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Od Redakcji

Od 27 listopada ubiegłego roku w zabytkowych wnętrzach Pałacu na Wyspie w warszaw-
skich Łazienkach można oglądać drugą część wystawy poświęconej kolekcjom króla Sta-
nisława Augusta. Po prezentacji obrazów przyszedł czas na „królewską świtę” – wykona-

ny w latach 1791-1798 na specjalne zamówienie naszego ostatniego monarchy zespół 20 zło-
tych medali z portretami królów polskich, uzupełniony później trzema dodatkowymi medala-
mi. Łącznie na wystawie można zobaczyć 177 zabytkowych obiektów – stemple i numizmaty 
bite w złocie, srebrze, brązie lub odlewane w brązie albo w żeliwie, a także późniejsze ich po-
wtórzenia i naśladownictwa. Bez wątpienia największą atrakcją łazienkowskiej ekspozycji jest 
sprowadzony z Narodowego Muzeum Historii Ukrainy w Kijowie (i po raz pierwszy pokazany 
w Polsce!) oryginalny komplet 20 złotych medali, będących niegdyś własnością króla.

Złota „królewska świta” znana była z autopsji – choć informacji tej nie znajdziemy w kata-
logu wystawy – m.in. poecie Wincentemu Polowi (1807-1872), który latem 1841 r. podczas 
wędrówki szlakiem karpackim zatrzymał się w Wełdzirzu nad Świcą, gdzie obdarowany został 
przez Józefa Matkowskiego (1792-1865) – ofi cera armii Księstwa Warszawskiego, ziemianina 
i przemysłowca, właściciela tamtejszej huty żelaza – wzorowanymi na królewskim zbiorze me-

dalami, odlanymi współcześnie z żelaza. Poeta pisał o tym 
w liście do żony, Kornelii: „[...] Pan Matkowski darował mi 
zbiór polskich medalów, które bić kazał Stanisław August 
i po leciech tylu ujrzałem znowu w żelezie te same twarze, 
które niegdyś w złocie bite widziałem w Wilnie w zbiorze 
uniwersyteckim, dokąd się dostały po śmierci [Tadeusza] 
Czackiego z Krzemieńca. Medale te są wybornie odlane, ale 
tamte złote, były własnością niegdyś samego króla, po któ-
rym nabył Czacki ten zbiór i były złożone w ozdobnych pu-
laresach z amarantowego aksamitu; te są żelazne i miesz-
czą się w jaworowej skrzynce. [...]” (Listy z ziemi naszej. 
Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826-1872, zebrał, 
opracował i wstępem opatrzył Zbigniew Sudolski, Warsza-
wa 2004, s. 87).

Wystawa będzie czynna do 1 lipca 2012 r., jest więc jeszcze dużo czasu, by wybrać się na 
spacer do Łazienek i tam, w pałacowym zaciszu, na własne oczy zobaczyć pozbawiony już, co 
prawda, owych „ozdobnych pularesów z amarantowego aksamitu”, ale jakże piękny i umiesz-
czony w specjalnie wykonanych dla „złotego skarbu z Kijowa” gablotach unikatowy królewski 
komplet medali.

To pierwsza, ale nie jedyna nasza podpowiedź na dobry początek roku. Zapowiada się on 
zresztą niezwykle interesująco. Bo oto czekają nas chociażby takie przypadające właśnie na 
rok 2012 jubileusze, jak: dwusetna rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego (poeta przyszedł 
na świat 19 lutego 1812 r. w Paryżu) i takaż sama innego z gigantów naszej kultury, Józefa 
Ignacego Kraszewskiego (pisarz urodził się 28 lipca 1812 r. w Warszawie), których losy wią-
żą się z wieloma polskimi zabytkami. Z kolei 17 maja br. odbędzie się uroczyste otwarcie ob-
chodów 150-lecia warszawskiego Muzeum Narodowego. Z każdą z tych rocznic wiążemy pew-
ne nadzieje, do każdej będziemy też wracać na naszych łamach.

W tym numerze artykułami Kodeń – Częstochowa Podlasia i Sapiehowie na Wawelu podsu-
mowujemy obchody 500. rocznicy nadania praw miejskich Kodniowi. Wizerunki Józefa Ignacego 
Kraszewskiego oraz Portrety światłem malowane – to z kolei artykuły, którymi otwieramy Rok 
Józefa Ignacego Kraszewskiego w Polsce.

W towarzystwie takich wydarzeń o naszym skromnym jubileuszu (obecne wydanie „Spo-
tkań z Zabytkami” odpowiada 299. i 300. numerowi miesięcznika w jego numeracji ciągłej) 
wypada nam wspomnieć jedynie z kronikarskiego obowiązku.

Medal z portretem króla Jana III 
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PRZEGLĄDY, POGLĄDY

Przeglądy, poglądy
.........................................................................................................................

NOWA GALERIA W WARSZAWSKIM 
ZAMKU
W Zamku Królewskim w Warszawie, 
w przyziemiach wschodniego skrzy-
dła otwarta została stała galeria ob-
razów kolekcji Lanckorońskich. Głów-
na część nowej galerii poświęcona jest 
dziełom ofiarowanym przez prof. Karo-
linę Lanckorońską, która jako ostatnia 
z rodu przekazała je państwu w 1994 r.; 
część kolekcji trafiła na Zamek Królew-
ski w  Warszawie, a część na Wawel. 
W nowo otwartej galerii wyeksponowa-
nych zostało 35 obrazów dawnych mi-
strzów, w tym 15 z kolekcji króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego. Waż-
ne miejsce w ekspozycji zajmują dzie-
ła Rembrandta: „Dziewczyna w  ramie 
obrazu” i „Uczony przy pulpicie”. Ca-
łość dopełnia malarstwo XVI i XVII  w. 
ze zbiorów zamkowych oraz przedmioty 
sztuki zdobniczej z XVII-XIX w.

NIEWIDOMI POZNAJĄ 
SANDOMIERSKIE ZABYTKI
W Muzeum Okręgowym w Sandomie-
rzu odsłonięty został odlew z brązu san-
domierskiego zamku. Jest wykonany 
w skali 1:200 i ma umożliwić niewido-
mym i niedowidzącym poznanie budow-
li przez dotyk. Model jest takiej wielko-
ści, że można go objąć rękami i pozwala 
zobaczyć każdy szczegół zamku. Wyko-
nanie modelu stanowi inicjatywę sando-
mierskiego Stowarzyszenia „Dobrze, że 
jesteś” oraz Muzeum Okręgowego.

Na razie odlew dostępny jest w muze-
alnych pomieszczeniach, ale docelo-
wo ma stanąć na zamkowym dziedziń-
cu. W planie jest odsłonięcie kolejnych 
czterech modeli: ratusza, Bramy Opa-
towskiej, romańskiego kościoła św. Jaku-
ba oraz Domu Długosza. Dzięki tej wspa-
niałej inicjatywie niewidomi będą mogli 
poznawać najważniejsze zabytki Sando-
mierza. Wszystkie odlewy staną na po-
stumentach, a pod każdym umieszczo-
na zostanie tabliczka z opisem budowli 
w alfabecie Braille’a.

KOPIEC PIŁSUDSKIEGO PO REMONCIE
Mieszkańcy Krakowa i turyści zno-
wu mogą podziwiać panoramę miasta 
i okolic ze szczytu Kopca Piłsudskiego. 
Usypany w latach 1934-1937 kopiec, 
zwany także „Mogiłą Mogił”, to naj-
większy kopiec w Polsce. Według ostat-
nich pomiarów ma blisko 34 m wysoko-
ści i 110 m średnicy u podstawy. Złożo-
no w nim ziemię z ponad 4 tys. pól bi-
tewnych i miejsc kaźni Polaków. W cza-
sie przeprowadzonego ostatnio remon-
tu kopca odtworzono osunięte w 2010 r. 
zbocze oraz wymieniono platformę na 
szczycie kopca. Środki na odnowę 
obiektu przeznaczyły władze Krakowa 

oraz Narodowy Fundusz Rewaloryzacji 
Zabytków Krakowa.

NOWY SZLAK CYSTERSKI
W wyniku współpracy samorządów wo-
jewódzkich: dolnośląskiego, opolskiego, 
śląskiego i małopolskiego oraz 12 gmin 
powstał „Południowo-zachodni szlak cy-
sterski”. Oprócz popularnych opactw na 
jego trasie znalazły się zapomniane ko-
ścioły patronackie, folwarki czy miejskie 
pałace opackie. Początek szlaku znajduje 
się w Trzebnicy na Dolnym Śląsku, a ko-
niec w podkrakowskim Prandocinie. Dla 
wygody turystów powstały nowoczesne 
parkingi, toalety, punkty informacji tury-
stycznej. Projekt współfinansowany jest 
ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.

KONSERWACJA WODOTRYSKÓW
W Łazienkach Królewskich w Warszawie 
podjęta ma być konserwacja i następnie 
uruchomienie dwóch wodotrysków. Je-
den znajduje się przy ul. Agrykoli i został 
zaprojektowany w XVIII w. przez Jana 
Chrystiana Kamsetzera jako oprawa dla 
naturalnie bijącego tam źródełka, a drugi 
− w otoczeniu Świątyni Egipskiej. Plano-
wane działania mają  na celu przywróce-
nie pierwotnej funkcji obiektów  oraz pod-
kreślenie znaczenia   małej architektury 
związanej z wodą na terenie łazienkow-
skiego zespołu pałacowo-ogrodowego. 

Rembrandt van Rijn, „Dziewczyna w ramie obrazu”

Zamek w Sandomierzu

Kopiec Piłsudskiego w Krakowie

Fragment parku w Łazienkach Królewskich w Warszawie
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PRZEGLĄDY, POGLĄDY

DWIE WAŻNE WYSTAWY
W Zamku Królewskim w Warszawie 
i w Muzeum Łazienki Królewskie otwar-
te zostały 27 listopada 2011 r. dwie wiel-
kie wystawy poświęcone Stanisławowi 
Augustowi Poniatowskiemu (wcześniej 
– od 19 lipca do 16 października 2011 r. 
– czynna była w warszawskich Łazien-
kach pierwsza wystawa z cyklu pokazów 
związanych z ostatnim królem Polski, za-
tytułowana „Rembrandt i inni – królew-
ska kolekcja obrazów Stanisława Au-
gusta”). 
Ekspozycja na Zamku, nosząca tytuł 
„Stanisław August − ostatni król Polski. 
Polityk, mecenas, reformator 1764-1795”, 
ma na celu podważenie stereotypowych 
ocen postaci monarchy. Zgromadzono 
na niej ponad 250 dzieł sztuki autorstwa 
wybitnych mistrzów, wiele cennych pa-
miątek historycznych oraz dokumentów. 
Wystawie towarzyszy też pokaz multime-
dialny w formacie 3D oraz po raz pierw-
szy pokazana jest pełna rekonstrukcja 
projektu świątyni Opatrzności Bożej au-
torstwa Jakuba Kubickiego.
Z kolei ekspozycja w Łazienkach Królew-
skich prezentuje Poczet Królów Polskich, 
należący do bogatej kolekcji numizma-
tycznej Stanisława Augusta − 177 me-
dali, stempli i medalionów. Obok złotych 
medali wypożyczonych z Narodowego 
Muzeum Historii Ukrainy w Kijowie są tu 
obiekty pochodzące z licznych polskich 

muzeów i instytucji. Wystawa „Skarb 
z  Kijowa...” jest pierwszą po ponad 200 
latach prezentacją złotych medali w Pol-
sce  (więcej na temat tej wystawy w ar-
tykule w następnym numerze „Spotkań 
z Zabytkami”).

WIEŻA RATUSZA ODNOWIONA
Zakończył się remont wieży olsztyńskie-
go ratusza. Stojąca w samym centrum 
miasta budowla jest najbardziej charak-
terystycznym zabytkiem Olsztyna; zbu-
dowana została w latach 1912-1915 na 
terenie dawnego cmentarza. Stan tech-
niczny wieży przed remontem był tak 
kiepski, że wchodził tam tylko zegar-
mistrz, doglądający zegarów, i konser-
watorzy. 
W czasie prac musiano zdjąć kilka 
warstw starego tynku (w niektórych 
miejscach jego grubość dochodziła do 
10 cm!) oraz zbadano pierwotną kolory-
stykę ratuszowej wieży. Okazało się, że 
nie była ona różowa − jak dotychczas 
− ale szara, a okna wieży ciemnoczer-
wone i w takich właśnie kolorach wie-
żę odnowiono. Remont wieży prowadzo-
ny był zgodnie z programem prac kon-
serwatorskich. 

PORTRET TYTUSA KOPISCHA
W Muzeum Miasta Łodzi odbyła się pu-
bliczna prezentacja zakupionego w ub. 
roku portretu Tytusa Kopischa, pionie-
ra łódzkiego przemysłu włókiennicze-
go. Portret stanowi prawdziwe cyme-
lium z uwagi na walory artystyczne i hi-
storyczne, ale przede wszystkim na fakt, 
iż jest eksponatem pochodzącym z naj-
wcześniejszego okresu rozwoju Łodzi 
przemysłowej. Należy zatem do istot-
nej części kulturowej spuścizny mia-
sta, świadczącej o mecenacie miejsco-
wych przemysłowców. Namalowany 
jest w technice olejnej na płótnie o wy-
miarach: 67 x 56 cm, pochodzi z pierw-
szej  ćwierci XIX w. 

RZEŹBA ROKOKOWA
Zarząd Oddziału Warszawskiego Sto-
warzyszenia Historyków Sztuki oraz In-
stytut Historii Sztuki Uniwersytetu War-
szawskiego organizują w dniach 16-17 
kwietnia br. ogólnopolską konferencję 
pt. „Splendor i fantazja. Rzeźba rokoko-
wa w Rzeczypospolitej i na Śląsku”. Wy-
stąpią na niej najwybitniejsi polscy ba-
dacze sztuki nowożytnej, którzy zapre-
zentują wyniki najnowszych badań nad 
rzeźbą, małą architekturą i ornamenty-
ką późnego baroku i rokoka. W progra-
mie znajdą się zarówno opracowania 
monograficzne, jak i omówienia wybra-
nych problemów, zjawisk i nurtów arty-
stycznych. Konferencja ta, jako pierwsza 
w Polsce, będzie poświęcona w całości 
tej tematyce. 
„Spotkania z Zabytkami” objęły konfe-
rencję patronatem medialnym. 

