warszawskiej (obecnie Śródmiejskiej).
Przytoczony wcześniej cytat dobrze określa całość. Książka wyrosła z charakterystycznych dla romantyków zainteresowań przeszłością, miała stanowić zbiór miłych dla Polaków
„pamiątek starożytności”, jak

wówczas nazywano zabytki. Za
słowem podążała strona tytułowa z personifikowaną alegorią
historii i mądrości. Stylizowany
na ceglany mur tytuł, zgodnie
z dziewiętnastowieczną odmianą
brzmi: Album Kaliskie. W napis
został wkomponowany herb miasta (corona muralis). Duży formatowo album miał podkreślać
„starożytność” dumnego miasta.
Temu samemu miał służyć dobór
ilustracji. Znalazły się na nich

wszystkie stare kościoły, najznamienitsze zabytki ruchome, jak
„Zdjęcie z krzyża” Rubensa w ołtarzu głównym świątyni kanoników, pomnik nagrobny interreksa
Polski arcybiskupa Karnkowskiego czy gotycki kielich Kazimierza Wielkiego oraz reprezentacyjne obiekty świeckie. Każdą grafikę poprzedza bogaty tekst, oparty na materiałach archiwalnych.
Wydobywanie
świetlanych
epizodów z przeszłości służyło

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

1 | Portret
Edwarda
Staweckiego
wg K. Stefański,
Kalisz w latach
-, Kalisz
1935
2 | Strona
tytułowa Album
Kaliskie
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4

5
3 | 4 | 5 | Ilustracje zamieszczone w Album Kaliskie: panorama miasta (3), zabudowania pojezuickie (4),
kościół św. Mikołaja (5)

(reprod.: Mariusz Hertmann)

jako ukryta broń. Język prowadzonej narracji i wdzięk rycin
dzisiaj może wzbudzić dobrotliwy uśmiech. To świat ludzi ponad prawdę historyczną przedkładających urok legendy i piękno szczegółu. Nawet bieda w tej
interpretacji (dziady proszalne przed kościołem św. Mikołaja i reformatami przy rogatce)
wydaje się tylko koniecznym elementem dopracowanej scenografii.
Autor ilustracji, młodszy zaledwie o trzy lata Stanisław Barcikowski, absolwent Szkoły Sztuk
Pięknych w Warszawie, po przyjeździe do Kalisza został nauczycielem rysunku. To dlatego na stronie tytułowej przy
jego nazwisku został umieszczony skrót N.S.W.R. (Nauczyciel
Szkoły Wyższej Realnej, dzisiejsze Liceum Ogólnokształcące im.
Adama Asnyka) – znak prestiżu
szkoły i wykonywanego zawodu.
Czy artysta mógł przypuścić,
że jego widoki salonowego towarzystwa przechadzającego się
niedaleko domku szwajcarskiego w parku, spojrzenie na dawny kompleks pojezuicki w stronę
kolegiaty i tyle innych obrazów
przez niego narysowanych zdominują świat wyobrażeń o XIX w.
nad Prosną? Rzecz oczywista,
z tych ilustracji można się wiele
dowiedzieć, bo miejsca i obiekty dobrze znane zmieniły się od
stulecia romantyków, inne, jak
parkowa architektura czy drewniany budynek teatru, już nie istnieją.
Znaczenie dzieła Album Kaliskie najlepiej widać z perspektywy czasu, bo Stawecki jako wydawca poniósł finansową klęskę. Do opublikowania planowanej serii drugiej z widokami zabytków okolic już nie doszło. Nawet skomplikowany system prenumeraty nie przyniósł spodziewanych zysków.
Romantykowi walka piórem
nie wystarczyła. Za udział w powstaniu styczniowym Stawecki
został skazany na śmierć. Karę
zamieniono na radomskie więzienie, gdzie twórca pierwszego albumu Kalisza zmarł w wieku 37 lat.
Anna Tabaka
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Świadek epoki
W

tym roku przypada 170.
rocznica śmierci Juliana
Ursyna Niemcewicza (ur. 16 lutego 1757, zm. 21 maja 1841),
dramaturga, powieściopisarza
i poety, byłego posła na Sejm
Czteroletni, na którym zyskał
sławę jednego z najbardziej aktywnych i chętnie słuchanych
mówców, współautora Konstytucji 3 Maja, wydawcy „Gazety Narodowej i Obcej”, autora pierwszej polskiej komedii Powrót posła (1791) oraz niezwykle popularnego cyklu pieśni historyczno-patriotycznych Śpiewy historyczne (1816), „dyktatora moralnego Warszawy i wyroczni narodu”, jak powiadano o nim nad
Wisłą.
Po upadku powstania listopadowego Niemcewicz wyjechał
z kraju, a pod koniec 1833 r.
osiadł w Paryżu, gdzie związał

się ze stronnictwem Hotelu Lambert księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i gdzie stał się aktywnym działaczem Towarzystwa Historyczno-Literackiego. W Paryżu też umarł i został tam pochowany, na cmentarzu Montmorency. W czasie pogrzebu, który
stał się manifestacją patriotyczną rozproszonej polskiej emigracji, zebrani usłyszeli, że „odszedł Człowiek – Polska”. Trudno o lepszą charakterystykę jego
osoby jako obywatela kraju, któremu poświęcił całe swoje życie.
Można do tego jedynie dodać, że
był także niebywale pracowitym
kronikarzem, świadkiem epoki,
w której dane mu było przeżyć
długie 84 lata.
Sylwetkę tego wybitnego Polaka i patrioty dobrze charakteryzują wydane przed trzema laty
jego dzienniki z lat 1839-1841

1 | Antoni Oleszczyński, „Portret Juliana Ursyna Niemcewicza”, według
medalionu wykonanego w 1834 r. w Paryżu przez Pierre Jean Davida, 1835 r.,
staloryt (w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie)
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(Julian Ursyn Niemcewicz, Dziennik 1839-1841, pod redakcją
naukową Izabelli Rusinowej, wyd.
Akademia Humanistyczna im.
Aleksandra Gieysztora, Pułtusk
2008). Niemcewicz zwykle w kilku krótkich zdaniach odnotowywał w nich najważniejsze wydarzenia dnia. Mając informacje
przede wszystkim z miejscowych
i polskich gazet pisał o sytuacji
politycznej i gospodarczej na
świecie, o zawsze interesujących
go odkryciach naukowych i wynalazkach, o wydarzeniach kulturalnych, w tym o paryskich wystawach sztuki. Osobno odnosił
się do wydarzeń w Polsce, pisał
o własnej aktywności w środowisku emigracji paryskiej i o swoim
życiu codziennym. Niekiedy na
marginesach dziennika umieszczał też drobne notatki o wysłanych listach. Jak słusznie przewidywała we wstępie do publikacji
Izabella Rusinowa „[...] ostatni
tom «Dzienników» Juliana Ursyna Niemcewicza przybliży Czytelnikom nie tylko jego zapomnianą
postać, ale również pasjonujące
dzieje Europy końca lat trzydziestych XIX w.” O tym zaś, że najstarszy z przebywających na ziemi francuskiej Polaków był aktywny i świadomy do ostatnich
godzin życia, co zdarza się przecież nie tak często, wiemy już
z listu Józefa Bohdana Zaleskiego
do Józefa Hubego i Piotra Semenenki („Chodził i był przytomny
niemal do ostatniego momentu” – zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 3, 2009, s. 4), a potwierdzają to „Dzienniki”. Izabella Rusinowa: „[...] zapisywał – zupełnie świadomie – zmieniający się
stan swego zdrowia. Ostatni jego
codzienny zapisek pochodzi z 20
maja 1841 r.; następnego dnia –
21 maja, w piątek rano – Niemcewicz zmarł”.
Spośród zapisków Niemcewicza odnoszących się do odkryć
i wynalazków warto wyłowić te,
które dotyczą wynalazku, zdaniem autora dzienników, najważniejszego – dagerotypu. Pierwszą informację na ten temat podał już 28 stycznia 1839 r., a
więc dokładnie po trzech tygodniach od wstępnej prezentacji wynalazku na posiedzeniu francuskiej Akademii Nauk:

„Daguerotype. Między zadziwieniami co dzień odkrywanymi,
te co pan [Louis Jacques Mondé] Daguerre wynalazł, jedną
z pierwszych nowości trzymać
powinno. On to, wynalazca diaramma, odkrył camere obscura, w której wpuszczony promień
słoneczny na tablicę napuszczającą chemikalia kompozycje kreśli wszystkie przed sobą, przedmioty z największą dokładnością i prawdą. P. [François Jean
Dominique] Arago astronom ma
wnieść do Izb, tronu o zapłacenie mu tego wynalazku i uczynić ma go całemu światu znajomym [...]”.
Do tematu powrócił 12 lutego, w związku z dyskusją na temat pierwszeństwa wynalazku
Daguerre’a: „Anglik jeden pan
[William Henry Fox] Talbot dysputuje wynalazcy p. Daguerre sztuki malowania światłem,
lecz on maluje na papierze powleczonym srebrem. P. Daguerre na cienkiej blasze cynkowej”.
10 lipca odnotował, że „Pan Daguerre i syn, i syn wspólnika jego
Niepce za nowy wynalazek brania widoków za pomocą promieni słonecznych otrzymali od
rządu pensję 6000 franków”.
Wreszcie 11 września skreślił tylko krótkie: „Śpieszę na doświadczenie nowego wynalazku daguerrotype”, by zdać z niego sprawozdanie dnia następnego: „Byłem wczoraj na doświadczeniach
nadzwyczajnego wynalazku daguerrotypu (dagerotypia), to
jest rysowania widoków promieniami słonecznymi z ustawionym
[...] [tu zagubiony fragment
zdania, którego autorce opracowania nie udało się odczytać
z rękopisu – WP]. Opisanie chemicznych użyć do tego, powiem
tylko, że po długich przygotowaniach wytrawiona blacha posrebrzana naprzeciw słońcu w 20
minutach, okazał[a] widok części Tuileries i nadbrzeżnych;
w najmniejszych częściach jak
najdoskonalej był on jak rysunek
bistrem robiony. Wynalazcą jest
człowiek przeszło lat 40 mający; otrzymał rocznej pensji 6000
franków. Dokupiłem się tego widzenia – pisze dalej Niemcewicz
– piekielną męką, siedząc więcej
[jak] godzinę w największy upał,
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ostrożnym stwierdzeniem: „wiadomość o zakupie dagerotypu przez Edwarda Raczyńskiego
[...] stanowi najstarszą udokumentowaną wzmiankę o stosowaniu wynalazku Ludwika Daguerre’a w Wielkopolsce” (op. cit.,
s. 76).
Z przedstawionego w książce
Wandy Mossakowskiej Początki
fotografii w Warszawie (1839-1863) (Warszawa 1994, t. I,
s. 24) rozumowania wynika, że
najprawdopodobniej pierwszym

(pierwsza prezentacja jego dagerotypu – 20 października
1839 r.), a niedługo po nim
także malarz-weducista Marcin
Zaleski (wykonywał dagerotypy
prawdopodobnie już pod koniec
1839 r., a na pewno w pierwszej połowie roku następnego) korzystali raczej z własnych, o wiele tańszych aparatów, które konstruowali na podstawie opisów zamieszczonych
w broszurze Daguerre’a; pierwsze polskie wydanie tej ksią-

2

2 | Aparat dagerotypowy paryskiej firmy Alfonsa Girouxa, 1839 r.
(w zbiorach Societé Française de Photographie w Paryżu)
3 | Maksymilian Fajans, „Portret Edwarda Raczyńskiego”, 1851-1862,
litografia (w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie)

(ilustracja 2 – wg Wanda Mossakowska, „Początki fotografii w Warszawie (1839-1863)”, Warszawa 1994, t. II, fot. 3)
...........................................................................................................................

w tłoku największym, w zamkniętej niewielkiej izbie, długo dla stojących przede mną nic
nie widząc i w końcu niedoskonale, bom umierał z gorąca. Jest
to jeden z najciekawszych wynalazków. Nie umiejący nawet rysować opatrzeni w potrzebne
do tego instrumentu [chemikalia? – WP] będą mogli podróżować po całym świecie i zdejmować widoki, nierównie wierniej
i doskonalej niż dotąd obejmują je malarze, nadto co za szczęście mieć tym sposobem wiernie
brane portrety, to jedno [należy
jednak mieć na uwadze – WP],
że jeśli rysy doskonałe, nie znaleziono dotąd sposobu zachowania kolorów, wszystko jak gdyby
rysowane bistrem”.
Ten niezwykle interesujący opis jest – jak się wydaje –
pierwszą relacją Polaka będącego naocznym świadkiem pokazu wykonywania dagerotypów.
Niewykluczone też, że zafascynowany wynalazkiem Niemcewicz przyczynił się, w mniejszym
lub większym stopniu, do zakupu przez Edwarda Raczyńskiego
(1786-1845; znanego kolekcjonera, mecenasa sztuk i nauk, autora i wydawcy wielu publikacji

historycznych oraz źródłowych,
fundatora Biblioteki Raczyńskich
w Poznaniu) oryginalnego aparatu dagerotypowego, produkowanego zgodnie ze wspomnianym patentem przez paryską firmę Alfonsa Giroux. O tym bowiem, że Raczyński stał się już
w marcu 1840 r. (a może nawet nieco wcześniej?) właścicielem takiego urządzenia wiemy z jego (datowanego na dzień
7 marca 1840 r.) listu do Józefa Morawskiego z Kotowiecka. List ten znajduje się obecnie w zbiorach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a opublikowany został
przed kilkunastu laty przez Annę
Marciniak (A. Marciniak, Z korespondencji Wielkopolan: List
Edwarda hr. Raczyńskiego do Józefa Morawskiego z Kotowiecka, „Przegląd Wielkopolski”, nr
1-2, 1995, ss. 75-77). Raczyński pisał w nim m.in.: „Nabyłem
Dagerotyp, którym bym chciał
zdejmować interesujące w okolicy Pańskiej przedmioty, a między innemi i obraz w Kr[oto]szynie. Spodziewam się, że mi Pan
nie odmówisz” (op. cit., s. 75),
co autorka publikacji skwitowała słusznym, choć chyba nazbyt

3
polskim użytkownikiem niezwykle drogiego oryginalnego aparatu Giroux’a (choć na emigracji, w Paryżu) była Klementyna z Sanguszków Małachowska. Według Mossakowskiej wykonujący bowiem nieco później
swoje dagerotypy pierwsi warszawscy dagerotypiści: chemik i fizyk Andrzej Radwański

żeczki ukazało się w Poznaniu
tuż przed 13 listopada 1839 r.,
warszawskie wydanie broszury
dostępne było w księgarniach
od około 6 grudnia 1839 r. (op.
cit., ss. 13, 24, 25, 29). Tymczasem z listu Edwarda Raczyńskiego do Józefa Morawskiego
wynika, że właścicielem pierwszego, oryginalnego takiego
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urządzenia na ziemiach polskich był Edward Raczyński.
Skąd jednak domniemanie, że Niemcewicz przyczynił się do zakupu aparatu Giroux’a przez Edwarda Raczyńskiego? W paryskich dziennikach autora Powrotu posła
znajdziemy wiele informacji
o tym, że Niemcewicz często
korespondował z Raczyńskim,
a niekiedy nawet wysyłał mu
z Paryża potrzebne pomoce
i materiały źródłowe. 6 lutego 1840 r. zapisał np.: „Na
sesji Towarzystwa Literackiego [...]. Na wniosek mój pozwolono posłać Edwardowi
Raczyńskiemu listy de Noyers
[ze zbiorów tego Towarzystwa – WP] tyczące się spraw
polskich za Jana Kazimierza”.
Następnego dnia odnotował:
„Pisałem do Edwarda Raczyńskiego i [Adama] Klewańskiego”, a już tydzień później dodał do tego: „Posłałem
p. Edwardowi Raczyńskiemu
skrzyneczkę z rękopisami”.
Wreszcie 15 marca, ukontentowany otrzymaną od adresata wiadomością, zanotowł:
„Odebrałem list od p. Edwarda Raczyńskiego z Poznania,
w którym mi donosi, że odebrał rękopism de Noyers, nie
mniej dwa tłumaczenia Liwiusza, Ossolińskiego i pijarskie, i wszystkie to drukować zamyśla. Niezmordowany jest ten mąż w przysługach
swoich dla literatury ojczystej”. Być może więc i pierwsza informacja o udanych pokazach wykonywania dagerotypów dotarła znad Sekwany do poznańskiego kolekcjonera bezpośrednio od świadka tych niezwykłych wydarzeń – Juliana Ursyna Niemcewicza. W Dzienniku 1839-1841 nie mamy na to bezpośrednich dowodów, ale fascynacja wynalazkiem, jakiej
uległ Niemcewicz, oraz twórczy, naukowy zapał i otwarcie się na wszelkiego rodzaju
nowinki techniczne Raczyńskiego, a także częste ich obu
kontakty listowe wskazują, że
było to możliwe.
Wojciech Przybyszewski
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Muzeum nowoczesne
T