Marcello Bacciarelli, „Portret Stanisława Augusta 
w stroju koronacyjnym”

Ratusz w Olsztynie

Portret Tytusa Kopischa
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Kodeń – 
Częstochowa 

Podlasia
Paweł Gomulak

W minionym roku upłynęła 500. rocznica nadania  
praw miejskich siedzibie rodowej Sapiehów. Przez długi 
czas Kodeń rozwijał się po dwóch stronach Bugu, połączony 
drewnianym mostem. Niestety, wojna i zmiana granic 
podzieliła miasto na dwie części. Po polskiej stronie ciągle 
jeszcze jest żywa tradycja z czasów Sapiehów. 

Kardynał Adam Sapieha i oblaci w Kodniu, lata trzydzieste XX w. (Archiwum OMI w Kodniu)



Jakub Walicki – kronikarz rodu Sa-
piehów w 1720 r. tak opisuje Kodeń: 
„Miasto Koden, lezy w Xięstwie Li-
tewskim, w Woiewodztwie Brzeskim,  

       w Dizcezyi Łuckiey; Od Wilna Mil. 50. od 
Krakowa tylesz; od Warszawy 28. ode Lwowa 
36. od Gdańska 72. od Lublina 15. y od Gra-
nicy Koronney to jest od ziemi Chełmskiey mil. 
5. Było przed czasy dość budowne y obszer-
ne, lecz nieszczęśliwością Woien, iak wszyst-
kie prawie w Polszcze, a naybardziey częstym 
przypadkowym Ogniem, duzo teraz nadruj-
nowane. […] Z jedney strony; niezmierzone 
okiem rowniny, zyzno y obsite pykazuią role. 
Z drugiey zeglowna rzeka Bug, portem i de-
fluytacyą do Gdanska z całego Wołynia slaw-
na, podlewa. Z Trzeciey strony; łaki y Pastwi-
ska wygodne. Z Czwartey Gaie y Laudsza-
scy miłe; owo zgoła: Wybor położenia, y Sytu-
acyi nazwać się może. […] Z Początku nic tam 
nie było, tylko Młyn Panow Roszczycow Dzie-
dziczny…”.

Stwierdzenie altarzysty kodeńskiego, że 
„nic tam nie było”, staje się dla nas punktem 
wyjścia do krótkiego przypomnienia rozwo-
ju miasta, które na przełomie XVI i XVII w. 
miało liczyć kilka tysięcy mieszkańców.

Chwała Kodnia wyrosła wraz z potężnym 
rodem magnackim, którego korzenie sięga-
ją aż na Litwę, a który odegrał niemałą rolę 
w dziejach naszego kraju. Sapiehowie – bo 
o nich mowa – wybrali sobie Kodeń na sie-
dzibę rodową. Położenie osady było wręcz 
wymarzone – znajdowała się w sercu olbrzy-
miego państwa Jagiellonów, usytuowana nad 
rzeką Bug, w niewielkiej odległości od grani-
cy z Koroną. Można wnioskować, że do szyb-
kiego dobrobytu brakowało jedynie rozwoju 

handlu na tym obszarze, a najlepszą drogą do 
osiągnięcia owego celu była możliwość zało-
żenia miasta na prawie magdeburskim, któ-
re gwarantowało napływ handlarzy z towara-
mi, a także rynek zbytu dla miejscowych wy-
robów.

W wigilię uroczystości Zesłania Ducha 
Świętego w 1511 r. Jan Sapieha – właściciel 
osady Kodeń – otrzymał od króla Zygmun-
ta I Starego przywilej na założenie w  tym 
miejscu miasta. Dalszy rozwój miejscowości 
postępował w zawrotnym tempie. Już dwa 
lata później Sapieha uściślił przepisy funk-
cjonowania miasta, wydając akt lokacyj-
ny. Określił w nim skład i coroczne wybo-
ry do rady miejskiej. Rzeczą godną podkre-
ślenia jest zgodne współżycie ze sobą miesz-
czan, którzy wyznawali różną religię. Jan Sa-
pieha i jego potomkowie pielęgnowali spo-
łeczne status quo, mając świadomość, że 

2 | Współczesna panorama 
Kodnia

1 | Ruiny zamku Sapiehów 
w Kodniu, lata dwudzieste 
XX w. 
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pokój między mieszkańcami gwarantuje roz-
wój Kodnia. Ma to odzwierciedlenie w orga-
nizacji młodego miasta. Sapieha określił, że 
radcy miejscy mieli wywodzić się w równej 
liczbie z ludności katolickiej i prawosławnej, 
z  zastrzeżeniem jednak, że burmistrz (zwa-
ny również prokonsulem) miał być wyznania 
katolickiego. 

W połowie XVI w. miasto, z prostokąt-
nym rynkiem oraz 8-10 ulicami, liczyło oko-
ło 350 domostw i ponad 2 tys. mieszkańców. 
Centrum życia stanowił przede wszystkim 
rynek, gdzie umiejscowiono ratusz z pod-
ziemnym więzieniem, wagę miejską, browary 
piwa i gorzałki. Niestety, obecny układ ryn-
ku i ulic w znacznej mierze odbiega od sta-
nu pierwotnego. Miasto otrzymało również 
herb: św. Michał Archanioł z białymi skrzy-
dłami w złocistej zbroi, stojący z mieczem.

Już za czasów Jana Sapiehy Kodeń był 
miastem samowystarczalnym, konkuru-
jąc powoli z niedalekim Brześciem. Wśród 
głównych cechów rzemieślniczych w Kod-
niu byli: młynarze, piekarze, gorzałeczni-
cy, piwowarzy, rzeźnicy, rymarze, kuśnierze, 
krawcy, tkacze, murarze, stolarze, dziegcia-
rze, rudnicy i szewcy. Funkcjonowała docho-
dowa warzelnia soli, a także produkcja że-
laza. Mniej więcej od połowy XVI w. nale-
ży datować tradycje sukiennicze, powstające 
tu tkaniny należały do wyrobów pożądanych 
i cechowały się wysoką jakością. Manufaktu-
ry tkackie dostarczały gotowych mundurów 

dla wojsk kościuszkowskich. Na początku 
XIX w. znajdowało się w Kodniu 12 domów 
fabrycznych dla sukienników, a w związku 
z rozwojem rzemiosła na placu rynkowym 
wzniesiono dwukondygnacyjny murowany 
budynek, gdzie mieściły się kramy i mieszka-
nia dla przyjezdnych kupców. Budowla prze-
trwała do czasów ostatniej wojny. 

Drugim ośrodkiem handlu w Kodniu 
był teren nad Bugiem w okolicach posiadło-
ści zamkowej Sapiehów. Rzeka Bug należała 
do jednych z ważniejszych arterii wodnych 
o  znaczeniu nie tylko lokalnym, ale i mię-
dzynarodowym. Biegła tędy droga handlo-
wa, po której spławiano towary do Gdańska, 
Elbląga, Królewca. W rezultacie Bug łączył 
Podlasie i Polesie z Wołyniem, ziemią bełską 
oraz Gdańskiem. Właśnie dlatego powstał 
w Kodniu basen portowy, w którym prze-
ładowywano towary z Małopolski. Jego po-
wstanie (funkcjonował do XVIII w.), a póź-
niej również warsztatu szkutniczego, pozwa-
lało nie tylko na łatwy dostęp mieszczan ko-
deńskich do towarów ekskluzywnych, ale 
również oznaczało możliwość eksportowa-
nia własnych wyrobów. Spławiano stąd zbo-
że, obrobione drewno, popiół, smołę, miód. 
Można spotkać się z opinią, że w tamtym 
czasie port kodeński uchodził za jeden z naj-
większych portów śródlądowych w Euro-
pie. Warto również napomknąć, że kodeń-
skie rzemiosło w pierwszych latach po loka-
cji miasta kreowało standardy najwyższej ja-
kości dla innych miast polskich. Beczki po-
wstające w kodeńskich warsztatach bednar-
skich traktowano jako wzorzec rzemieślni-
czo-handlowy, który przewyższał nawet wy-
roby rzemieślników krakowskich.

Patrząc na historię początków magdebur-
gii kodeńskiej, można było wróżyć jej świe-
tlaną przyszłość. Tymczasem bieg wydarzeń 
okazał się inny. W burzliwym wieku XIX 
nastąpił upadek miasta. Ostatnim oddechem 
świetności były czasy Elżbiety Sapieżyny, jed-
nak po jej śmierci w 1800 r. miasto drastycz-
nie podupadło. Od 1853 r. Kodeń przestał 
funkcjonować jako posiadłość sapieżyńska 
na Podlasiu. Skończyła się magna carta sa-
pieżyńskiej historii miasta.

Liczne napady oraz grabieże rosyjskie i ko-
zackie przyniosły spustoszenie i rozgrabie-
nie bogactwa Kodnia. Momentem niezwy-
kle chlubnym, aczkolwiek bardzo dotkliwym 
dla miasta był udział mieszkańców Kodnia  
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w powstaniu styczniowym. 22 stycznia 
1863 r. kodeńscy mieszczanie wraz ze szlach-
tą pod wodzą oficjalisty z kodeńskiego mająt-
ku – Pawła Neckiego uderzyli na rozlokowane 
w mieście pododdziały artylerii z pułku kazań-
skiego. Wojsko rosyjskie zostało rozgromione. 
Do dnia dzisiejszego upamiętnia ten bohater-
ski wyczyn mogiła powstańców na kodeńskim 
cmentarzu. W rezultacie jednak Kodeń spo-
tkały represje: na miasto nałożono kontrybu-
cje, nastąpiły deportacje w głąb Rosji, areszto-
wano ks. infułata Tytusa Zegarta. Władze car-
skie zlikwidowały liczną parafię katolicką ob-
rządku wschodniego, zabrały kościoły z rąk 
katolików i przekazały w ręce wyznawców pra-
wosławia. Wraz z tymi wydarzeniami wspania-
ły wystrój bazyliki kodeńskiej został wywiezio-
ny i nigdy do Kodnia nie powrócił. W 1869 r. 
Kodniowi odebrano prawa miejskie i  zmie-
niono na wiejską osadę gminną. Wraz z usta-
leniem granicy państwa na Bugu Kodeń utra-
cił część swoich mieszkańców, którzy pozosta-
li po białoruskiej stronie rzeki.

Powróćmy jednak do czasów świetności 
Kodnia, kiedy kształtowała się kultura i tra-
dycja tego miejsca. Czasy Sapiehów uczyniły 
bowiem z Kodnia perłę architektury, podzi-
wianą do dzisiaj. Jan Sapieha jeszcze za swo-
jego życia rozpoczął budowę potężnego trój-
kondygnacyjnego zamku, który został usytu-
owany w kierunku mostu na Bugu; brukowa-
na droga otrzymała nazwę ul. Kościelnej, bo-
wiem mijając po prawej stronie zamek Sapie-
hów dochodziła do drewnianego katolickie-
go kościoła parafialnego, wzniesionego przez 
Jana Sapiehę (kościół ten spłonął doszczętnie 
podczas wielkiego pożaru Kodnia w 1821 r.).

Mniej więcej w tym samym czasie Jan Sa-
pieha pozwolił mieszczanom wyznania pra-
wosławnego na budowę w Kodniu cerkwi 
parafialnej pod wezwaniem św. Michała Ar-
chanioła. Wspólnota prawosławnych ko-
rzystała z tej świątyni do czasów Unii Brze-
skiej w 1596 r. Należy przyjąć, że od tej pory 
służyła wyznawcom katolicyzmu obrządku 
wschodniego, czyli unitom. Cerkiew rów-
nież się nie zachowała – została rozebrana 
podczas zaborów w 1878 r. Jedyną po niej 
pozostałością jest wybudowana z czerwonej 
cegły dzwonnica, nazywana Bramą Unicką.

Z kolei gmina żydowska wzniosła w śród-
mieściu synagogę. Niestety, pod koniec 
XVII w. w wyniku tumultów religijnych 
została zburzona, ale pomimo rozmaitych 

dramatycznych wydarzeń liczna gmina ży-
dowska funkcjonowała w Kodniu aż do cza-
sów okupacji hitlerowskiej, ciesząc się sza-
cunkiem mieszkańców i organizując swo-
je życie wokół dwóch innych synagog oraz 
handlu. Po utworzeniu przez nazistów getta 
w centrum miasta okupanci zmusili Żydów 
do rozebrania bożnic oraz kirkutu. Wraz z li-
kwidacją getta i deportacją Żydów w inne 
miejsce skończyła się wielowiekowa historia 
ich obecności w Kodniu.

Świątynią Kodnia, która zachowała się do 
naszych czasów, jest kaplica zamkowa Ducha 
Świętego, wybudowana w latach 1530-1550 
przez syna Jana – Pawła Sapiehę na potrzeby 
właścicieli miasta i ich dworu. Jest to świąty-
nia dość duża – wysokość w szczycie frontu 
wynosi około 22 m, długość budowli – oko-
ło 28 m (z przyporami 31 m), szerokość 
nawy – 15 m (doliczając dobudowaną zakry-
stię, basztę prowadzącą na poddasze świątyni 
oraz przypory – nawet 20 m). Wymurowana 
została z czerwonej, dobrze wypalonej cegły 
palcówki o układzie polskim. Otynkowane 
są jedynie wnęki arkadowe w szczytach oraz 
wąskie fryzy podgzymsowe. Architektonicz-
nie kościół stanowi połączenie budownictwa 

bizantyjskiego Wschodu z renesansem oraz 
późnym gotykiem. Można założyć, że wybu-
dowanie świątyni w stylu bizantyjsko-gotyc-
kim lub przez innych określanym mianem 
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gotyku nadwiślańskiego było zabiegiem ce-
lowym. Kodeń leżał na styku dwóch kultur 
i obrządków.

Szkielet świątyni tworzy dziewięciopolo-
wy schemat układu korpusu nawowego oraz 
krzyżowy przekrój filarów powiązanych gur-
tami. Technika budowlana zdradza rękę licz-
nych muratorów z przełomu XV i XVI  w., 
działających na Warmii, Mazurach, Ma-
zowszu, Litwie, Podlasiu czy Lubelszczyź-
nie. Dowodem ich mistrzowskiego kunsztu 
są uskokowe skarpy, krzyżowe wiązanie ce-
gieł, mocniej wypalone zendrówki czy bia-
łe tynkowanie wnęk dekoracyjnych. Sklepie-
nie udekorowane jest siecią przenikających 
się żeber, co wskazuje na budownictwo póź-
nogotyckie. Niektóre jednak cechy późnego 
gotyku misternie zastąpiono własną inwen-
cją artystyczną: rezygnacja z osiowości, ślepe 
i przesunięte arkadowania, w szczycie brak 
plastycznie profilowanych części. W bryle 
świątyni można również zauważyć renesan-
sową kamieniarkę portalu i okien. Na por-
talu z piaskowca znajdują się tarcze herbowe 
Sapiehów: Lis i Lilie. Do świątyni prowadzą 
potężne gotyckie drewniane wrota okute że-
lazną blachą, dekorowaną skośnymi, przeci-
nającymi się żelaznymi taśmami, zdobiony-
mi żelaznymi ćwiekami ze szpicem.

W surowym wnętrzu kaplicy, gdzie pod-
pory sklepień wykonane z piaskowca zgrab-
nie kontrastują z bielą otynkowania, znajduje 
się wiele cennych obiektów: tablica nagrob-
na Jana Sapiehy, ufundowana przez Pawła Sa-
piehę w 1520 r., na ścianie południowej fresk 

iluzjonistyczny w stylu późnego baroku, 
w  prezbiterium drewniana zasłona Cudow-
nego Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej z wy-
malowanym wizerunkiem Madonny Grego-
riańskiej oraz krucyfiks Chrystusa Uśmiech-
niętego z przełomu XVII i XVIII w. Ufun-
dowany przez Pawła Sapiehę barokowy, po-
lichromowany łaciński krzyż, o wysokości 
około 3 m i szerokości 1,60 m, ukazuje Zba-
wiciela umierającego na krzyżu. Uderzający 
jest wyraz twarzy Chrystusa, na której malu-
je się uśmiech. 

W 1631 r. Mikołaj Pius Sapieha rozpo-
czął w Kodniu budowę kościoła pod wezwa-
niem św. Anny. Miała to być centralna świą-
tynia w siedzibie rodu, a jednocześnie miej-
sce pochówku dziedziców Kodnia, których 
ciała składano pod jedną z bocznych kaplic. 
To do niej Mikołaj Sapieha sprowadził z Rzy-
mu obraz Madonny Gregoriańskiej, zwanej 
również Guadalupeńską. 

Bazylika kodeńska jest świątynią renesan-
sową, która najprawdopodobniej w zamyśle 
fundatorów miała stanowić odzwierciedle-
nie Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Jest jedno-
nawowa, orientowana, wzniesiona na planie 
krzyża łacińskiego. Głównym jej twórcą, wy-
branym przez Sapiehów, był Jan Cangerle – 
murator cechu lubelskiego, reprezentant tzw. 
renesansu lubelskiego. Styl ten charakteryzu-
je się krzyżowym układem nawy lub prezbi-
terium oraz dobudowywaniem do pierwot-
nej bryły świątyni dwóch kaplic.

W 1709 r. świątynia otrzymała ostatecz-
ny kształt z barokowym parawanowym fron-
tonem; zbiegło się to z podniesieniem ko-
ścioła kodeńskiego do godności infułacji 
przez papieża Klemensa XI. Bazylika kodeń-
ska, mimo wizualnej wielkości, jest świątynią 
o długości około 39 m i wysokości w najwyż-
szym punkcie około 30 m.

Do świątyni prowadzi skromny portal 
z ościeżnicą, wykonaną z ciemnego marmu-
ru. Z przedsionka o sklepieniu kolebkowo- 
-krzyżowym wchodzimy bezpośrednio do 
bogato zdobionego wnętrza. Kopuła, wznie-
siona na skrzyżowaniu nawy głównej z tran-
septem dwóch kaplic: św. Józefa i św. Szcze-
pana, sprawia wrażenie niebotycznej prze-
strzeni. Czasza kopuły ma kształt elipsoidal-
ny o  wymiarach 8 x 9 m. U podstawy nie-
co powyżej sklepienia okala świątynię balu-
strada. Balkon w czasach Sapieżyńskich miał 
ponoć służyć orkiestrze dworskiej podczas 
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największych uroczystości. Galerię oświetla 
osiem okien oraz osiem lunet u szczytu dachu 
kopuły. Sama kopuła jest dodatkowo zwień-
czona murowaną latarnią o sześciu oknach. 
Bogato zdobione sklepienie, wręcz utkane 
z  sieci dekoracyjnej sztukaterii w  kształcie 
wieloboków, kół, elips, serc, wypełnione jest 
motywami rozet i aniołów, słońca i księżyca.

Najważniejszym obiektem bazyliki w Kod-
niu jest łaskami słynący obraz Matki Bożej 
Kodeńskiej, Królowej Podlasia i Matki Jed-
ności – ostatni tytuł nadał obrazowi kardynał 
Karol Wojtyła podczas swojej drugiej obecno-
ści w Kodniu w 1977 r. Ten pokaźnych roz-
miarów wizerunek (2,25 x 1,25  m) pierwot-
nie miał srebrną suknię, wykładaną drogimi 
kamieniami i wotami królów, znajdował się na 
niej również Order Złotego Runa, który jed-
nak nie zachował się do naszych czasów; su-
kienka ufundowana została w 1660 r. przez 
Konstancję z Herburtów Sapieżynę. Obraz 
Matki Bożej umieszczony jest w kulisowym, 
drewnianym, barokowym ołtarzu nieznane-
go autora z 1685 r. Jest to jeden z nielicznych 
obiektów w dzisiejszej świątyni, który pocho-
dzi z czasów Sapiehów i stanowił wtedy jeden 
z 14 ołtarzy bocznych. Niestety, czasy zabo-
rów przyniosły kasatę parafii katolickich, za-
równo łacińskiej, jak i unickiej. Kościół św. 
Anny zamieniony został na prawosławny so-
bór Trójcy Świętej, wyposażenie świątyni tra-
fiło w przeróżne miejsca naszego kraju, a obraz 
Matki Bożej udał się na 52 lata na wygnanie na 
Jasną Górę, jego powrót nastąpił w 1927 r. 

Cały obecny wystrój bazyliki kodeńskiej 
jest dziełem prof. Mariana Kiersnowskiego 
z Warszawy, który w dwudziestoleciu między-
wojennym zamieszkał w Kodniu w klaszto-
rze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, 
tworząc swe dzieła na potrzeby sanktuarium. 
W bocznej kaplicy św. Szczepana znajdują 
się relikwie świętych, przywiezione z Rzymu 
przez Mikołaja Piusa Sapiehę oraz relikwia 
głowy papieża i męczennika z III w. – Felik-
sa. Przypisuje się mu wprowadzenie w Koście-
le zwyczaju celebrowania Eucharystii na reli-
kwiach świętych męczenników. Dlatego wła-
śnie w mensach ołtarzowych umieszczało się 
relikwie. Samo imię Feliks oznacza człowieka 
szczęśliwego, stąd również rozwinął się kult 
Feliksa, który wyprasza dla pątników łaskę 
szczęścia w życiu codziennym.

Mówiąc o zabytkach 500-letniego mia-
sta Kodnia, należy również wspomnieć 

o  kaplicy cmentarnej św. Wawrzyńca, któ-
ra powstała pod koniec XVII w. Zamysłem 
fundatora – Kazimierza Władysława Sapie-
hy, było wyproszenie za wstawiennictwem 
św. Wawrzyńca (patrona strzegącego przed 
ogniem) ochrony przed pożarem drewniane-
go miasta. Kaplica wzniesiona została w sty-
lu neoklasycystycznym. Mniej więcej z tego 
samego okresu pochodzi letnia rezydencja 
Sapiehów, wzniesiona przez Pawła Sapiehę 
w północnej części Kodnia nad rzeką Kała-
manką. Pierwotnie był to parterowy dwór 
zbudowany na planie prostokąta.

Dawny teren zamkowy Sapiehów – dzi-
siejszą Kalwarię okalają ścieżki spacerowe, 
plenerowe stacje Drogi Krzyżowej autor-
stwa Tadeusza Niewiadomskiego z Białej 
Podlaskiej, stacje różańcowe oraz ogród ziel-
ny ku czci Matki Bożej, w którym znajduje 
się około 50 gatunków przeróżnych roślin 
leczniczych. Ogród z lotu ptaka przypomina 
kształtem kwiat róży, którego centrum zaj-
muje fontanna. Jest to trzeci tego typu ogród 
w Europie.

Do Kodnia, słynącego z obecności Cu-
downego Wizerunku Matki Bożej Kodeń-
skiej – Królowej Podlasia i Matki Jedności, 
rocznie pielgrzymuje do 200 tys. pątników. 
Stał się Częstochową Podlasia i sanktuarium, 
do którego zmierzają pielgrzymi z całej Pol-
ski i spoza jej granic. 

Paweł Gomulak 

7 | Kaplica św. Wawrzyńca 

(zdjęcia: 1 – Archiwum OMI 
w Kodniu, 2-5, 7 – Paweł 
Gomulak)7
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2012 – rok józefa ignacego kraszewskiego

Wizerunki 
Józefa Ignacego 
Kraszewskiego
Wojciech Przybyszewski

Obchodzona w bieżącym 
roku dwusetna rocznica 
urodzin Józefa Ignacego 

Kraszewskiego (1812-1887), 
znanego powieściopisarza oraz 
wielkiego miłośnika ojczystych 

zabytków, upoważnia nas do 
postawienia prostego pytania: czy 

potrafimy przywołać z pamięci 
jakiś jego portret, choćby jedno 

ogólnie znane, charakterystyczne, 
przedstawiające go zdjęcie?

Na ilustracji: medaliony autorstwa Wojciecha Święckiego modelowane w 1855 i 1860 r. oraz fragment fotografii przedstawiającej pisarza w jego drezdeńskiej pracowni około 1865 r. 
(w zbiorach Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie)



Lech Ludorowski, autor jednego z ar-
tykułów zamieszczonych w mate-
riałach opublikowanych po kon-
ferencji „Bracia Kraszewscy i ich 

rola w kulturze polskiej”, która odbyła się we 
wrześniu 1993 r. w Muzeum Józefa Ignace-
go Kraszewskiego w Romanowie, nie miał 
najmniejszych trudności ze stwierdzeniem: 
„Ta fotografia – pisał – odbita w wielu książ-
kach, powiększona do rozmiaru ściennych por-
tretów wiszących w każdej chyba polskiej szko-
le – utrwala od lat w pamięci pokoleń wizeru-
nek wielkiego pisarza”. Po czym w kilku sło-
wach scharakteryzował wizerunek twórcy 
na owym słynnym zdjęciu: „Starszy, dostoj-
ny pan o wyrazistych rysach. Wysoko sklepio-
ne czoło, gładko przyczesane włosy, przedzie-
lone na bok z lewej strony. Głęboko osadzone, 
mądre oczy, prosty, męski nos i wąs, gęsto opa-
dający. Twarz okolona bujnym zarostem, od 
boków spływającym w szpic ku przodowi pod-
bródka” (L.  Ludorowski, Józef Ignacy. Naj-
większy z rodu Kraszewskich, [w:] Romanów 
i  bracia Kraszewscy, Biała Podlaska-Roma-
nów 1995, s. 89).

Wszystko to prawda. Ale czy wiemy, kie-
dy J. I. Kraszewski zapuścił swoją słynną bro-
dę i jak zostało to przyjęte przez wielbicieli 
jego talentu? By odpowiedzieć na te z kolei 
pytania, należałoby przede wszystkim prze-
śledzić, jak zmieniał się zarost twarzy tego 
wybitnego twórcy, działacza społecznego 
i dziewiętnastowiecznego autorytetu na roz-
proszonych w wielu zbiorach sztuki w Pol-
sce i za granicą jego wcześniejszych portre-
tach oraz zapoznać się z treścią... pewnego 
żartobliwego, dotychczas  niepublikowane-
go wierszyka z dawnej kolekcji ks. kanoni-
ka Jana Wiśniewskiego (1876-1943), histo-
ryka, pisarza i publicysty, hojnego donatora 
kilku polskich bibliotek i muzeów, założycie-
la Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajo-
znawczego w Radomiu (1909).

Spróbujmy zatem, odwróćmy tylko kolej 
rzeczy.

Wśród wielu atrakcyjnych propozycji 
warszawskiego Domu Aukcyjnego OKNA 
SZTUKI Marii i Andrzeja Ochalskich – pro-
pozycji ujętych w katalogu ubiegłorocznej 

jesiennej aukcji książek, starych druków, rę-
kopisów, dawnej fotografii, grafik i czaso-
pism – nie zabrakło, jak przystało na szanu-
jącą się firmę z tej branży w przededniu ju-
bileuszu dwusetnej rocznicy urodzin pisa-
rza, kilku arcyciekawych propozycji związa-
nych z życiem i twórczością dziewiętnasto-
wiecznego giganta. Bodaj najatrakcyjniejszą 
z nich był sygnowany inicjałami „J. K.” ręko-
pis nieznanego żartobliwego wiersza, zatytu-
łowanego Do Nieprzyjaciół mej brody (w ka-
talogu aukcji, która odbyła się 15 październi-
ka 2011 r. w gościnnym gmachu Biblioteki 

1 | Portret Józefa 
Ignacego Kraszewskiego 
na fotografii z okresu 
drezdeńskiego, zdjęcie z lat 
siedemdziesiątych  XIX w. 
(w zbiorach prywatnych)
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Narodowej – poz. 510, z opisem: „Pismo od-
ręczne Józefa Ignacego Kraszewskiego z jego 
autografem”), spisanego na karcie o wymia-
rach 35 x 21 cm pięknym, niemal kaligraficz-
nym pismem, kupiony na aukcji po cenie wy-
woławczej 2000 zł przez prywatnego kolek-
cjonera. 