radycja pałacu wilanowskiego
jako muzeum sięga 1805 r.,
kiedy to Stanisław Kostka Potocki, wieszając nad wejściem do
tamtejszej galerii sztuki tablicę
z napisem „Cunctis patet ingrssus” („wstęp wolny dla wszystkich”) utworzył jedno z pierwszych
publicznych
muzeów

otoczenia – dziś ich nowe działania wyznaczają standardy dla
innych polskich instytucji kulturalnych. Muzeum prowadzi m.in.
takie projekty, jak „Raport o stanie edukacji muzealnej”, finalizowane w tym roku przedsięwzięcie, dzięki któremu dobre wzorce
w zakresie popularyzowania wie-

w Polsce. W powojennej rzeczywistości przez wiele lat Muzeum
Pałac w Wilanowie funkcjonowało jako oddział warszawskiego Muzeum Narodowego i dopiero przed 16 laty zostało z niego wydzielone. Czy owych 16 lat
samodzielności − to dużo, czy
mało – zależy od punktu widzenia. Liczy się przede wszystkim
to, ile udało się w ciągu tego
czasu zrobić. A trzeba przyznać,
że pozytywnych zmian zaszło
w wilanowskiej placówce wiele.
Jeszcze nie tak dawno pracownicy muzeum we współpracy
z fachowcami z różnych dziedzin
nauki i sztuki zajmowali się gruntowną renowacją pałacu i jego

dzy o zbiorach będą mogły zostać zaadaptowane w miejscach
gorzej przygotowanych do takiej działalności, czy „Akademia
zarządzania muzeum” – rozpoczynający się latem br. program
przeznaczony dla placówek wpisanych przez ministra do rejestru
muzeów. O tym, że dobrze zarządzane muzeum – to muzeum nowoczesne, przekonywali słuchaczy prelegenci zaproszeni do Pałacu w Wilanowie na sympozjum
„Muzeum wirtualne i rzeczywiste
w procesie edukacji”.
W tej dziedzinie wilanowskie
muzeum ma także coś do zaprezentowania. Od 2006 r. udostępnia ono materiały multimedialne
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na swojej stronie internetowej
( http://www.wilanow-palac.
pl). Niedawno strona ta zyskała
nową odsłonę – stała się bogatym w różnorodne treści wortalem, właśnie takim „wirtualnym
muzeum”. Zgromadzone na wortalu zasoby dotyczą wielu aspektów związanych z królewską rezydencją i jej historyczną kolekcją, a ponadto z historią Polski,
dawnym i współczesnym życiem
kulturalnym oraz otaczającą pałac przyrodą. Odwiedzający wortal zapoznają się za jego pośrednictwem z tekstami naukowymi,
popularnonaukowymi, multimediami (zdjęciami, prezentacjami,
filmami, interaktywnymi obiektami wirtualnymi, lekcjami dla najmłodszych i dla tych starszych
w formie e-learningu), a także
znajdą praktyczne informacje dotyczące pałacu oraz np. dotyczące konserwacji przechowywanych
w muzeum dzieł sztuki. Dowiedzą się również, jakie wydarzenia
(przedstawienia teatralne, konkursy, warsztaty, wykłady itp.)
planowane są w tej placówce.
Wielką zaletą wilanowskiego
wortalu jest to, że on „żyje”! Na
bieżąco możemy śledzić, co już
się wydarzyło, co dzieje się teraz
i co jest planowane w przyszłości w otoczeniu muzeum. A także, co równie ważne, w kolejnych
tygodniach możemy przeczytać
polecane na stronie teksty związane z tzw. tematem tygodnia.
Przy tak ogromnych zasobach
artykułów i multimediów jest to
wielkie ułatwienie – dzięki tym
cotygodniowym podpowiedziom
nie umkną nam szczególnie ciekawe omówienia.
Dobrym przykładem takiej
aktywności jest zestaw tematów
„Dla Adama Małysza”, zaproponowany przez pracowników muzeum w marcu br., po przejściu
mistrza narciarskiego na sportową emeryturę. Cóż z tego, że
w dawnej Polsce nie skakano na
nartach – internauci mogą przecież dowiedzieć się co nieco
o rodzajach hodowanych niegdyś
wąsów, o sporcie w dawnych
wiekach i o sekretach pańskiego
stołu (diecie bez bananów, ale
za to z owocami cytrusowymi).
(MMP)
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Znak probierczy złotników z Kazimierza
J

ak powszechnie wiadomo,
wszystkie wyroby „srebrne”
nie są robione z czystego srebra, ponieważ jest to metal zbyt
miękki, by wykonać z niego np.
widelec. Wykonuje się je ze stopu srebra z miedzią. Wzajemnych proporcji tych metali nie
można rozpoznać na oko, a dla
nabywcy nie jest obojętne, ile
w tym wyrobie jest drogiego srebra, a ile taniej miedzi. Stosunek
ilościowy tych dwu metali nazywano próbą.
Dawnymi czasy cechy rzemieślnicze zawsze dbały o to,
żeby zrzeszeni w nich majstrowie mieli jak największy dochód
ze sprzedaży swych wyrobów.
Tak więc cech złotników w danym mieście ogłaszał wszem
i wobec, że zrzeszeni majstrowie
wykonują swe wyroby tylko z takiej, a nie innej próby srebra, co
miało na celu zdobycie zaufania
klienta i w konsekwencji zwiększenie popytu na tamtejsze wyroby. Trzeba jednak było pilnować panów majstrów, żeby przypadkiem któryś tego zaufania nie
nadużył i w tym celu cech wprowadził kontrolę probierczą wyrobów. Miała ona dwojaką formę. W niektórych ośrodkach probierze cechowi odwiedzali niespodzianie warsztaty i wyjąwszy z ręki złotnikowi obrabiany
przedmiot, sprawdzali próbę srebra. Jeżeli się okazało, że przedmiot „nie trzymał nakazanej próby”, rzemieślnik podlegał srogiej
karze, a recydywistom odbierano
prawo wykonywania zawodu.
Była też inna forma kontroli – każdy gotowy wyrób złotnik musiał przynieść do probierza cechowego, a ten po sprawdzeniu próby przybijał na srebrze
maleńki znaczek, zwany w literaturze przedmiotu znakiem miejskim. W każdym mieście cech
miał inne godło w swej pieczęci.
Najczęściej był to herb miasta,
a jeżeli był on bardzo rozbudowany, wybierano z niego jeden
element. Niekiedy też godłem
był inicjał nazwy miasta (np.

w Toruniu bito znaki z literą „T”,
a we Wrocławiu z „W”). Przyrząd, którym wybijano te znaki – zwany puncyną – zużywał
się z czasem, robiono więc nowy,
powtarzając godło, ale zawsze
w nieco innej formie graficznej.
Jeżeli dziś zbierzemy wszystkie
znaki, jakie napotkaliśmy na starych srebrach, każdy przypiszemy właściwemu miastu i ułożymy je chronologicznie, to takie
zestawienie pozwoli nam ustalić,
w jakim mieście i kiedy dany wyrób wykonano − a jest to podstawowy problem przy opracowywaniu zabytku.

| Znak probierczy cechu złotników

kazimierskich

(rys. Michał Gradowski)
............................................................

Ponad pół wieku mozolnie gromadziłem znaki probiercze i com uzbierał, zamknąłem
w swej pracy Znaki na srebrze.
Kolejne edycje tej książki ukazywały się w odstępach dziesięcioletnich i za każdym razem dokładałem do nowego wydania plon
mych poszukiwań z minionej dekady. Ostatnie wydanie ukazało się w zeszłym roku i nie zdążyłem już tam zamieścić nowego, bardzo ciekawego odkrycia.
Korzystając z gościnnych łamów
„Spotkań z Zabytkami”, omówię
je tutaj.
Wspomniałem na wstępie, że
były liczne miasta, gdzie kontrolę probierczą przeprowadzano w warsztatach. Należały do
nich zarówno potężne ośrodki
sztuki złotniczej (Kraków i Warszawa), jak i wiele pomniejszych

miast, rozsianych po centralnych
i wschodnich terenach naszego
kraju. Tamtejsi cechmistrze w zasadzie nie bili na srebrach znaków probierczych i choć stosowne pieczęcie posiadali, używali ich niezmiernie rzadko. Na starych warszawskich srebrach odnaleziono osiem takich znaków,
zaś na krakowskich zaledwie
dwa. Tak wyglądała sytuacja od
wieków średnich aż po XVIII w.,
bowiem w następnym stuleciu
pojawiły się już probiernie państwowe i cechy straciły swą władzę probierczą.
Kiedy oddałem do rąk Czytelników ostatnią edycję mej książki, pewien kolekcjoner pokazał mi nierozpoznane znaki na
srebrnej chochli. Był tam wybity
nieco zatarty znak imienny wykonawcy, starym zwyczajem złożony z jego inicjałów, obok znak
bity przez probierza cechowego
(zob. rysunek) i dwa późniejsze
znaki podatkowe bite przez władze zaborcze na początku XIX w.
Maleńki ten znak cechowy (wys.
6,7 mm) miał godło w postaci
litery „K” pod koroną, a po bokach liczbę „12”. Liczba ta oznacza najpopularniejszą w XVIII w.
próbę srebra wyrażoną w łutach
(grzywna dzieliła się na 16 łutów, tak więc naszą chochlę wykonano ze stopu zawierającego
12 części czystego srebra i 4 części miedzi). Taką literę „K” pod
koroną miało w herbie tylko jedno miasto – Kazimierz, dzisiejsza
dzielnica Krakowa. Należy jednak pamiętać, że był to zupełnie
samodzielny organizm miejski

aż po rok 1791, kiedy to został
wchłonięty przez większego sąsiada. Istniał tam również samodzielny cech złotników, któremu
statut nadał król Zygmunt August w roku 1563. Na swym znaku tamtejsi złotnicy umieścili literę „K” pod koroną, która widnieje już na najstarszej pieczęci Kazimierza z XIV w., spotkać
ją można także w licznych dokumentach rady miejskiej i pieczęciach cechowych. Na wielu z nich
litera „K” ma rozdwojone końcówki, jak w naszym znaku probierczym. Niestety, nie można
ściśle zadatować odnalezionego
znaku Kazimierza, ale kilka przesłanek pozwala przyjąć, że pochodzi on z XVIII w. Spotkanie ze
znakiem wywodzącym się z miasta, gdzie obyczajowo nie znakowano sreber, jest niezmiernie
rzadkie – skrzętnemu badaczowi
zdarza się to raz na kilka lat. Tak
więc odkrycie nieznanego dotychczas znaku Kazimierza sprawia niemałą satysfakcję.
Dla polskiego badacza jest
jeszcze jedna wielka szansa – jeden z największych ośrodków
złotniczych w Polsce centralnej nie ma do dziś odnalezionego znaku probierczego tamtejszego cechu złotników. Jest to …
Lublin. Jak widzimy, poszukiwania znaków probierczych nigdy
się nie kończą i każdemu, kto zechce zająć się tym problemem,
dają szanse nowych odkryć, czasem tak zaskakujących, jak znak
cechu złotników w Kazimierzu.
MichaŁ Gradowski

Nową edycję książki autorstwa Michała Gradowskiego Znaki na srebrze, która ukazała się nakładem wydawnictwa Fundacji Hereditas w 2010 r., można zamówić w cenie 72 zł (dla prenumeratorów „Spotkań
z Zabytkami” w cenie 60 zł) bezpośrednio u wydawcy (Fundacja Hereditas, 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 4, lok. 4, tel. 22 353-83-30), w wybranych księgarniach lub za pośrednictwem strony internetowej wydawcy: www.fundacja-hereditas.pl
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Zabytki i prawo

Medal dla sędziów pokoju
P

ierwszym
prowizorycznym
polskim rządem, powołanym
przez cesarza Napoleona jeszcze przed utworzeniem Księstwa Warszawskiego, w połowie stycznia 1807 r., była siedmioosobowa Komisja Rządząca. Jednym z zagadnień, którego rozwiązaniem musiała się zająć, było stworzenie ram organizacyjnych dla funkcjonowania sądownictwa. Problem był
tym bardziej istotny, że do rozpatrzenia pozostało wiele spraw
zaległych jeszcze z okresu zaboru pruskiego. Komisja Rządząca, zgodnie z propozycją przedstawioną przez dyrektora sprawiedliwości Feliksa Łubieńskiego, przyjęła podział sądownictwa na sądy pokoju, sądy patrymonialne, sądy dominialne, sądy
miejskie, sądy ziemiańskie i sądy
apelacyjne. Planowano także
utworzenie Trybunału Ostatecznego, właściwego dla terytorium
całego państwa.
W przedstawionej propozycji
na szczególną uwagę zasługiwały sądy pokoju. Projekt ich organizacji opracował Józef Kalasanty Szaniawski, który połączył instytucję sędziów pokoju poznaną
w czasie pobytu w Danii z tradycją sędziów pełniących obowiązki honorowo w okresie Pierwszej
Rzeczypospolitej. Był to umiejętny mariaż dobrych wzorów zagranicznych z polską tradycją.
Sądy pokoju stanowiły, poza
kilkoma wyjątkami, pierwszą instancję dla wszystkich spraw cywilnych. Przed wytoczeniem procesu należało przedstawić swoją sprawę sędziemu pokoju, który dokonywał oceny zasadności
żądania. Jeśli uznał je za niezasadne, starał się odwieść od wytaczania procesu, w przeciwnym wypadku wystawiał pozew.
W terminie 14 dni od jego doręczenia odbywała się rozprawa pojednawcza, na której sędzia nakłaniał strony do zawarcia ugody, biorąc pod uwagę
przytoczone przez nie dokumenty i racje. Rozprawa kończyła się
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ostatecznym wyrokiem pojednawczym, wydawanym za obopólną zgodą stron, przy obecności dwóch świadków, lub przekazaniem sprawy do rozpatrzenia
przez wyższą instancję.
W okresie funkcjonowania
Komisji Rządzącej utworzono jedynie 17 sądów pokoju, powołując na stanowiska sędziów głównie dawnych urzędników z okresu Pierwszej Rzeczypospolitej,
którzy cieszyli się powszechnym
autorytetem. Po 22 lipca 1807 r.
konieczne było wprowadzenie
zmian w planowanej strukturze
sądownictwa, tak by odpowiadała konstytucji otrzymanej przez
Księstwo Warszawskie. Poza sądem pokoju działającym w każdym powiecie, utworzono trybunały cywilne, sądy sprawiedliwości kryminalnej i sąd apelacyjny w Warszawie. Niestety, konstytucja nie określiła według jakiej procedury mają działać sądy,
co spowodowało ogromne perturbacje w ich pracy aż do połowy następnego roku. Powstała
ogromna kolejka 34 tys. spraw,
czekających na rozstrzygnięcie.
W tamtym czasie swoją przydatność pokazali sędziowie pokoju, którzy uchronili kolejne instancje przed rozpatrywaniem
14 tys. zaległych procesów. Gorliwość w ich pracy można tłumaczyć nie tylko troską o dobro publiczne, ale także zachętą, jaką był ustanowiony 3 stycznia 1807 r. medal dla sędziów
pokoju. Miał go otrzymywać jeden sędzia w każdym Departamencie, który w trakcie kadencji
doprowadził do największej liczby ugód. Ostatecznie zmodyfikowano tę zasadę, przyznając medal temu sędziemu pokoju, który w danym Departamencie mógł
się poszczycić największą liczbą
ugód w minionym roku kalendarzowym.
30 grudnia 1808 r. na 244.
sesji Tymczasowej Rady Stanu
Feliks Łubieński przedstawił decyzję księcia Fryderyka Augusta o przyznaniu medali sześciu

| Spotkania z Zabytkami

5-6 2011

sędziom reprezentującym poszczególne departamenty. Były
to nadania za rok 1808. Poinformował jednocześnie, że trzy medale zostały już z Drezna przysłane, a kolejnych trzech spodziewa się w najbliższej przyszłości. Wyróżnieni zostali sędzia Bogusław Załuski (Departament