Oto treść rzeczonego wiersza:

„Do Nieprzyjaciół mej brody

Co Wam do mej brody! Co Wam winna Broda!
Ta w ludzkim życiu chwałą, lub ludzka przygoda.
Nosili ją Persowie, Grecy i Rzymianie!
Nosili ją Polacy, Francuzi, Hiszpanie!
Nosił ją Dawid, Chrystus, i Jego Uczniowie.
Broda była powagą, i zaszczytem w mowie.
Pustelnika, Pielgrzyma, Rycerza, Krzyżaka
Broda była ozdobą, i pierwsza oznaka.
W Brodzie Cnota jaśniała, dziś wyrodne Syny
Śmieją się z mojej brody, wieńczonej w Wawrzyny.
Henryk Xiąże Wrocławski, Mąż Świętej Jadwigi,
Gdy mu ta w latach życia odmówiła Figi,
Zapuścił brodę swoją, i był tak Kosmaty,
Że do dziś dzieje Polskie zowią go Brodaty.
Bolesław Chrobry, Śmiały, Herman, Krzywousty,
Kazimierz Wielki, Jagiełło, chociaż brzuch miał tłusty,
Zygmunt Stary, Tarnowski, Chodkiewicz Cnotliwy
Przy brodzie gromił Turków, z Szwedami czynił dziwy,
Niemców, hordy Tatarskie płoszyli brodami
I wszystkich Najezdników ścierali siłami.
Do póki broda i wąs jaśniały w Koronie
Królestwo Polskie było w Rycerskiej obronie.
Zgasła broda, za nią wąs, zabłysnęły Niemcy,
Polska się zamieniła w same Cudzoziemcy.
Żyjcie sobie szczęśliwie moje gołobrody,
Używajcie przy Troskach świetnej swej swobody,
Ja po Ojczyźnie, wyznam, że kocham swą brodę,
Ja w Niej znajduję rozkosz, Polaka swobodę. – 
                                                         J. K.”

Autorzy noty katalogowej napisali o tym 
niedatowanym, krotochwilnym utworze, że 
powstał w latach czterdziestych-pięćdziesią-
tych XIX w., że „na odwrocie [karty znajdują 
się] zapiski gospodarcze” i (zapewne w związ-
ku z tym) że „wiersz powstał we wczesnym 
okresie twórczości J. I. Kraszewskiego, w okre-
sie gospodarowania w majątkach ziemskich 
na Wołyniu”. Tymczasem w okresie wołyń-
skim Kraszewski brody nie nosił, a jedynie 
na różne sposoby eksperymentował z zaro-
stem twarzy, na którego punkcie był bardzo 
wyczulony.

Na wykonanym w 1844 r. w Cudnowie 
własnoręcznym portreciku widzimy pisa-
rza ze słabo zaznaczonymi, niemal niezau-
ważalnymi bokobrodami i długimi, staran-
nie zaczesanymi włosami na głowie, z prze-
działkiem po prawej stronie (co, przy znajo-
mości pozostałych wizerunków, na których 

2 | Fragment autografu 
wiersza Józefa Ignacego 
Kraszewskiego Do 
Nieprzyjaciół mej brody, 
1860 r. (z dawnej kolekcji 
ks. Jana Wiśniewskiego, 
obecnie w zbiorach 
prywatnych)

3 | Józef Ignacy 
Kraszewski, „Portret 
własny”, 1844 r., rysunek 
ołówkiem (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Poznaniu)

3

2
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Kraszewski zawsze przedstawiany jest z prze-
działkiem po lewej, jednoznacznie wskazu-
je na fakt wykonywania tego szkicowego, 
niewielkiego pod względem wymiarów ry-
sunku z użyciem lustra); praca ta znajduje 
się w zbiorach Muzeum Narodowego w Po-
znaniu.

Wiemy też, że dwa lata później, kiedy 
znany już powszechnie autor Ulany i redak-
tor „Athenaeum” po raz drugi w swym do-
rosłym życiu przyjechał na krótko do War-
szawy (gdzie przebywał od połowy listopada 
do świąt Bożego Narodzenia) nie nosił jesz-
cze ani wąsów, ani brody, jedynie podobnie 
ułożone dość długie włosy z przedziałkiem 
i niezbyt okazałe baczki, jak na portretach 
olejnych namalowanych w tym czasie przez 
Wincentego Smokowskiego (obraz ukoń-
czony w grudniu 1846 r., obecnie w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Poznaniu) i Anto-
niego Ziemięckiego (praca ukończona i sy-
gnowana w 1847 r., obecnie w zbiorach Mu-
zeum Narodowego w Warszawie).

Powróciwszy na Wołyń, pisarz (ale i go-
spodarz tamtejszych majątków) postanowił 
zapuścić wąsy, które hodował tak zapamięta-
le, że wreszcie 5 lutego 1851 r. (wtedy gospo-
darzył w Hubinie) mógł napisać w liście do 
brata Kajetana: „Wąsy mi tak urosły, że niekie-
dy na nie następuję. Są przepysznie pomarań-
czowe i żółte” ( J. I. Kraszewski, Listy do ro-
dziny. 1820-1863, oprac. Wincenty Danek, 
Kraków 1982, s. 201).

Takiego „wąsatego” pisarza znamy m.in. 
z zachowanego w warszawskim Muzeum Na-
rodowym portretu olejnego namalowanego 
przez Jana Ksawerego Kaniewskiego zapew-
ne podczas kolejnego pobytu Kraszewskiego 
w Warszawie w 1851 r., spopularyzowanego 
w litografiach wykonanych w Paryżu u Rose- 
-Joseph Lemerciera przez Adolfa Lafosse’a 
dla Jana Kazimierza Wilczyńskiego, wydaw-
cy Albumu Wileńskiego (1851) i kolejnej, 
sztychowanej przez Alfonsa Leona Noëla 
(lata pięćdziesiąte XIX w.). Bardzo podobny 
portret pisarza przedstawia też litografia wy-
konana przez Maksymiliana Fajansa do jego 
Wizerunków polskich (zeszyt VII, 1851), na 
podstawie której trzy lata później Karol Auer 
sporządził taką samą techniką jeszcze jeden 
sztych w lwowskim zakładzie litograficznym 
Piotra Pillera. W grupie tej jest także portret 
Kraszewskiego „cała figura olejno, ofiarowa-
ny [mu we wrześniu 1852 r.] przez przyjaciół 

ze składki w Odessie, malowany przez R[omu-
alda] Chojnackiego, śliczny” ( J. I. Kraszewski 
w liście do brata Lucjana, Hubin, 30 marca 
1853 r., ibidem, s. 237) i wykonana na jego 
podstawie dwa lata później litografia autor-
stwa O. Białego. Znamy wreszcie „wąsaty” 
wizerunek Józefa Ignacego na medalionie 
„zrobionym z natury” w 1855 r. przez Wojcie-
cha Święckiego podczas czwartej już wizyty 
Kraszewskiego w stolicy Królestwa Polskie-
go i odlanym z brązu w Fabryce Karola Min-
tera (medaliony, o typowej średnicy 12,8 cm, 
różnie sygnowane, także z datą „1860”, mają 
w swoich zbiorach m.in.: Gabinet Numizma-
tyczny Mennicy Polskiej S. A. w Warszawie, 
Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Warszawie i Muzeum J. I. Kra-
szewskiego w Romanowie – zob. pierwszy 
z medalionów na s. 10, tytułowej).

Z wąsami, po dziesięciu latach ich no-
szenia, pisarz musiał się na jakiś czas rozstać. 
A było to w Żytomierzu, kiedy Kraszew-
ski, przyjmując w styczniu 1857 r. posadę 
urzędnika na stanowisku kuratora tamtejsze-
go gimnazjum, przywdział służbowy mun-
dur. 22 lutego 1857 r. pisał do ojca (nie wie-
dząc, że wyjawia przy tym przed przyszłymi 
czytelnikami jego listów intymną tajemnicę 

4 | Antoni Ziemięcki, 
„Portret Józefa Ignacego 
Kraszewskiego”, 1847 r., 
olej, płótno (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie)

4

   Spotkania z Zabytkami       1-2  2012    |   13



powodu noszenia tak bujnego zarostu): „Ko-
chany Ojcze! Pobłogosławże mnie na moim 
nowym obowiązku, w który dzisiaj, spełniw-
szy przysięgę, wstąpiłem, dosyć przestraszony 
i wylękły. Ledwie wstawszy z łóżka po choro-
bie, ogoliłem wąsy i przybyło mi wraz z urzę-
dem dziesięć lat wieku, tak wyglądam sta-
ro bez zębów, których już braku nie osłaniają 
wąsy” (ibidem, s. 348).

Ów nieubłagany proces starzenia się, co-
raz dotkliwiej odczuwany przez czterdzie-
stopięcioletniego pisarza, nie daje mu odtąd 
spokoju. Z zarostu twarzy pozostały mu tyl-
ko bokobrody, z których śmieje się (bo i cóż 
mu zostało lepszego?), pisząc w listopadzie 
1857 r. z Żytomierza do Kajetana: „Zoba-
czysz za to, jak ja postarzałem ślicznie i jakie 
mam siwe w bakenbardach włosy” (ibidem, 
s.  378). To samo, ale krócej po dwóch la-
tach do ojca: „[...] siwieję, postarzałem [...]” 
(ibidem, s. 432). Chociaż właśnie wtedy, na 
przełomie 1859 i 1860 r., mógł się już po-
szczycić pięknie wyhodowanymi, okazały-
mi faworytami, których istotę po mistrzow-
sku odwzorował w głębokim rzeźbiarskim 
reliefie Władysław Oleszczyński, nasz naj-
wybitniejszy artysta-rzeźbiarz epoki roman-
tyzmu (reliefie, niestety, znanym nam dzi-
siaj już tylko z wykonanego na jego podsta-
wie kolejnego medalionu, także o średnicy 
12,8 cm, autorstwa Wojciecha Święckiego; 
tu egzemplarz ze zbiorów Muzeum Józe-
fa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie). 
Takiego statecznego pisarza z bokobroda-
mi znamy też z  litografii Henryka Aschen-
brennera, wydanej w Warszawie w Zakła-
dzie Litograficznym Adolfa Pecqa i Spółki 
w 1859 r.

Tak więc, kiedy wydawało się, że Kraszew-
ski – wtedy przebywający już na stałe w War-
szawie redaktor naczelny „Gazety Codzien-
nej” (lata 1860-1862) – pogodzi się z takim 
swoim wyglądem, nagle postanowił dokonać 
jeszcze jednej wolty. Okazją zaś do tego miał 
być jego dwuipółmiesięczny wyjazd za gra-
nicę (od 1 września do 14 listopada 1860 r.) 
do Gandawy. W podróży tej początkowo to-
warzyszył mu udający się na studia politech-
niczne w tym mieście starszy syn Jan. Później 
redaktor „Gazety Codziennej” wojażował 
zapewne już samotnie – przez Paryż, Marsy-
lię, Genuę i Turyn na powrót do Warszawy, 
skąd dnia następnego, pełen wrażeń, napisał 
w liście do ojca: „Kajetana ściskam. Wróciłem 6

5

5 | Alfons Leon Noël 
według portretu Jana 
Ksawerego Kaniewskiego, 
„Józef Ignacy Kraszewski”, 
lata pięćdziesiąte XIX w., 
litografia wykonana 
w Zakładzie Litograficznym 
Rose-Joseph Lemerciera 
w Paryżu  (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie)

6 | Wojciech Święcki 
według płaskorzeźby 
Władysława 
Oleszczyńskiego, 
„Wizerunek Józefa 
Ignacego Kraszewskiego”, 
1860 r., medalion, 
odlew z brązu, Fabryka 
Wyrobów Metalowych 
i Lakierowanych 
w Warszawie 
Karola Mintera 
(w zbiorach Muzeum 
J. I. Kraszewskiego 
w Romanowie)
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z brodą i nową fizjognomią, która mnie do Ka-
jetana robi podobniejszym” (ibidem, s. 459).

Jak wyglądał z taką właśnie młodą, ale 
uformowaną już brodą, widzimy na zdję-
ciu wykorzystanym później przez Aleksan-
dra Lessera jako wzór do namalowania po-
staci pisarza niosącego pierwszą z trumien 
na obrazie „Pogrzeb pięciu poległych. Kon-
dukt wkracza na cmentarz Powązkowski” 
(1861); fotografia w zbiorach Muzeum Na-
rodowego w Warszawie, obraz w Muzeum 
Narodowym w Krakowie. Zdjęcie to wyko-
nane zostało w  warszawskim zakładzie fo-
tograficznym Karola Beyera najprawdopo-
dobniej 28 kwietnia 1861 r. na usilną proś-
bę samego Lessera, który w drugim już li-
ście w tej samej sprawie, datowanym „27 / 
4 / 1861 r.” (na pierwszy termin, w środę, 3 
kwietnia 1861 r., pisarz się nie stawił – BJ 
rkps 6479 IV, k. 98, recto), pisał do Kra-
szewskiego: „Lubo znam Jego liczne zatrud-
nienja ośmielam się prosić Pana powtórnie 

żeby się raczył pofatygować, do zakładu Pana 
Bajera, dla portretu który bym chciał umie-
ścić w obrazie przedstawiającym tak solenną 
i ważną chwilę. W Niedzielę między wpół do 
1ej a 1szą godziną będę Pana u Bajera oczeki-
wał. Gdyby zaś czas ten nie był dla szanow-
nego Pana stosowny, Pan Karól i bezemnie 
w każdey chwili fotografiję zrobi” – ibidem, 

k.  100, recto). W kolejnym liście, datowa-
nym „25 / 5 / 1861 r.”, malarz już tylko dzię-
kuje „za udzieloną [mu] przez Bajera foto-
grafiję” – ibidem, k. 102, verso).

I tak oto doszliśmy do narodzin owej 
słynnej brody Kraszewskiego. Słynnej, ale 
czy przez wszystkich jego wielbicieli oczeki-
wanej?

7

7 | Karol Beyer, 
„Portret Józefa Ignacego 
Kraszewskiego”, 1861 r., 
fotografia na papierze 
albuminowym z negatywu 
szklanego kolodionowego 
(w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

8 | Fragment obrazu 
Aleksandra Lessera „Pogrzeb 
pięciu poległych. Kondukt 
wkracza na cmentarz 
Powązkowski”, 1861 r., olej, 
płótno (obraz w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Krakowie)

8
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Osobą, która z całą pewnością z takie-
go obrotu sprawy nie mogła być zadowolona 
– ponieważ kolidowało to z... jej interesami 
– był wspomniany już Karol Minter, właści-
ciel Fabryki Wyrobów Metalowych i Lakie-
rowanych w Warszawie, nakładca dwóch me-
dalionów portretowych z podobizną pisarza: 
tą z wąsami (modelowaną przez Święckiego 
z natury w 1855 r.) i tą z obfitymi bokobro-
dami (szykowaną na powrót Kraszewskiego 
z zagranicy, a modelowaną przez tego same-
go artystę na krótko przed jego wyjazdem do 
Paryża, zapewne w lutym lub marcu 1860 r., 
na podstawie użyczonego mu płaskorzeźbio-
nego wizerunku pisarza autorstwa Władysła-
wa Oleszczyńskiego). W ogłoszeniu zamiesz-
czonym przez Mintera w „Kurierze Warszaw-
skim” (na dzień przed wigilią Świąt Bożego 
Narodzenia 1860 r.!) czytamy: „W fabryce tu-
tejszej P[ana] K[arola] Mintera wykonane zo-
stały płaskorzeźby brązowe z wizerunkiem Pi-
sarza J[ózefa] I[gnacego] Kraszewskiego. Gdy 
wizerunek tegoż Autora znajdujący się w zbio-
rze płaskorzeźb znakomitości Polskich, wyda-
nych nakładem tejże fabryki, był modelowa-
ny jeszcze w r. 1855, przeto P[an] Minter, pra-
gnąc go zastąpić takim, któryby obecne rysy 
znakomitego Pisarza dokładniej przedstawił, 
korzystał łaskawie przez rzeźbiarza Wła[dy-
sława] Oleszczyńskiego udzielonego mu po-
zwolenia, na zrobienie kopji z wizerunku Kra-
szewskiego, niedawno przez niego wymodelo-
wanego, wielkości naturalnej, a zalecającego się 
tem podobieństwem i wykończeniem artystycz-
nem jak wszystkie jego dzieła, i  obecnie pusz-
cza go w obieg” (nr 339 z 23 grudnia 1860 r., 
s. 1903). Niestety, w tym czasie już od ponad 
miesiąca Kraszewski epatował warszawiaków 
wyhodowaną za granicą brodą.

Niewykluczone, że w środowisku jego 
przyjaciół, znajomych, współpracowników 
i czytelników (a może także rodziny?) owa 
„nowa fizjognomia” redaktora „Gazety Co-
dziennej” nie w pełni została zaakceptowana. 
Może nawet spotkała się z pewną dozą kryty-
ki czy choćby dezaprobaty. Kilka dni później 
nadarzyła się jednak okazja, z której – jak 
się zdaje – Kraszewski chciał skorzystać, by 
raz na zawsze, i to publicznie, rozprawić się 
z przeciwnikami swej brody. W liście do Ka-
jetana, datowanym 31 grudnia 1860 r., pisał: 
„Dziś kolacją uroczystą kończymy rok w  Re-
sursie [Kupieckiej], na którą uroczystość i  ja 
proszony pojadę” ( J. I. Kraszewski, Listy do 

rodziny, op. cit., s. 464). Tymczasem w gło-
wie kłębiły mu się jeszcze niedawno wygło-
szone w tym samym miejscu fragmenty jego 
popularnych dwunastu odczytów o cywili-
zacji w Polsce między X i XIII w., o których 
– pełen wątpliwości w powodzenie sprawy – 
pisał we wcześniejszym liście do brata: „Go-
tują się w tych dniach moje prelekcje o histo-
rii cywilizacji w Polsce, na których więcej będę 
miał słuchaczów, niżelim się spodziewał, bo 
już dziś, gdy jeszcze nie są pozwolone, a tylko 
nadzieja, miejsca wszystkie zamówione. Po-
dałem już seksterna p. dyrektorowi [Pawłowi 
Muchanowowi], który je sam czyta. Jutro ma 
być odpowiedź, dziś była nadzieja tylko. Miar-
kujesz, że to wystąpienie całym mną wstrząsa 
i niepokoi. Boję się i pragnę tego... boję się za-
wieść nadziei, pragnę im zadośćuczynić. Będę 
mówił zupełnie swobodnie i pod tym tylko wa-
runkiem mówić obowiązałem się, oględnie, 
umiarkowanie, ale całą myśl moją”. Słusznie 
Wincenty Danek skomentował w przypisie 
ten fragment listu, pisząc: „Kraszewski mu-
siał się liczyć z cenzurą urzędową, reprezento-
waną tu przez samego «dyrektora» Mucha-
nowa” (ibidem, s. 461).

Nawiązanie do prelekcji w krótkim, żar-
tobliwym wierszyku, w którym aż roi się 
od królów-brodaczy, wierszyku spisanym – 
jak się wydaje – na okoliczność uroczyste-
go przyjęcia w Resursie Kupieckiej, na któ-
rym warszawska śmietanka towarzyska mo-
gła oczekiwać okolicznościowego wystąpie-
nia redaktora Józefa Ignacego Kraszewskie-
go, wtedy już bardzo pożądanej i modnej fi-
gury w stolicy, wreszcie i wierszyka, które-
go końcowy fragment („Ja po Ojczyźnie, wy-
znam, że kocham swą brodę, // Ja w Niej znaj-
duję rozkosz, Polaka swobodę”) bardzo dobrze 
współgrał z nastrojami Polaków w kończą-
cym się właśnie „odwilżowym” 1860 r. – to 
rozwiązanie nie tylko zgrabne w pomyśle, ale 
i proste w realizacji. Sprzyjał zaś temu wyjąt-
kowo dobry nastrój (jak na nieustannie za-
pracowanego i narzekającego na przeciwno-
ści losu, schorowanego czterdziestoośmio-
letniego mężczyznę), w jakim znalazł się  
w tym czasie pisarz i poeta. W cytowanym li-
ście z  31 grudnia 1860 r. do brata Kajetana, 
w  podziękowaniu za przysłaną mu z Roma-
nowa furę pełną jadła i w odpowiedzi na na-
desłane noworoczne życzenia, pisał: „Zawsty-
dziłeś mnie, a raczej nas oboje, swoją braterską 
dobrocią, kochany Kajetanie, gdy Twa paradna 
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fura pełna jadeł i zapasów, stanęła na dziedziń-
cu mokotowskiego domu, pustego i milczącego. 
Za to masz ostatni list, jaki tego roku piszę, to 
jest jeśli się nie mylę, jakiś sześćsetny lub siedem-
setny, zmęczoną kreślony ręką, i ostatnie w tym 
roku podziękowanie [...]. Niech Bóg Obojgu 
Wam z kupką dziatek da wszystko dobre, szczę-
ście i pomyślność, i rok istotnie N o w y, powo-
dzenie we wszystkim” (J. I. Kraszewski, Listy do 
rodziny, op. cit., s. 463).

Być może zresztą były to i u Józefa, i u jego 
brata Kajetana dni wybrane przez los na 
wymyślanie podobnych do odnalezionego 
po wielu latach wierszyka-krotochwi-
li. W  kolejnym liście, tym razem od Ka-
jetana, pisanym w Romanowie 15 stycz-
nia 1861 r., znajdziemy bowiem... wierszo-
wane przypomnienie prośby skierowanej 
już wcześniej do brata („[...] dla mnie mo-
żesz i  takmi wysoką przyjemność zrobić, gdy 
mi cokolwiek niezłych sygar od Kronenberga 
przyszlesz, byle niezbyt drogie, nie duże i nie 
marne”; BJ rkps 6933 III, k. 127, verso), za-
czynające się od słów: „O Ty któryś nie wi-
dział dna swego Kopciucha // Ty któremu sy-
gara rosną jak szparagi // Niepoymiesz nawet 
może jak serce zapuka // Kiedy skład Twoich 
sygar uyrzysz raptem nagi” (ibidem, k. 133, 
verso), zastrzegając się, by wiersza tego nie 
drukować. Józef Ignacy odpowiedział na to 
listem z Warszawy, pisanym kilka dni póź-
niej ( J. I. Kraszewski, Listy do rodziny, op. 
cit., s. 466): „Takimi wierszami samego byś 
rozczulił Kronenberga, ale mu ich czytać nie 
będę, a na co stało, Ci przyślę. Rodziewiczo-
wi polecam tę pracę około zaspokojenia Twej 
poobiedniej potrzeby. Ja tak dalece hupma-
nów nie palę i na papierosach kończę. Czemu 
to tego wiersza drukować nie można? Szkoda 
wielka!”. I dalej już wierszykiem:

„Mój Drogi, choć Ty kłaki tam palisz i pierze,
Jednak palić swobodnie masz choć trochę czasu,
Mnie uznojonemu i chętka bierze,
Choćby były Hupmana w pudełkach z atłasu,
A wierz mi, o cygara łatwiej jeszcze może
Niż o swobodę, którą Ty masz w każdej porze,
Której ja nie mam nigdy, nie kupię za złoto,
A dawne nasze czasy wspominam z tęsknotą.
Bodaj Ojcowski tytuń przy starym kominie
I święty spokój wiejski w każdej godzinie”.

Warszawskie wydarzenia 27 lutego 1861 r., 
w czasie których poległo pięciu uczestników 
spontanicznie zorganizowanej patriotycznej 

manifestacji (zob. „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 7, 2007, ss. 10-14), na wiele lat przerwa-
ły ujawnioną tu skłonność do żartów i dosko-
nały nastrój braci Józefa Ignacego i Kajetana 
Kraszewskich. 27 stycznia 1863 r. Józef Igna-
cy, coraz częściej i coraz bardziej nękany przez 
uległych zaborcy urzędników margrabiego 
Aleksandra Wielopolskiego, pisał do Kajeta-
na: „Kochany Kaju! Donoszę Ci krótko, że je-
stem zmuszony wyjechać na jakiś czas do Dre-
zna, aby nie być posądzonym o zły wpływ na 
dziennikarstwo, jaki mi tu widać przypisują. 
W sobotę jadę i na Twojej opiece zostawuję żonę 
i dom. Dowiaduj się do nich, proszę” ( J. I. Kra-
szewski, Listy do rodziny, op. cit., s. 512).

Nie mógł przewidzieć, że z wyjazdu tego 
już nigdy nie powróci do Warszawy. Po dwu-
dziestu czterech latach spędzonych na obczyź-
nie – przede wszystkim w Dreźnie, skąd wy-
jeżdżał do różnych miast w Europie, w  tym 
do Krakowa, gdzie w 1879 r. odbyły się zor-
ganizowane na wielką skalę obchody jubi-
leuszu 50-lecia pracy twórczej Kraszewskie-
go – zmarł w dniu swoich imienin 19 marca 
1887 r. w Hotelu de la Paix w Genewie.

Wojciech Przybyszewski

9

9 | Józef Ignacy Kraszewski 
– fotografi a z ostatnich lat 
życia, z autografem pisarza 
z lutego 1886 r. (w zbiorach 
Muzeum J. I. Kraszewskiego 
w Romanowie)

(ilustracje: 1 – z archiwum 
autora; 2 – D. A. OKNA SZTUKI 
w Warszawie, fot. Agata i Erazm 
Ciołkowie; 3,4 – wg „Biuletynu 
Historii Sztuki”, nr 3-4, 
1; 5 – Muzeum Narodowe 
w Warszawie, fot. Zbigniew 
Doliński; 6,  – Muzeum 
J. I. Kraszewskiego 
w Romanowie; 7 – Muzeum 
Narodowe w Warszawie, 
fot. Jan Ligier / Ligier Studio; 
8 – Muzeum Narodowe 
w Krakowie)
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Królestwo 
wodnej wyobraźni

Na rydwanie z ogromnej muszli stoi Neptun w purpurowym 
płaszczu, z trójzębem w lewej ręce. Prawą dzierży lejce, powożąc 

zaprzęgiem rozhukanych koni – hippokampów, które zamiast 
kopyt mają płetwy. Tryton dmie w róg, a nadzy poddani boga mórz 
najwyraźniej wiodą żywot beztroski. Jedna z nereid unosi klejnot – 

gałązkę czerwonego korala. Dwie inne bawią się z delfi nem, 
jakaś para płynie wierzchem na rybie, a siwobrody starzec karmi 

morskiego potworka o zębatym pyszczku. Wszystko otaczają spienione 
fale – jakby za chwilę miały się wylać patrzącemu na głowę.

Jarosław Komorowski

Marcello Bacciarelli, „Rozdzielenie czterech żywiołów” (rekonstrukcja), Zamek Królewski w Warszawie (fot. Katarzyna Buczek)



rzadziej), ale pozostałe posągi, Diana i Ado-
nis, z wodnym żywiołem już nic wspólnego 
nie mają.

Najwięcej wizerunków Neptuna znajdu-
je się u nas – o czym nie każdy chyba wie – 
właśnie na Śląsku, choć kraina ta od morza 
leży dosyć daleko. Szczególnie okazały wień-
czy rynkową fontannę w Świdnicy. Powstała 
w 1732 r. na koszt miasta, jak świadczy sto-
sowny napis na balustradzie i herb cesarskie-
go starosty, Hansa Antona von Schaff got-
scha. Barokowy posąg wykonał świdnicki 
rzeźbiarz Georg Leonhard Weber. Bóg stoi 
na rydwanie zaprzężonym w dwa hippokam-
py, towarzyszy mu tryton. Ponieważ trójząb 
nie był przymocowany na stałe, zdarzało się 
w przeszłości, że ginął, zabierany przez popi-
sujących się kawalerską fantazją żołnierzy tu-
tejszego garnizonu.

Jesteśmy w Sali Balowej Zamku Królew-
skiego w Warszawie i oglądamy frag-
ment plafonu Marcella Bacciarelle-
go „Rozdzielenie czterech żywiołów”.

        Jak widać, monarsza rezydencja może być 
dobrym punktem wyjścia nie tylko dla tek-
stu o myszach („Spotkania z Zabytkami”, nr 
7-8, 2011). Oryginalny plafon powstał około 
1780 r., malowidło obecne − to rekonstruk-
cja, wykonana podczas odbudowy Zamku. 
Punkt wyjścia jest zaś uzasadniony również 
dlatego, że trudno nie zacząć opowieści o wy-
imaginowanych mieszkańcach wodnego ży-
wiołu od władcy mórz i oceanów, greckiego 
boga Posejdona, czyli rzymskiego Neptuna.

Zasoby ikonografi i i zabytków, ukazu-
jących najróżnorodniejsze morskie istoty 
i stworzenia są przy tym tak ogromne i nie-
objęte, że trzeba od razu na wstępie doko-
nać radykalnego samoograniczenia. Po war-
szawskim prologu przeniesiemy się zatem na 
Śląsk, śledząc wodne motywy w tamtejszych 
zabytkach, by na koniec zajrzeć do Szczeci-
na (prawie nad morzem) z powodu stworka 
równie sympatycznego, jak ten na stanisła-
wowskim plafonie.