1

2

Warszawski), Karol Hubert Boromeusz Morzycki (Departament
Bydgoski), Kajetan Wilczewski
(Departament Łomżyński), Wiktor Tomasz Szołdrski (Departament Poznański), Stanisław
Kaczkowski (Departament Kaliski), oraz Wincenty Chełmicki
(Departament Płocki).
Medale otrzymane w grudniu 1808 r. Feliks Łubieński opisał następująco: „obszerności talara: po jednej stronie wyobrażenie twarzy króla ze złota z napisem: Fryderyk August, Król Saski,
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książę Warszawski; i laur u spodu.
Na drugiej stronie ołtarz ojczyzny
– orzeł biały i dwie ręce złożone;
napis: «Felix componendis litibus»” (Bronisław Pawłowski, Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, Toruń 1962, ss. 318-319). Łacińska sentencja „szczęśliwy w załatwianiu sporów” odnosiła się bezpośrednio do roli sędziów pokoju.
Sposób wykonania medali świadczy o wielkim kunszcie
drezdeńskiego jubilera Karla Wilhelma Hoecknera. Podstawa od-

zieloną emalią, oznaczający Fridericus Augustus Rex. Medal zawieszony był, podobnie jak w poprzednim wypadku, na cienkiej
niebieskiej wstążce.
Oba wykonania różniły się
tak znacznie, że należy mówić
o dwóch różnych wzorach medalu. Powstaje więc pytanie
o przyczynę takiego rozróżnienia. W jednym z artykułów opublikowanych w „Wiadomościach
Numizmatyczno-Archeologicznych” z 1895 r. pojawiła się hipoteza o zmianie wzoru medalu

Jeszcze inną przyczyną istnienia drugiego wzoru medalu
może być wyróżnienie przez Fryderyka Augusta specjalnymi dekretami podsędków, którzy działali w sądach pokoju. W 1811 r.
wyróżnił pięciu podsędków z Departamentu Poznańskiego i Bydgoskiego. Podobne dekrety wyróżniające zastępców sędziów
pokoju i podsędków były opublikowane w 1810 r., lecz bez podania nazwisk. Hipoteza o nagradzaniu drugim wzorem medalu urzędników sędziów poko-

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

1 | 2 | Medal dla
sędziów pokoju
wzoru pierwszego –
awers (1)
i rewers (2)
3 | 4 | Medal
dla sędziów pokoju
wzoru drugiego –
awers (3)
i rewers (4)
(obiekty w zbiorach
Muzeum Sztuki
Medalierskiej, oddział
Muzeum Miejskiego
Wrocławia; zdjęcia:
Paweł Passowicz
– Pracownia
Fotograficzna Muzeum
Miejskiego Wrocławia)
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lana jest z profilowanej porcelany z wtopionymi złotymi literami i nałożoną złotą blaszką z wytłoczonym popiersiem Fryderyka
Augusta. Medal jest ręcznie malowany ze złotym rantem. Noszony był na niebieskiej wstążce.
Poza medalem opisanego
wzoru, znany jest jeszcze jeden,
nieco skromniejszy. Stanowi go
pozłacany medal z rantem, a na
nim centralnie umieszczone dłonie w uścisku. Wokół nich, podobnie jak w poprzednim wzorze,
widniała sentencja „Felix componendis litibus”. Obrys dłoni, napis i symbole graficzne oddzielające poszczególne słowa wypełnione były białą emalią. Rewers medalu zawierał centralnie umiejscowiony inicjał „FAR”
w wieńcu laurowym wypełnionym

4
w latach 1809-1812 lub o wykonaniu substytutu medalu na prywatne zamówienie. Nie opowiadając się za którąś z tych wersji,
autor podał dalej informację, że
noszenie na szyi porcelanowego
medalu musiało być niewygodne i nie wyglądało zbyt dobrze.
Zdanie takie wyraził po obejrzeniu dwóch portretów z widocznym medalem.
Oryginalną interpretację tych
przypuszczeń przedstawił w swoim artykule Henryk Sadowski,
sugerując, że drugi wzór mógł
być wykorzystywany do użytku
codziennego, jako wygodniejszy
do noszenia na szyi. Trudno ocenić, czy jego zdaniem odznaczony otrzymywał dwa medale, czy
też mniejszy musiał wykonywać
na własne zamówienie.

ju wydaje się najbardziej prawdopodobna.
Niezależnie od celu pojawienia się drugiego wzoru, udało
się utrzymać wysoki prestiż medalu dla sędziów pokoju. Służyła temu w szczególności niewielka liczba nadań. Za rok 1809 wyróżniono pięć osób (zaniechano nadania w Departamencie Poznańskim), za 1810 odznaczono dziesięć osób, co było związane ze zwiększeniem się liczby
Departamentów, a za rok 1811
dziesięć wyróżnień.
Sędziowie, poza cennymi medalami produkowanymi w Dreźnie, otrzymywali także dyplomy. Ponadto każdego roku „Gazeta Warszawska”
publikowała listę odznaczonych, co także miało charakter

publicznego wyróżnienia. Można przyjąć, że tego typu nobilitacja mobilizowała sędziów pokoju do tego, by jak największą
liczbę spraw rozstrzygać już na
pojednawczym etapie postępowania.
Łączna liczba odznaczonych
sędziów wynosiła 29 osób. Biorąc pod uwagę wysoki koszt wytworzenia medalu dla sędziów
pokoju, można przyjąć, że taka
była też ostateczna liczba wykonanych medali. Niezależnie od
tego, czy wykonano 29 medali
każdego wzoru, czy łącznie obu
wzorów, medal od zawsze uznawany był za cymelium. Obecnie
znane są dwa egzemplarze każdego wzoru, które znajdują się
w kolekcjach Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu i Zamku
Królewskiego w Warszawie, oraz
jeden medal pierwszego wzoru
z kolekcji Staatliche Kunstsammlungen Dresden.
Poza wartością medalu dla
sędziów pokoju jako unikatowego eksponatu muzealnego, należy także zwrócić uwagę na jego
znaczenie historyczne. Było to
pierwsze odznaczenie w Europie
nadawane wyłącznie sędziom,
za ich zasługi dla wymiaru sprawiedliwości. Kiedy w 1830 r.
wprowadzano w Wielkiej Brytanii Lord Brougham’s Local Court Bill, ustanawiający sądy podobne do sądów pokoju, „The
Law Magazine” sygnalizował, że
państwami, w których osiągnęły one największą skuteczność,
były Dania i Księstwo Warszawskie. Jednocześnie wskazywał na
dobry zwyczaj, jakim miało być
coroczne wręczanie medali sędziom pokoju.
Można więc postawić hipotezę, że ustanowienie medalu dla
sędziów pokoju, którego pomysłodawcą był Józef Szaniawski,
orędownikiem Feliks Łubieński,
a donatorem Fryderyk August,
udrożniło pracę sądów Księstwa
Warszawskiego w trudnym i pracowitym okresie wprowadzania
Kodeksu Napoleona i francuskiej
procedury cywilnej. Niestety,
nadawanie medalu zostało zaniechane wraz z upadkiem Księstwa Warszawskiego.
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Spotkanie z książką

NEONY

P

od koniec ubiegłego roku, nakładem Fundacji HEREDITAS,
na rynku pojawiła się książka Neony. Ulotny ornament
warszawskiej nocy autorstwa Jarosława Zielińskiego i Izabelli Tarwackiej. Publikacja ta, na pierwszy rzut oka niewielkich
rozmiarów, w rzeczywistości łączy w sobie elementy mogące
wejść w skład kilku wydawnictw książkowych: znajdziemy tu
omówienie dziejów stołecznych neonów (w szerszym kontekście – z uwzględnieniem początków i rozwoju tej formy reklamy świetlnej za granicą), bibliografię zagadnienia, a także bogaty materiał ilustracyjny, pochodzący ze zbiorów warszawskich instytutów i archiwów oraz kolekcji prywatnych, który
przybliża nam wygląd znakomitej części neonów, w większości już dziś nieistniejących. Całe to opracowanie zawdzięczamy
varsavianiście Jarosławowi Zielińskiemu (autorowi znanego
wielotomowego wydawnictwa Atlas dawnej architektury ulic
i placów Warszawy). Dopełnienie publikacji stanowi natomiast
album artysty-fotografika Izabelli Tarwackiej (IzaTT), w którym zobaczymy blisko 80 zdjęć, wykonanych w ciągu ostatniej dekady. Artystycznie skomponowane kadry stanowią jednocześnie cenną dokumentację – niestety, także niektóre spośród pokazanych tutaj neonów przestały już istnieć.