Posejdon, utożsamiony później z Neptu-
nem, to syn Kronosa i Rei, brat Zeusa, mąż 
Amfi tryty, jeden z dwunastu bogów Olim-
pijskich, choć pałac miał na morskim dnie. 
Nie z Olimpem jednak kojarzymy go zwy-
kle, lecz z miejskimi fontannami, czy jak 
kto woli studniami. Najbardziej znana spo-
śród fontann ozdobionych posągiem Nep-
tuna, uruchomiona w 1633 r., stoi w Gdań-
sku na Długim Targu, przed dworem Artu-
sa, czyli w miejscu stosownym – w centrum 
morskiej metropolii Rzeczypospolitej. Dy-
namiczną rzeźbę z trójzębem groźnie wznie-
sionym przeciw patrzącemu zaprojektował 
Gerdt Benningk. Blisko dwieście lat później, 
około 1810 r. Neptun stanął pośrodku jednej 
z czterech studni na rynku we Lwowie. Kla-
sycystycznie statyczny, wykuty w wapieniu 
najpewniej przez miejscowego twórcę Hart-
mana Witwera, wyraża nie tyle morskie tę-
sknoty, co mitologiczną erudycję. Na sąsied-
niej studni towarzyszy mu wprawdzie Amfi -
tryta (przedstawiana w sztuce zdecydowanie 

1 | Fontanna z Neptunem 
w Legnicy
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O rok wcześniejsza fontanna w Legni-
cy ulokowana została w pobliżu ratusza oraz 
katedry św. św. Piotra i Pawła. Neptun ob-
darzony wyjątkowo bujną brodą i przyozdo-
biony małą, niezbyt stosowną dla boga koro-
ną, wspiera się na trzech delfinach. Nietypo-
wy trójząb przypomina raczej oścień na ryby 
i leci z niego woda. Delfiny towarzyszą władcy 
mórz również przed ratuszem w Jeleniej Gó-
rze. Posąg został wykonany w pierwszej poło-
wie XVIII w. dla jednej z podmiejskich rezy-
dencji, a na rynek trafił na początku XIX w. 
Podobno w basenie fontanny hodowano nie-
gdyś złote rybki. Kolejnego Neptuna, tym ra-
zem siedzącego okrakiem na dużym delfinie,  

odnajdziemy na rynku w Gliwicach. Stoi tam 
od 1794 r. i jest dziełem Johannesa Nitsche-
go z Opawy. Piąta fontanna − to nowoczesna 
aranżacja z 2006 r. w centrum śląskiego Biel-
ska (połączonego z małopolską Białą), wy-
korzystująca kopię osiemnastowiecznej rzeź-
by Neptuna. Oryginał przechowywany jest 
obecnie w sieni bielskiego zamku.

Do 1945 r. znajdowała się na Śląsku jesz-
cze jedna fontanna Neptuna, i to w samym 
Wrocławiu, pośrodku Nowego Targu, w do-
datku największa ze wszystkich. Powstała 
w  1732 r. dzięki współpracy trzech Johan-
nów: Karingera, Bauera i Lembergera. Po-
środku dziesięciobocznego basenu dwie ne-
reidy i dwa trytony podtrzymywały wielką 
muszlę. Wyrastał z niej cokół z czterema delfi-
nami, a na ich grzbietach stał Neptun w pełni 
boskiego majestatu. Wrocławianie nazywali 
go familiarnie „Gabeljürge”, czyli Jurek z wi-
dłami. Przy fontannie chętnie i  hucznie wi-
tano Nowy Rok, a w basenie kąpali się pod-
chmieleni studenci uniwersytetu, nieraz – jak 
głosiła tradycja – jego przyszli profesorowie. 
Podczas oblężenia miasta w wyniku sowiec-
kiego nalotu fontanna została wraz z całą za-
budową placu doszczętnie zniszczona. Jesie-
nią 2010 r. archeolodzy odnaleźli kilkana-
ście fragmentów rzeźbiarskich: część torsu 
i kawałki płaszcza Neptuna, rękę nereidy, ele-
menty cokołu i balustrady, odsłonili też fun-
damenty i doprowadzenie wody. Rozważana 
jest możliwość rekonstrukcji wrocławskiego 
„Jurka” w pierwotnym kształcie.

Fontanny nie były zarezerwowane wy-
łącznie dla Neptuna, inne morskie isto-
ty także mogły wystąpić jako ich głów-
ne postacie. Po przeciwległej stronie rynku 
w Legnicy stoi „do pary” fontanna z syreną 
z 1728 r. Panna wodna o rybim, rozdwojo-
nym ogonie dmie w kielichowaty róg, przej-
mując zwyczajową czynność trytonów. Try-
tona grającego na spiralnie skręconej musz-
li ukazuje z  kolei fontanna w Nysie, usta-
wiona w 1701 r. Inspiracją dla jej nieznane-
go dziś autora była rzymska Fontana del Tri-
tone Giovanniego Lorenza Berniniego. Na 
muszlowej czaszy podtrzymywanej przez 
cztery delfiny klęczy Tryton, półczłowiek- 
-półryba, tym razem pisany dużą literą, bo to 
nie jeden z orszaku, lecz syn Posejdona. Jego 
gra miała uspokajać wzburzone fale, w baro-
kowej sztuce symbolizował zatem ład i har-
monię. Wykonane w marmurze z pobliskich 

22 | Fontanna Trytona 
w Nysie

3 | Tryton i syrena 
na moście w Płakowicach
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Sławniowic dzieło jest uważane za jeden 
z najcenniejszych zabytków miasta.

Jak wynika z mitologicznych opowieści, 
trytony i nereidy lub syreny zawierały związ-
ki, pomnażające liczbę poddanych morskie-
go władcy. Parę taką przedstawia niedostrze-
gany zwykle detal balustrady mostu, wiodą-
cego do zamku w Płakowicach koło Lwów-
ka Śląskiego. Zamek wzniesiono w połowie 
XVI w. według projektu Franza Parra dla ry-
cerza Rampholda von Talkenberga. Most 
prowadził dawniej przez fosę, mamy więc 
skojarzenie z wodą. On brodaty, ona długo-
włosa, w czułym uścisku, wpatrzeni w siebie, 
wraz z asystującymi puttami-amorkami two-
rzą misterną, ażurową kompozycję.

Obok antycznej również tradycja biblijna 
skrywała w morskich głębinach fantastycz-
ne stworzenia. Gigantyczny lewiatan, po-
twór o wijącym się ciele, symbolizował sza-
tańskie zło. Wedle tradycji żydowskiej po 
przyjściu Mesjasza mięso lewiatana ma być 
głównym daniem na uczcie dla sprawiedli-
wych. W ikonografii chrześcijańskiej rozwar-
ta paszcza potwora − to częste wyobrażenie 
straszliwej bramy piekła. Posłuszna Bogu jest 
natomiast tajemnicza wielka ryba (a nie zwy-
kły wieloryb, jak później powszechnie przy-
jęto), która zjawiła się, żeby dać schronienie 
prorokowi Jonaszowi w drodze ku powierzo-
nej mu, a niechcianej misji w Niniwie. W sta-
rotestamentowej Księdze Jonasza czytamy: 

„Pan zesłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza. 
I był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni 
i trzy noce. […] Pan nakazał rybie i wyrzuciła 
Jonasza na ląd”.

Za prefigurację własnej śmierci i zmar-
twychwstania uznał historię Jonasza sam 
Chrystus, którego słowa przekazuje Ewan-
gelia według św. Mateusza: „jak Jonasz był 
trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wiel-
kiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni 
i trzy noce w łonie ziemi”. Nic dziwnego, że 
motyw Jonasza i ryby pojawił się już w rzeź-
bie i malarstwie wczesnochrześcijańskim, 
a  potem przez stulecia upowszechniany był 
w licznych i rozmaitych dziełach. Nie brak  

4 | Ambona w kościele 
św. Jadwigi w Dobroszowie

5 | Herb von Nimptsch, 
kolumna Trójcy Świętej 
w Strzegomiu

6 | Zakład kąpielowy we 
Wrocławiu – syreny i żaba

4 5
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ich i na Śląsku, również tych najbardziej 
niezwykłych, jest to bowiem najdalej na 
wschód wysunięty obszar występowania am-
bon w kształcie wielkiej ryby. Kapłan stoją-
cy w rozwartej paszczy miał być dla wiernych 
nowym Jonaszem, wysłannikiem Boga, a za-
razem naśladowcą Chrystusa. Szczegóły zo-
stały już na łamach „Spotkań” przedstawio-
ne (nr 9, 2000 i nr 10, 2003), przywołajmy 
więc tylko jako interesujący wizualnie przy-
kład ambonę z połowy XVIII w. w kościele 
św. Jadwigi w Dobroszowie koło Henryko-
wa. Wzorem dla jej twórcy z pewnością nie 
był wieloryb, raczej srebrnołuski śledź, po-
większony do biblijnych rozmiarów.

O tym, że morskie fantazje trafiają cza-
sem do heraldyki, wiedzą zwłaszcza miesz-
kańcy Warszawy. Pamiętać tylko należy, że 
herbowa Syrena, nim stała się panną wod-
ną, aż po wiek XVII była, zgodnie z grec-
kim mitem, istotą lądową, hybrydą człowie-
ka, ptaka i smoka. W heraldyce dolnoślą-
skiej, w herbie rodu von Nimptsch, pojawił 

się stwór gdzie indziej niespotykany – wod-
ny jednorożec z łuskowatym rybim ogonem. 
Występuje na tarczy dzielonej w pas, u góry 
białej, na dole czerwonej. Tułów jest czarny, 
kopyta i ogon – złote, a róg czerwono-bia-
ły. Conrad von Nimptsch ze Szczepano-
wa koło Świdnicy zaprezentował swe godło 
pod Grunwaldem, walcząc po stronie Krzy-
żaków. Rodzina była liczna i posiadała rozle-
głe dobra, wiele wyobrażeń herbu przetrwa-
ło więc na fasadach pałaców i dworów, pły-
tach nagrobnych i epitafiach, a nawet kamie-
niach granicznych. Szczególnie efektowny 

egzemplarz znajdziemy na kolumnie Trójcy 
Świętej przed kościołem św. św. Piotra i Paw-
ła w Strzegomiu. Ufundował ją w 1729  r. 
w  pobliskich Olszanach Christoph Ferdi-
nand von Nimptsch. Po zajęciu Śląska przez 
Prusy odmówił złożenia hołdu Fryderykowi 
Wielkiemu i stracił majątek, a statua zosta-
ła w 1741 r. przeniesiona na obecne miejsce.

W XIX i XX w. podobiznami fantastycz-
nych stworzeń morskich nadal najchętniej 
ozdabiano obiekty w taki czy inny sposób po-
wiązane z żywiołem wody, np. miejskie zakła-
dy kąpielowe, mające podnieść poziom higie-
ny. We Wrocławiu z inicjatywy władz miej-
skich zakład taki zbudowany został w latach 
1895-1897 przy ul. Teatralnej. Rozpisano 
konkurs, w którym zwyciężył Wilhelm Wer-
delmann, młody architekt tuż po studiach 
w Berlinie. Wewnątrz ulokowano basen, łaź-
nię parową oraz urządzenia kąpielowe i wodo-
lecznicze. Nas interesuje jednak neorenesan-
sowa, reprezentacyjna fasada, gdzie wręcz tęt-
ni wodne życie. Jej wystrój wzbogacono pod-
czas rozbudowy w 1907-1908 r.

W portalu głównym z tą właśnie datą wi-
dzimy ryby oraz dziwną ptasio-gadzią gło-
wę. Na lewo od wejścia, w muszlowatych 
zwieńczeniach półokrągłych wnęk, występu-
ją zwierzęta realne: dwie żaby, krab oraz na-
stroszona ośmiornica. Po prawej stronie, pod 
parapetami okien pierwszego piętra, znajdu-
ją się płaskorzeźbione sceny ze świata wod-
nej imaginacji. Oto dwie zachwycone syreny 
tulą się i adorują wielkiego żabola, obejmu-
jącego je płetwiastymi łapami. Starzec z dłu-
gą brodą, z pewnością wodnik, bo zaplątany 
w wodorosty, złym, łakomym wzrokiem pa-
trzy na schwytaną żabę – jakby była jego ulu-
bionym daniem… Inny wodnik, też w wo-
dorostach, złowił dwie ryby. Kolejny, z wy-
krzywioną maską zamiast twarzy, swoją rybę 
właśnie pożera. Wreszcie demon z diabelski-
mi rogami i lubieżnie wysuniętym językiem 
unosi na rękach omdlałą z przerażenia syre-
nę o rozdwojonym ogonie. Wieńczące okna 
fantazyjne rybie pyski są wobec tych dyna-
micznych, a w istocie dosyć przerażających 
obrazów uosobieniem obojętnego spokoju.

Budowle o ściśle wodnym charakterze, 
które pojawiły się w krajobrazie miast w dru-
giej połowie XIX w., to wieże ciśnień, zapew-
niające niegdyś sprawne funkcjonowanie 
wodociągów. Najokazalsza z wież wrocław-
skich stanęła w 1904 r. przy al. Wiśniowej 

7 | Wrocławska wieża 
ciśnień – nimfa na jaszczurze
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jako architektoniczna dominanta okoli-
cy. Z platformy widokowej można było po-
dziwiać rozległą panoramę. Eklektyczną bu-
dowlę z czerwonej cegły zaprojektował miej-
ski architekt Karl Klimm. Secesyjną dekora-
cję rzeźbiarską wykonał w piaskowcu Igna-
tius Taschner, wówczas wykładowca Królew-
skiej Szkoły Sztuki i Rzemiosła. Wmurowa-
ne na przyporach powyżej pierwszego pię-
tra płaskorzeźby przedstawiają pelikana pró-
bującego połknąć wychudzonego człowie-
ka, krokodyla jedzącego rybę oraz dziwnego 
stwora z wielkimi uszami, pazurzastymi ła-
pami i wystającym kręgosłupem, również ry-
bożercę. Stwór ten niepokojąco przypomina 
Golluma z Władcy pierścieni Tolkiena. Naj-
ciekawsza jest jednak przyścienna fontanna 
z rzeźbą nagiej nimfy, bez lęku siedzącej na 
monstrualnym, pokrytym grubą łuską, za-
pewne wodnym jaszczurze.