Warto po tę publikację sięgnąć, gdyż jest to pierwsze tak
wnikliwe i poparte dokładną kwerendą omówienie tematu,
który w ostatnich latach zyskuje na popularności wśród varsavianistów i mieszkańców stolicy (powstaje wszak Muzeum
Neonów, coraz częściej zwraca się uwagę na zaniedbywane czy
usuwane instalacje świetlne, a współcześni artyści chętnie sięgają do tej formy plastycznej, traktując neony przede wszystkim jako dzieła sztuki). Autor tekstu pokazuje nam stopniowo
rozświetlaną nocną Warszawę, poczynając od lat dwudziestych
i trzydziestych, poprzez trudny czas zniszczeń wojennych,
epokę PRL-u, przypisującą neonom nową estetykę i odmienne
cele, aż po dzisiejsze powolne odrodzenie instalacji świetlnych.
Przy okazji książka okazuje się znakomitym przewodnikiem po
działających w Warszawie w XX w. firmach i lokalach, które wybrały świetlną formę reklamy dla swojej działalności. Poglądy
dawnych mieszkańców stolicy na temat neonów jako nowinki
technicznej (przed wojną) czy pozostałości po burżuazyjnym
społeczeństwie (w okresie PRL-u) przybliżą nam liczne cytaty z artykułów zamieszczonych ówcześnie w gazetach. Wreszcie bardzo interesującym uzupełnieniem zachowanych wizerunków nieistniejących neonów jest podjęta przez Jarosława
Zielińskiego próba rekonstrukcji niektórych instalacji świetlnych na podstawie zdjęć i opisów – z odtworzeniem dawnego
kształtu i koloru, a czasem także ruchomych elementów (animowaną rekonstrukcję można obejrzeć w serwisie www.youtube.com, wyszukując hasło „Neony przedwojennej Warszawy”).
Książkę w cenie 70 zł można kupić w wybranych warszawskich księgarniach oraz w siedzibie wydawcy.
MMP
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Fotografie pocztówkowe
– pamiątki wielkiej wojny
P

ierwszy aparat fotograficzny zbudował Alfons Giroux w 1839 r.
Przypominał drewnianą rozsuwaną
skrzynkę, którą wyposażono w kasetę na materiał światłoczuły. Przełom
w fotografii nastąpił jednak w 1851 r.
dzięki wynalezieniu tzw. metody mokrej, wykorzystującej proces koloidionowy. Ten wynalazek dał początek fotografii masowej. W 1871 r. wprowadzenie zasady „suchej emulsji” żelatynowo-bromo-srebrowej umożliwiło naświetlanie i wywoływanie fotografii nawet po pewnym czasie. O ile
w pierwszym okresie fotografowanie było bardzo skomplikowane, to
już pod koniec XIX w. stało się hobby dla milionów osób. Przyczyniły
się do tego proste w obsłudze ręcznie składane aparaty fotograficzne.
W 1897 r. firma Eastman Kodak Co.
wprowadziła do sprzedaży mały aparat kieszonkowy, zaopatrzony w celuloidową błonę zwojową, zabezpieczoną przed przypadkowym naświetleniem. Tego typu cudo techniki mógł
samodzielnie obsłużyć użytkownik
– amator. Rozwój fotografii amatorskiej przypadł na okres przed pierwszą wojną światową.
Metoda rejestrowania wydarzeń
wojennych i związany z tym rozwój prasy ilustrowanej spowodowały

rozkwit fotografii reporterskiej. Fotografia frontowa czy ściślej fotografia uwieczniająca wydarzenia
wielkiej wojny była modna również
wśród żołnierzy i stanowiła szczególne pamiątki-dokumenty tamtych wydarzeń. Firmy wytwarzające
aparaty fotograficzne reklamowały
uproszczonej budowy aparaty przeznaczone dla żołnierzy, którzy bez
specjalnej znajomości techniki fotografowania mogli wykonać niezłej
jakości zdjęcie. Tego typu zdjęcia,
z czasem odbijane w formacie pocztówkowym, wysyłane były do rodzin
jako frontowe przesyłki.
Wraz z wybuchem wojny zorganizowana została tzw. poczta polowa. Była to pocztowa formacja wojskowa, przeznaczona do obsługi korespondencji żołnierskiej. Przesyłki wysyłane pocztą polową były bezpłatne, dlatego ich liczba była ograniczona. Były to przeważnie kartki o ujednoliconym formacie, zezwalającym żołnierzowi wysłać krótką wiadomość do najbliższych, która podlegała ocenzurowaniu. Mimo
przyjętych reguł poczty polowe tolerowały wysyłanie przez żołnierzy pocztówek-fotografii. Przesyłki te były opieczętowane pieczęcią
formacji wojskowej oraz stemplem

1 | Reklama aparatów fotograficznych przeznaczonych dla żołnierzy

ROZMAITOŚCI

Mało jest fotografii frontowych.
Mimo różnego poziomu piszących mają one jeden cel: udokumentować, że piszący żyje, tęskni
i pamięta o bliskich. Oglądając te
zdjęcia, można się domyślić w jakim okresie wojny były robione.
Te z początku wojny prezentują zdyscyplinowane wojsko oczekujące frontowych sukcesów, a te
z końca ukazują żołnierzy obojętnych, zmęczonych wojną, o rozluźnionej dyscyplinie.
Inny charakter mają zdjęcia-pocztówki wykonywane w pracowniach – salonach fotograficznych. Przedstawiają one

2

żołnierzy w odświętnych mundurach, w ułożonych przez fotografów pozach, na tle malowanych
ekranów.
Fotografie wykonywane indywidualnie przez żołnierzy oraz
w pracowniach fotograficznych
należą obecnie do zabytków unikatowych. Były one wykonywane
jednostkowo lub w kilku egzemplarzach, a po już blisko stu latach zachowały się nieliczne.
Osobną grupę pamiątek wielkiej wojny stanowią zdjęcia wydawane w dużych nakładach
w formie drukowanych pocztówek. Były to nie tylko pojedyncze

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

2 | Żołnierze 23. Pułku Piechoty we Wrocławiu przed wymarszem na front,
grudzień 1914 r.
3 | Awers i rewers pocztówki 1. Pułku I Brygady Legionów wysłanej
21 X 1915 r. za pośrednictwem poczty polowej nr 118
4 | Ozdrowieńcy w garnizonowym szpitalu w Memel, 11 XII 1915 r.
5 | Zdjęcie wysłane 12 VIII 1917 r. przez plutonowego Józefa Janeczka
do żony Marii w Cieszynie

4

3

poczty polowej, co dokumentowało datę wykonania zdjęcia.
Jeżeli zdjęcie-pocztówka wysyłane było przez pocztę cywilną, znaczki kasowane były stemplem-miejscownikiem, który dokumentował dodatkowo miejsce wykonania zdjęcia. Przekazywane na tego typu przesyłkach wiadomości oznaczone były podpisem wysyłającego, a niekiedy opisem miejsc

i sfotografowanych osób. Adresy
odbiorców stanowią niepodważalny dokument wskazujący pochodzenie lub miejsce zamieszkania osób najbliższych nadawcy.
Co przedstawiały te zdjęcia?
Większość – to zdjęcia grupowe robione razem z towarzyszami broni ku pamięci, zdjęcia ze
szpitali wojskowych pokazujących
ozdrowieńców w okresie rehabilitacji, z miejsc pracy lub niewoli.