Przenieśmy się teraz do Lądka Zdro-
ju. Dynamiczny rozwój znanego od XV w. 
uzdrowiska sprawił, że mimo trwającej woj-
ny, w latach 1914-1916 wzniesiono tu no-
woczesny zakład przyrodoleczniczy z base-
nem. Stanął obok najstarszego wśród zdro-
jowych obiektów, którego patronem był św. 
Jerzy, nazwano go więc „Nowym Jerzym”. 
Neobarokowy gmach zdobi herb miasta, po-
sąg świętego oraz liczna, przeważnie wod-
na menażeria. Nad głównym wejściem trzy 
putta dosiadają delfina. Na fasadzie głównej 
i bocznej, w okrągłych medalionach i między 
oknami, dostrzeżemy stworzenia w więk-
szości realistyczne: rozgwiazdę, raka, kraba, 
małża (a także ślimaka i chrząszcze). Tylko 
dziesięcioramienny głowonóg, kałamarnica 
o dziwnie ludzkiej „twarzy” patrzy rozwście-
czona, jakby była legendarnym krakenem, za-
tapiającym statki. W hallu budynku, w okna 
nad schodami wprawiono trzy sześciokątne 
witraże. W środkowym pływa wśród wodo-
rostów zębata ryba, z boków towarzyszą jej 
syrena i tryton o metalicznie zielonkawej 
barwie, zaplątane w czerwone gałązki kora-
lowców.

Do najmniejszych wodnych zabytków 
należą publiczne pompy miejskie i hydran-
ty. Te dawne, najczęściej odlewane z żeliwa, 
bywały starannie projektowane. Pompy usta-
wione pod koniec XIX w. na ulicach Szcze-
cina są jednak niezwykłe. Wykonane w miej-
scowej firmie Friedricha Poepckego zostały 
ozdobione wyjątkowo obficie: kanelowana 

kolumna zwieńczona koroną, z czterech 
stron herby miasta, ornamenty. Uwagę przy-
ciąga jednak przede wszystkim wypływ wody 
w kształcie groteskowego zwierzątka na po-
krytych łuskami, uzbrojonych w pazury i za-
razem płetwiastych łapach. Jak policzono 
przy wpisywaniu do rejestru, zachowało się 
blisko trzydzieści pomp, niestety w większo-
ści przypadków głowa stworka uległa znisz-

czeniu. Nadal pełniące użytkową funkcję że-
liwne pamiątki są obecnie systematycznie 
odnawiane.

Opowieści o potwornym krakenie uważa-
no za wyjątkowo niemądry wytwór marynar-
skiej fantazji, dopóki nie została odkryta ka-
łamarnica olbrzymia (Architeuthis dux), któ-
ra dwunastometrowymi ramionami mogłaby 
bez trudu – gdyby tylko chciała – opleść nie-
duży statek. Specjaliści uważają, że poznali-
śmy dotychczas jedynie niewielki procent 
żyjących w morzach gatunków. Rzeczywi-
stość królestwa Neptuna może więc jeszcze 
prześcignąć ludzką wyobraźnię.

Jarosław Komorowski

9 | Fragment pompy 
miejskiej w Szczecinie

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

8 | Kałamarnica 
z Lądka Zdroju8
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Z warsztatu historyka sztuki

Wodnik i cud-dziewica
– ludowe inspiracje 
Konstantego Laszczki

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

W cyklu wykładów pary-
skich Adam Mickie-
wicz wskazywał rzeź-
biarzom świat no-

wych możliwości, które poezja ro-
mantyczna z oszałamiającym sukce-
sem wyzyskała już wcześniej. Typy 
gminne i ludowe, czarowny świat ba-
śni, klechd i fantazji winny, zdaniem 
poety, „służyć za przedmiot do wypra-
cowania rzeźbiarzom”. Temat z wol-
na sączył się w twórcze umysły, łatwiej 
trafiając do przekonania mistrzom 
pędzla niż dłuta. Cztery dekady póź-
niej Franciszek Ksawery Martynowski 
bił na alarm. „[Czy] nasza kania cicha 
– pytał – wilkołak, Wyrwidąb i Wa-
ligóra, Świtezianka i wodnice, diabeł 
we fraku w postaci Niemca, smok, Kra-
kus, Wanda, żmije, węże mitologiczne, 
czarownice, królewicz junak, cud dzie-
wica i tysiące innych wytworów fanta-
zji ludowej, czyż to nie przecudny ma-
teriał dla rzeźby i ornamentyki archi-
tektonicznej?” (Maria Irena Kwiatkow-
ska, Rzeźbiarze warszawscy XIX wie-
ku, Warszawa 1995, s. 342). Nić lu-
dowych wyobrażeń przesnuta przez 
sztukę wysoką była w polskiej rzeź-
bie stosunkowo wątła, a jednak ist-
niała – m.in. w wytworach cerami-
ki i metaloplastyki użytkowej, pro-
jektowanej przez warszawskiego arty-
stę Jana Kryńskiego, w pełnej lirycz-
nego wdzięku, impresyjnej grupie ma-
miącej zwodniczym wdziękiem strzel-
ca „Świtezianki” Kazimierza Ostrow-
skiego (a także „Halki i Jontka” tegoż 
autora) oraz dziarsko wywijających 1
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oberka rubasznych figur z serii „Tań-
ców polskich” Antoniego Kurzawy.

Cyklicznie powracająca na fali 
neoromantycznych tendencji fascy-
nacja kulturą ludową osiągnęła punkt 
zwrotny w okresie Młodej Polski, sta-
jąc się antidotum na wszechobecny 
akademizm lub orientalizm i zarazem 
kolejną, tym razem wyjątkowo eks-
pansywną, próbą sprecyzowania sztu-
ki narodowej. Jak zauważył Tadeusz 
Dobrowolski, legenda o lechicko-ple-
miennym charakterze polskiego ludu 
zapłodniła wyobraźnię artystów, skła-
niając ich do coraz częstszych poszu-
kiwań źródeł inspiracji innych niż 
płynące z zagranicy lub klasycyzu-
jące (Tadeusz Dobrowolski, Sztuka 
Młodej Polski, Warszawa 1963, s. 33). 
Czuli na barwę malarze z upodoba-
niem podejmowali wątek chłopski, 
traktując temat wsi i jej mieszkańców 
niczym tęczowy ornament, a czasem 
niemal wyłącznie ozdobę, choć co 
prawda złożoną i niezwykle pociąga-
jącą. Na mapie sztuki przesuwali swo-
je chorągiewki władcy stylizowani na 
bronowickich chłopów (Wyspiań-
ski), ludowi bohaterowie Tetmaje-
ra czy sługi niebiańskie w chłopskich 
sukmanach, jak archanioły z karto-
nów Mehoffera i z pomnika Laszcz-
ki na Cmentarzu Rakowickim w Kra-
kowie. A gdy do manifestowanej chło-
pomanii i prób odsłonięcia korze-
ni polskości doszedł wiejski rodowód 
twórcy, którego talent wykarmił się 
zasłyszanymi w dzieciństwie powiast-
kami, świat rzeźby otrzymywał dzie-
ła niezwykłe i sugestywne, łączące in-
telektualizm formy z pradawną fanta-
zją treści.

Konstanty Laszczka mógł po-
zostać twórcą nieznanym, zamiast 
tego zyskał sławę jednego z najlep-
szych polskich rzeźbiarzy. Aż do dwu-
dziestego roku życia realizował się 
jako „ludowy” artysta, lepiąc glinia-
ne figurki ludzi i zwierząt w chwilach 

wolnych od ciężkiej pracy na roli. Los 
uśmiechnął się do niego, gdy jego ta-
lent odkryła rodzina miejscowe-
go dziedzica. W Warszawie i Paryżu 
z zapałem nadrabiał edukacyjne zale-
głości. Chłonąc sztukę dawnych mi-
strzów i starannie szlifując umiejęt-
ności rzeźbiarza w szkołach o profi-
lu akademickim, kładących nacisk na 
elegancję opracowania formy, skub-
nął też sporą porcję rozwichrzonych 
wizji modnego Augusta Rodina. Do 
Polski powrócił jako artysta o doj-
rzałym warsztacie i ukształtowanym 

charakterze, który nie wahał się in-
telektualnie wyzyskiwać potencjału 
chłopskiego dziedzictwa. Nie uszło to 
uwagi krytyki: „Pan Laszczka polotem 
fantazji pozostał serdecznym synem 
ziemi, na której się narodził i wyrósł” 
– pisano o nim z uznaniem ( Janina  
Kraków, W pracowni Konstantego 
Laszczki w Paryżu, „Przegląd Tygo-
dniowy”, nr 1, 1896, s. 9). Sam rzeź-
biarz również nie wyparł się swoich 
inspiracji. Jego głos niewątpliwie po-
brzmiewał echem znanych nam już 
poglądów Martynowskiego i swego 

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

1 | „Wodnik”, odlew z brązu (w zbiorach 
Muzeum Mazowieckiego w Płocku)

2 | Głowa „Wodnika”, rzeźba w drewnie 
(w zbiorach Społecznego Muzeum Konstantego 
Laszczki w Dobrem)
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pierwszego nauczyciela, Kryńskie-
go, gdy młodym adeptom sztuk pięk-
nych zalecał chciwie czerpać z kryni-
cy bajek, bo „i w najpospolitszej mie-
ści się wiele prawdziwej mądrości i pięk-
na” (Konstanty Laszczka, Gawędy 
z uczniami, Warszawa 1927, s. 5). Tej 
opinii pozostał wierny do końca ży-
cia. Pełna zaklętych w glinie, kamie-
niu i brązie wytworów fantazji pra-
cownia rzeźbiarza w oczach dzieci ja-
wiła się jako przedsionek raju i piekła 
zarazem. „Wchodząc do jego pracow-
ni – wspomina wnuczka artysty Tere-
sa Janota – wkraczało się w świat nie-
zwykły i tajemniczy. Do dziś pamiętam 
ten zapach – gliny, wosku, farb... I oto 
znajdowaliśmy się wśród zastygłych 
w bezruchu postaci, wynurzających się 
z cienia twarzy, bajkowych figur. Kró-
lował tam «Wodnik» – budzący tro-
chę strach, a przede wszystkim fascy-
nujący” („Okienko”, gazetka szkolna 
Szkoły Podstawowej im. Konstante-
go Laszczki w Dobrem, nr 57, 1998, 
s. 16).

W spadku po dawnej Słowiańsz-
czyźnie wieś polska odziedziczy-
ła panteon bóstw przemienionych 
w demony. Jak Polska długa i szeroka, 
wiara w złowrogie moce była krzep-
ka nie tylko wśród dzieci. Na zbłą-
kanych za dnia nieszczęśników czy-
hały południce, dziwożony i rusałki. 
Temat ten z upodobaniem wyzyski-
wali np. malarze Witold Pruszkow-
ski i Jacek Malczewski w cyklach ru-
sałczanych. Po zachodzie słońca wła-
dzę nad światem przejmowały stwo-
rzenia lunarne. Z natury trwożliwe 
dziewczęta wracały z zabaw grupka-
mi przed zmrokiem, by uniknąć spo-
tkania z demonem zamieszkującym 
zarośla stawu lub rzeki. Nawet skłon-
ni do fanfaronady mężczyźni wykazy-
wali przezorność, upijając się w karcz-
mie na tyle umiarkowanie „aby mogli 
po moście prosto iść, coby nie zawadzi-
li o siedzącego tam utopka”. Nie każ-
dy wodny demon był równie dobrotli-
wy, co gnieżdżący się w wiślanych szu-
warach nieopodal Włocławka Wisłak 
– diablisko poczciwe co, jak powiada-
no, „nikomu większych szkód nie robi-
ło. A że tam czasami jakiegoś chłopa pi-
janego przy brzegu w Wiśle wykąpał, to 

i baby były rade, bo potem długo chło-
py nie zaglądały do kieliszka”. Na ogół 
jednak utopce, wodniki, świtezie lub 
topiciele były stworami podłego i zło-
śliwego charakteru. Zrodzone z dusz 
ludzi utopionych po burzy w porze 
kwitnienia żyta lub – co gorsze – po-
ronionych płodów, dyszały żądzą od-
wetu na żywych. Chutliwe i skłonne 
do swawoli z ludzkimi kobietami wa-
biły je w odmęty podstępem, rozwie-
szając w szuwarach błyskotki lub poń-
czoszki w ulubionym przez siebie ko-
lorze czerwonym. Wobec mężczyzn 
podejmowały działania o charakte-
rze ofensywnym, wciągając ich w wiry 
przemocą. Ofiary utopca zawsze sta-
wały się topielcami niższego rzędu, 
kamieniem rzuconym w rozszerzające 
się kręgi zła (Bogowie – demony – he-
rosi. Leksykon, red. Zbigniew Pasek, 
Kraków 1996, s. 396).

Rzeźba „Wodnika” czy − jak wów-
czas go częściej nazywano − „Topicie-
la” musiała mieć dla artysty szczególne 
znaczenie, skoro u schyłku życia nadal 
hołubił ją w swojej pracowni. Przez 
jego twórczość przewinęła się plejada 
baśniowych postaci – „Królewna za-
klęta w kotkę” (cykl świetnych chimer 
o kocio-ludzkim ciele), „mistrz Twar-
dowski na kogucie”, znakomita, zgię-
ta wpół „Czarownica zbierająca zioła” 
z łaszącym się do kolan chudym ko-
tem czy wreszcie stylizowane na ludo-
we wytwory śpiące kokoszki i kogutki 
z barwnej ceramiki szkliwionej.

Do opracowania tematu wodni-
ka rzeźbiarz podchodził w ciągu ży-
cia wielokrotnie, w różnych odstę-
pach czasowych. Pierwszy z cyklu „To-
picieli” (obecnie w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie) powstał 
w 1896 r. i niemal natychmiast zwrócił 
na siebie uwagę: „Pan Laszczka stwo-
rzył Topielca w postaci nagiego prawie 
człowieka, o silnej budowie ciała, któ-
ry przysiadł na wybrzeżu, lecz ruch jego 
wskazuje, że gotów jest choćby natych-
miast rzucić się na ludzką zdobycz, sko-
ro tylko ukaże się na lądzie lub wodzie. 
Niemłoda już twarz Topiciela tchnie 
rozpaczą tęsknoty za utraconym życiem 
oraz chęcią zemsty. Chce on, by inni 
tegoż co on doznali losu. Konchowa-
te jego uszy nadsłuchują i rozróżniają  

dolatujące szelesty. Wyczekuje ofiar 
i  pała żądzą. Ze szmat okrywających 
gdzieniegdzie muskularne jego cia-
ło, z  rodzaju kapelusza, fantazyjnie 
oskrzydlającego głowę, z brody dopeł-
niającej usta o wyrazie bolesnej ironii, 
woda zdaje się ociekać, a końce wysunię-
tej naprzód stopy prawie dotykają rąb-
ka jakiej wodnej przestrzeni, której lek-
kie fale znaczą się zamierając na wy-
brzeżu” ( J. Kraków, op. cit., s. 9).