5
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LISTY

Szanowna Redakcjo!

6 | Kompania wartownicza 124 p.p., Francja (okolice Valaciens) maj 1918 r.
(zdjęcia ze zbiorów Tadeusza Lostera)
...........................................................................................................................

kartki, lecz tematyczne serie
pocztówkowe. Na obszarze dawnej Rzeczypospolitej tego typu
widokówki pocztowe rozpowszechniało Centralne Biuro Wydawnicze Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN). Najpopularniejsze – to 12-zdjęciowe serie
pocztówkowe: „Rafajłowo” czy
„Beliniacy”. Były one chętnie kupowane przez legionistów i wysyłane do najbliższych lub nabywane i przechowywane na pamiątkę.
Wysyłane z frontu mają na stronie
korespondencyjnej odbite pieczęcie legionowych formacji wojskowych oraz datowniki austriackich

poczt polowych, przeznaczonych
do obsługi Legionów Polskich.
Obecnie spotyka się najwięcej
fotografii-pocztówek wykonanych
przez żołnierzy służących w armii niemieckiej lub austriackiej.
Do rzadkości należą te wykonane
przez żołnierzy legionistów polskich, a prawie niespotykane są
fotografie wykonane przez żołnierzy Polaków służących w armii rosyjskiej. Tego typu korespondencja fotograficzna zachowała się
również z walk o niepodległość
Polski po 1918 r.
Tadeusz LosTer

W „Spotkaniach z Zabytkami”, nr 4, 1987 ukazał
się artykuł Tomasza Urbanowicza („Konserwacja witraży
malborskich”, ss. 19-22) na
temat trzech niewielkich witraży o motywach heraldycznych, pochodzących z czasów tzw. romantycznej odbudowy i rekonstrukcji malborskiego zamku. Była to pierwsza publikacja dotycząca najstarszych znanych i zachowanych zamkowych witraży,
przekazanych do konserwacji
przez ówczesnego właściciela. Autor artykułu, zarazem
konserwator, trafnie zidentyfikował je jako pozostałości dawnego zespołu oszkleń
Wielkiego Refektarza z lat
1822-1823, będące dziełem
zespołu projektantów i witrażystów pracujących pod kierownictwem Karla Friedricha
Schinkla (1781-1841).
W połowie ubiegłego
roku witraże zostały ponownie opisane na łamach „Spotkań” piórem Moniki Nowakowskiej („Witraże malborskiego zamku”, „Spotkania z Zabytkami”, nr 7-8,
ss. 14-19), w związku z inauguracją wystawy czasowej, prezentującej po raz
pierwszy szerokiej publiczności tematykę oszkleń tego
reprezentacyjnego wnętrza.

Przypomnijmy, że wystawa
– usytuowana w nowo oddanych, średniowiecznych piwnicach pod Wielkim Refektarzem – stała się także okazją
do przedstawienia efektów
żmudnych prac scalających
i konserwatorskich, którym
w ciągu bez mała trzydziestolecia były sukcesywnie poddawane zachowane oszklenia. Okres tzw. romantycznej
rekonstrukcji zamku reprezentują na wystawie owe trzy
witraże, z herbami Dołęga,
Brochwicz i Schlieben (tylko
klejnot), użyczone przez Felicję Kiersnowską z Warszawy.
Koniec roku 2010 przyniósł kolejne dobre wieści.
Właścicielka malborskich reliktów postanowiła przekazać je w darze Muzeum Zamkowemu, realizując w ten
sposób wolę zmarłego ojca
Jana Teodora Serwatowskiego (1912-1990), który w czerwcu 1945 r. porzucone wśród zamkowego gruzu fragmenty witraży z wizerunkami polskich herbów zabrał do Warszawy, ratując je
tym samym przed całkowitym unicestwieniem.
W kontekście obchodzonego w roku bieżącym jubileuszu 50-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku dar Felicji Kiersnowskiej nabiera
szczególnego znaczenia. Muzealną kolekcję wzbogaciły

Spotkanie z książką

OGRÓD SNU I PAMIĘCI

N

a początku 2011 r. nakładem Wydawnictwa MS z Opola ukazała się książka autorstwa Stanisława Sławomira Niciei Lwów – ogród snu i pamięci. Dzieje Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie oraz ludzi
tam spoczywających w latach 1786-2010. Publikacja stanowi podsumowanie ponad trzydziestoletnich badań prof.
Stanisława Sławomira Niciei nad dziejami Cmentarza Łyczakowskiego, a także jest nowym, bogato ilustrowanym (ponad 400 zdjęć pochodzących przede wszystkim ze zbiorów
prywatnych autora lub przez niego wykonanych) opisem tej
nekropolii.
Autor pisze we wstępie: „Dzieje Łyczakowa to nigdy niekończąca się opowieść. Każda wyprawa na ten cmentarz
to nowe odkrycia. Na tej słynnej nekropolii w ciągu jej ponad 225 lat istnienia pochowano około 400 tysięcy osób,
z których szacunkowo ponad 10 tysięcy przekroczyło tzw.
próg przeciętności, czyli czymś nadzwyczajnym się wyróżniło – zapisało swoje biografie w pamięci nie tylko swojej
rodziny”.
W pierwszym rozdziale Stanisław Sławomir Nicieja opisał historię Cmentarza Łyczakowskiego na tle dziejów in-
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nych europejskich nekropolii z tego okresu. W kolejnych częściach autor
przedstawił rzeźbiarzy, którzy wykonywali nagrobki na Łyczakowie, kaplice
i mauzolea słynnych rodów oraz epitafia, wiersze i sentencje
umieszczone na pomnikach nagrobnych. Ostatni rozdział,
zatytułowany Non omnis moriar. Zostawili swój ślad, zawiera napisane przez S. S. Nicieję krótkie biografie ponad tysiąca pochowanych na Cmentarzu Łyczakowskim osób: „[…]
wybór ten ma duże znamiona subiektywizmu. Rejestr ten
sporządziłem po przeczytaniu wielu pamiętników i tomów
wspomnień, po przewertowaniu setek roczników starych
gazet, kwerendzie zachowanych ksiąg cmentarnych, dzięki ogromnej korespondencji prowadzonej z lwowianami rozsianymi po całym świecie oraz na podstawie wieloletnich
wędrówek po Łyczakowie z aparatem fotograficznym i notatnikiem w dłoni”.
Na końcu publikacji zamieszczone jest streszczenie w języku angielskim, indeks nazwisk i obszerna bibliografia.
Książkę można kupić (cena: 76, 50 zł) w księgarniach
naukowych oraz za pomocą strony internetowej wydawnictwa (www.wydawnictwoms.pl).

trzy wprawdzie niewielkie, lecz bardzo
cenne witraże, będące jedynymi świadkami bogatego niegdyś zespołu, upamiętniającego rody szlacheckie finansowo zaangażowane w dzieło odbudowy zamku. Eksponowane w sąsiedztwie
liczniej zachowanych oszkleń autorstwa Franza Lauterbacha (1865-1933)
z 1909 r. pozwalają dostrzec zarówno ideowe, jak i technologiczne różnice pomiędzy obydwoma zespołami,
z których pierwszy wywodził się z idei
romantyzmu i rozbudzał pruski patriotyzm, drugi zaś wpisywał się w nurt
sztuki historyzującej i nawiązywał do
ducha średniowiecza.

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:
Małgorzata Pawlicka z Nowego Brzeska − Michał Gradowski, Znaki na srebrze, wyd. Fundacja Hereditas, Warszawa 2010
Iwona Adamowicz z Sejn – Ewa Andrzejewska, Ks. Stanisław Józef Kłossowski (1726-1798), kustosz sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, wyd, Edytor Kalisz, Kalisz 2010
Dorota Rek z Warszawy – Tolerancyjni. To się dzieje!, wyd. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa 2009
Agata Kucz z Krakowa – Magdalena Gutowska, Taniec Śmierci, wyd. Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2010
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska „ANTIQUA” Paweł Konczewski z Trzebnicy – Stan
badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, pod red. Wojciecha Walczaka i Karola Łopateckiego, wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2010

Oficjalne przekazanie daru nastąpiło w grudniu ub. roku, a nieco wcześniej wystawa, planowana pierwotnie
jako czasowa, została przekształcona w ekspozycję stałą. Równocześnie
ukazała się drukiem publikacja, będąca zbiorem studiów obejmujących całokształt zagadnień związanych z historią, funkcją oraz wystrojem (także witrażowym) tego szczególnie reprezentacyjnego wnętrza Malborskiego Zamku (Ewa Witkowicz-Pałka, „Oszklenia
witrażowe Wielkiego Refektarza w XIX
i XX wieku”, [w: ] „Wielki Refektarz na
Zamku Średnim w Malborku. Dzieje,
wystrój, konserwacja”, Malbork 2010,
ss. 127-152).
Wspaniałomyślny gest Felicji Kiersnowskiej, oprócz wymiaru materialnego, ma także aspekt symboliczny:
jest to – trawestując Neila Armstronga
– może mały, ale za to pierwszy krok
na długiej drodze odzyskiwania utraconych zabytków genetycznie związanych
z zamkiem nad Nogatem.
Ewa Witkowicz-Pałka
kustosz w Muzeum Zamkowym
w Malborku

PRENUMERATA
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.
Konto: ING Bank Śląski 36 1050 1038 1000 0090 6992 4562
Przy wpłacie prosimy o podanie dokładnego adresu, na jaki ma być dostarczana przesyłka. Dane można też przesłać pocztą elektroniczną na adres:
prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl. Najprostszą metodą zamówienia prenumeraty jest wypełnienie formularza na stronie spotkania-z-zabytkami.pl. W przypadku
chęci otrzymania faktury VAT prosimy o podanie danych do jej wystawienia. Wszelkie
pytania w sprawie prenumeraty na 2011 r. prosimy kierować do Fundacji Hereditas,
tel. (22) 353 83 30, e-mail: prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl.

SPRZEDAŻ
Aktualne numery „Spotkań z Zabytkami” są w sprzedaży w kioskach RUCHU,
KOLPORTERA i w punktach sprzedaży GARMOND oraz w warszawskich księgarniach.
Sprostowanie:
W artykule Aldony Cholewianki-Kruszyńskiej Łańcuckie portrety Jana Potockiego („Spotkania z Zabytkami”,
nr 3-4, 2011) podpisy pod ilustracjami na s. 19 powinny przyjąć postać: 7. Jan Chrzciciel Lampi st. (?), „Jan
Potocki w fotelu”, 1803 r., olej na płótnie; 8. Jan Chrzciciel Lampi st., „Jan Potocki z piramidami”, 1804 r., olej
na płótnie; obraz na ilustracji 9 jest reprodukcją portretu zamieszczonego w książce François Rosseta i Dominique
Triaire’a Jan Potocki. Biografia, Warszawa 2004
redakcja
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„Na styku starego
z nowym”
Coraz częściej dochodzi do bliskiego kontaktu zabytkowej
architektury z nowoczesną. Bywa, że zdewastowane obiekty zabytkowe (choć także i takie budowle, które noszą pewne znamiona zabytków, ale nie traﬁły do rejestru – np. zabytki poprzemysłowe, stare kina z czasów PRL-u, dawne koszary) mogą przetrwać jedynie dzięki ich przystosowaniu do nowej funkcji. W wyniku takich działań powstają swoiste hybrydy – zabytkowa przestrzeń we współczesnym opakowaniu.
Podobnie dzieje się z niektórymi cennymi zabytkami architektury, które w uzasadnionych wypadkach – rzecz jasna
za zgodą konserwatora – są rozbudowywane (przykładem
krakowska kamienica „Pod Kruki”, siedziba Międzynarodowego Centrum Kultury). Ale wtedy o zgodzie na rozbudowę
(często i tak kontrowersyjną) decydują: projekt rozbudowy,
zastosowane materiały i wykonawstwo. Niestety, wśród rozbudowanych zabytków znajdziemy też przykłady złego traktowania materii zabytkowej – koszmarki z fatalnie zaprojektowanymi, wciśniętymi za wszelką cenę w zabytkowy obiekt
nadbudowami i przybudówkami.
Ogłaszając Przedwakacyjny Konkurs Fotograﬁczny „Na
styku starego z nowym”, zapraszamy Państwa do poszukiwania takich „dobrych” i „złych” przykładów połączenia nowego (nowoczesnego) ze starym (zabytkowym). Prosimy o przesyłanie zdjęć – wedle uznania – całych obiektów, ich fragmentów, detali czy też wręcz impresji związanych ze stykiem starej i nowej architektury (np. odbicia w szklanych taﬂach elewacji współczesnego budynku sąsiadujących z nim budowli
zabytkowych).

Szklana nadbudowa zabytkowej kamienicy
w Pradze czeskiej – a jak takie nadbudowy
wyglądają w Polsce?

REGULAMIN PRZEDWAKACYJNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Spotkań z Zabytkami” „NA STYKU STAREGO Z NOWYM”
1. Tematyka:
Konkurs fotograﬁczny „Na styku starego z nowym” dotyczy obiektów
o cechach zabytków połączonych bądź skonfrontowanych z architekturą nowoczesną lub jej elementami. Zdjęcia mogą ukazywać obiekt
zabytkowy w szerszym kontekście architektonicznym, przedstawiać
go w całości lub skupiać się na wybranym detalu – dopóki odpowiadają hasłu „na styku starego z nowym”.
2. Czas i sposób przystąpienia do konkursu:
Na fotograﬁe oczekujemy do dnia 20 czerwca 2011 r.
Prace można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (preferowana forma) – na adres facebook@spotkania-z-zabytkami.pl
(JPG, rozdzielczość 300 dpi) oraz pocztą (odbitki w formacie 13x18
cm lub większym) pod adres redakcji: ul. Marszałkowska 4 lokal 4,
00-590 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).
Jeden uczestnik może przesłać 1-5 podpisanych zdjęć (prosimy podać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny autora, nazwę miejscowości, w której wykonano zdjęcie i tytuł pracy).
3. Wykorzystanie zdjęć:
Prawa autorskie do przesłanych zdjęć pozostają przy autorze. Jednocześnie, przystępując do konkursu i przesyłając zdjęcia, autor wyraża zgodę na:

• umieszczenie ich na proﬁlu „Spotkań z Zabytkami” na Facebooku
(www.facebook.com/spotkaniazzabytkami);
• wykorzystanie ich przez redakcję „Spotkań z Zabytkami” z możliwością publikacji w wydaniach papierowych i elektronicznych miesięcznika;
• wykorzystanie ich przez Fundację „Hereditas” – wydawcę „Spotkań z Zabytkami” – z możliwością użycia ich na potrzeby wydawnictw papierowych, elektronicznych, a także w celach wystawienniczych, jednak bez prawa sprzedaży innym podmiotom.
4. Ogłoszenie wyników i nagrody:
W konkursie przyznana zostanie Nagroda Publiczności oraz Nagrody
Główne i Wyróżnienia pozostające w gestii jury. Nagroda Publiczności
zostanie przyznana osobie, której zdjęcie zamieszczone w folderze konkursowym na portalu Facebook uzyska najwięcej głosów (tj. oznaczeń
„Lubię to”) w ciągu dwóch tygodni od otwarcia głosowania (tj. pomiędzy 21 czerwca a 4 lipca 2011 r.). Nagrody Główne oraz Wyróżnienia przyzna jury, w którego skład wejdą wybrani członkowie redakcji
„Spotkań z Zabytkami” oraz wydawcy miesięcznika – Fundacji „Hereditas”. Nagrodami w konkursie będą m.in. roczne prenumeraty „Spotkań z Zabytkami”, albumy oraz książki o tematyce związanej z zabytkami. Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane w „Spotkaniach z Zabytkami”, a także na stronie internetowej czasopisma.