Gipsowa rzeźba była odzwier-
ciedleniem legendy z rodzinnej wsi. 
Rzeźbiarz, który w przypływie do-
brego nastroju chętnie raczył towa-
rzystwo niesamowitymi opowieścia-
mi, rozpowiadał o nocnym spotkaniu 
z zamieszkującym środek stawu ol-
brzymim stworze, wciągającym nie-
ostrożnych w głębinę. Jak jednak zdo-
łał wymknąć się potężnym, złym mo-
com? Jeden z najlepszych słowników 
demonologii polskiej informuje, że 
wodnika można pozbawić mocy dwo-
ma sposobami: intelektualnym, za-
dając mu trudną zagadkę, lub znacz-
nie mniej wyrafinowanym, zarzuca-
jąc mu na głowę różaniec, szkaplerz 
lub... (cóż, podobno cel uświęca środ-
ki) „sznurek od gaci” (Barbara i Adam 
Podgórscy, Wielka księga demonów 
polskich. Leksykon i antologia demono-
logii ludowej, Katowice 2005, s. 517).

Porzućmy płonne nadzieje, na te-
mat własnego wyboru artysta nigdy 
publicznie się nie wypowiedział, nie-
odmiennie za to sprzeciwiał się pró-
bom łączenia formy jego młodzień-
czego dzieła z inspiracją słynnym „My-
ślicielem” Augusta Rodina. Laszcz-
ka utrzymywał, że koncepcja jego pra-
cy powstała wcześniej, jak podkre-
śla Jadwiga Puciata-Pawłowska, nie-
słusznie ( Jadwiga Puciata-Pawłowska, 
Konstanty Laszczka. Życie i twórczość, 
Siedlce 1980, s. 19). Istotnie, „Myśli-
ciel” powstał w 1879 r. A jednak, śle-
dząc dzieje rzeźby europejskiej, wy-
pada przyznać artyście rację przynaj-
mniej częściowo. Pozy ludzkie są po-
wtarzalne. Pewnych reminiscencji 
pozy „Wodnika” można doszukać się 
w średniowiecznych chimerach, wień-
czących paryską katedrę Notre-Da-
me, czy osiemnastowiecznych po-
staciach satyrów, znajdujących się  
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nieopodal Pałacu na Wyspie w Ła-
zienkach Królewskich w Warsza-
wie, lub w nieco późniejszym dzie-
le Marka Antokolsky’ego „Mefistofe-
les” (1884  r.). Niezależnie od bezpo-
średniego wzoru, „Wodnik” spotykał 
się z entuzjazmem, rzeźbę reproduko-
wano w wydawnictwach krajowych, 
a w 1938 r. nawet we francuskim „La 
Revue Moderne”. Niektórzy, oczyma 

wyobraźni, nadawali mu formę mo-
numentalną. „Niechby kto, posiadający 
park nad rzeką lub jeziorem, zechciał 
w nim mieć «Topiciela» pana Laszcz-
ki, wykutego w kamieniu i w monu-
mentalnych rozmiarach!” – wzdychała 
Janina Kraków na łamach „Przeglądu 
Tygodniowego”, rzucając wyzwanie 
rodzimym mecenasom sztuki – „Czy 
wśród ludzi majętnych nie ma u  nas 
miłośników sztuki? Czy nie ma niko-
go pragnącego posiadać utwór prawdzi-
wej artystycznej wartości i co więcej – 
pierwszy na tle rodzimej fantazji ludo-
wej?” ( J. Kraków, op. cit., s. 9). 

Wychodząc naprzeciw werbalizo-
wanym dowodom uznania, w 1898 r. 
Laszczka wykorzystał motyw „Wod-
nika” w projekcie fontanny dla War-
szawy. W zamyśle twórcy dzieło mia-
ło przybrać formę sadzawki z wod-
nikiem, wodnicami i figurką chłop-
ca pławiącego konie. Sześć lat póź-
niej wykonał do tego projektu po-
stać wodnika w gipsie zabarwionym 
jednolicie na kolor ciemnozielony 
(w zbiorach Muzeum Mazowieckiego 
w Płocku), a w latach kolejnych po-
wielał ją w gipsie, terakocie i drewnie. 
Statuetki te różniły się w szczegółach 
– rzeźbiarz eksperymentował z kolo-
rami, a w zależności od przyjętej wer-
sji ludowego przekazu artysta zakań-
czał nogi demona końskimi kopyta-
mi, łączył palce dłoni błoną, jak u pła-
za, pozostawiał go nagim lub ubierał 
w kapelusz i kapotę. Pieśni gminne 
nie są bowiem zgodne w opisie wyglą-
du wodnika. Mógł to być stwór wyso-
ki i chudy lub przeciwnie: bardzo ni-
ski, lecz kształtem zawsze łudząco po-
dobny do człowieka, od którego od-
różniała go zielonkawa – jak to u to-
pielców – barwa oślizgłej i zabłoconej 
skóry. Do rzadkości należały opowie-
ści o wodnikach niezwykle urodzi-
wych (inaczej niż w wypadku olśnie-
wająco pięknych rusałek) – ich po-
wierzchowność była zwykle równie 
odrażająca, jak charakter: wyłupiaste 
zielone oczy, płonące w starczo po-
marszczonej twarzy, nieproporcjo-
nalnie długie ręce, często żabie bło-
ny między palcami lub końskie kopy-
ta zamiast stóp. Wodniki lubiły wy-
grzewać się na brzegu albo przesiady-
wać na wszelkiego rodzaju kładkach 
i  mostkach, lecz kiedy oddalały się 
od zbiorników wodnych, zdradzały je 
pozostawiane wszędzie kałuże wody, 
ściekające z kapoty i kapelusza.

Ostatnim z cyklu wodników Kon-
stantego Laszczki była rzeźbiona w li-
powym drewnie głowa o zgorzknia-
łym wyrazie twarzy. Oczerniany w lu-
dowych powiastkach, w ujęciu rzeź-
biarza-intelektualisty stawał się bli-
skim krewnym szatana-myśliciela 
o rodowodzie romantycznym.

Agnieszka Skórska-Jarmusz

3 | „Faun”, fajans (w zbiorach Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku)

.............................................................................
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Świecznik z faunem
Wokół jednego zabytku

Targach w Wiedniu i Targach Wschod-
nich we Lwowie, co zaowocowało zdo-
byciem szerokich rynków zbytu, w Ber-
linie uruchomiono placówkę handlo-
wą pod nazwą „Pacyków”, a w Nowym 
Jorku wzorcownię przy firmie Lesset & 
Co. Jak donosił w 1927 r. korespondent 
warszawskiego pisma „Świat”: „w dzia-
le przemysłu artystycznego na pierwszy 
plan wysuwała się znana dziś w całej Pol-
sce fabryka wyrobów fajansowych-porce-
lanowych w Pacykowie, której artystyczne 
wyroby znajdują pokup nie tylko w kraju, 
ale również na dalekich krańcach świata, 
w  Afryce, Ameryce Północnej i Południo-
wej. Jest to w pełni zasłużone uznanie bo-
wiem wyroby Pacykowskie odznaczają się 
nie tylko pierwszorzędną jakością materia-
łu i wykonania, ale również niezwykle wy-
sokim poziomem artystycznym i pięknym 
estetycznym wyglądem” (nr 41, s. 22).

W gronie kontrahentów „Pacykowa” 
znaleźli się także odbiorcy z Anglii, Fran-
cji, Belgii, Bułgarii, Rumunii, Jugosławii, 
a nawet Chin. Była to więc „jedna z naj-
większych i najsłynniejszych [...] fabryk 
w Polsce i zagranicą” („Tygodnik Ilustro-
wany”, nr 40, 1922, s. 645), a o rozmachu, 
z jakim zdobywała ona zagraniczne rynki 
zbytu świadczy jej ekspozycja na Wysta-
wie Światowej w Nowym Jorku w 1939 r., 
na którą wysłano kilkaset (!) figur.   

Podstawą sukcesów pacykowskich 
fajansów były z jednej strony zdolno-
ści organizacyjne właścicieli, z drugiej 
talenty artystyczne dyrektorów tech-
nicznych i projektantów. Wypracowa-
li oni trafną formułę: nieograniczania 
środków wyrazu, a więc dobór przed-
miotów, tematyka, motywy i ornamen-
ty nie zawężały się do kultury rodzi-
mej, nie wynikały wyłącznie z korze-
ni narodowo-historycznych, etnogra-
ficznych czy kulturowych. Musiały być 
zrozumiałe i przyswajalne dla miesz-
kańców Warszawy, Paryża, Berlina czy 
Wiednia, odpowiadać nowoczesnym 
kierunkom i stylom świata zachod-
niego, wreszcie utrzymywać wysoki 

poziom, spełniając kryterium konku-
rencyjnej ceny.

Obok naszych górali, Hucułów, 
sportowców, żołnierzy, modlących się 
Żydów, projektowano starożytnych bo-
gów i filozofów, nimfy z faunami, chłop-
ców w strojach Indian, kowbojów oraz 
damy i dworzan z epoki rokoko czy cza-
sów Ludwika XVI. Obok medalionów, 
popiersi i pełnopostaciowych osobisto-
ści historycznych, tworzono tancerki, 
eleganckie panie fin de siècle i art déco. 
Egzotyczne zwierzęta: słonie, lwy, ty-
grysy, lamparty, małpy i sępy konku-
rowały z rodzimymi świnkami, kotka-
mi, bażantami, sowami i psami wszel-
kiej rasy. Jak podaje Jakub Lewicki wiel-
kość figur kształtowała się od miniatu-
rowych, 3-centymetrowych zabawek 
dziecięcych, po gigantyczne 2,5-metro-
we modele tygrysów, przeznaczone dla 
właścicieli zasobniejszych portfeli (Mię-
dzy Wiedniem a Huculszczyzną. Fabry-
ka fajansów w Pacykowie, [w:] Rzemio-
sło artystyczne. Materiały Sesji Oddzia-
łu Warszawskiego Stowarzyszenia Hi-
storyków Sztuki, t. II, Warszawa 2001, 
s. 373). Szczególnym uznaniem cieszyły 
się przedmioty łączące dekoracyjną for-
mę i funkcjonalne przeznaczenie: zegary 
kominkowe, lampy podłogowe, lampki 
nocne, oprawy do szklanych naczyń, wa-
zony, patery, żardiniery, cache-pôt, ka-
łamarze i świeczniki. Inwencja artystów 
z Pacykowa nie znała granic. Na potrze-
by sytuacji i pojawiających się wydarzeń 
reagowali błyskawicznie i z pomysłem. 
Gdy w 1930 r. tytuł Miss Polski przy-
padł lwowiance Zofii Batyckiej, aktor-
ce z filmu Grzeszna miłość, wybitna rzeź-
biarka Luna Drexlerówna stworzyła dla 
Pacykowa jej akt. Gdy w Stanach Zjed-
noczonych ogłoszono prohibicję, fabry-
ka, wyczuwając koniunkturę, zaprojek-
towała figury posiadające tajne skrytki 
na… butelki.

Do grona najlepszych projektan-
tów i rzeźbiarzy pracujących dla „Pa-
cykowa” należał Wilhelm Thomasch 

Miłośnikom, kolekcjone-
rom i antykwariuszom 
ceniącym polską cerami-
kę XX w. nie trzeba re-

klamować fabryki fajansu w Pacykowie. 
Po ponad 100 latach od czasu rozpoczę-
cia działalności jej wyroby nadal wzbu-
dzają podziw, imponują jakością wyko-
nania, urzekają pięknem i stylistyką.

Twórcą sukcesu oraz rozpowszech-
nienia marki „Pacyków” na rynkach eu-
ropejskich był założyciel i pierwszy wła-
ściciel wytwórni, Józef Rogala Lewic-
ki. Jego zdolności handlowe i menadżer-
skie oraz wyczucie oczekiwań współcze-
snych co do sztuki dekoracyjnej i użyt-
kowej uczyniły z nieznanej wsi Pacy-
ków pod Stanisławowem (obecna Ukra-
ina) najlepszy ośrodek wyrobów fajanso-
wych w przedwojennej Polsce. Ów suk-
ces był szczególnie zaskakujący w kon-
frontacji ze słabą kondycją finansową 
i ekonomiczną polskich ziem u progu 
XX stulecia, zapóźnieniami gospodar-
czymi, nierównomierną infrastrukturą 
przemysłową. Bogate i nowoczesne wy-
twórnie ceramiki w Europie Zachod-
niej (np. „Goldscheider” czy „Keramos”, 
podbijające rynki od Wiednia po Nowy 
Jork), dzięki potężnym nakładom finan-
sowym, szeroko zakrojonym pracom ba-
dawczym, wdrażanym technologiom 
czy światowym wystawom, stworzyły 
nową jakość wyrobów fajansowych oraz 
poszerzyły skalę ich produkcji.

W obliczu takiej konkurencji pró-
ba zdobycia klienta zachodniego przez 
małą, nieznaną polską wytwórnię wy-
dawała się karkołomna i z góry skaza-
na na niepowodzenie. Tymczasem już 
w 1913  r. „Pacyków” został dostrzeżo-
ny i doceniony na arenie międzynarodo-
wej: udany debiut w tymże roku na Tar-
gach w Lipsku, złoty medal na wysta-
wie w Kijowie. Okres międzywojenny, 
pod kierownictwem Aleksandra Roga-
li Lewickiego, był kontynuacją doskona-
łej koniunktury. Otworzono wtedy stałe 
ekspozycje we własnych pawilonach na 

...........................................................................................................................................
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firmy. Oprócz utrzymania najwyższych 
standardów jakości i poziomu produkcji 
Wilhelm Thomasch zaprojektował wie-
le udanych modeli, wśród których nim-
fy, tancerki oraz pierroci adorujący damy, 
cieszyły się największym powodzeniem. 
Figury „Grający w krykieta” czy „Sie-
dząca młoda dama” zostały okrzyknię-
te ikonami polskiego art déco. Egzem-
plarz tej drugiej  znajduje się dziś w zbio-
rach Muzeum Narodowego w Krakowie. 
W 2001 r., podczas cyklicznie odbywają-
cych się w Brukseli „Europaliów” repre-
zentował polską sztukę w dziale art déco.

Z całą pewnością wybitnym i rzad-
ko spotykanym projektem Wilhelma 
Thomascha dla fabryki fajansu w Pacy-
kowie jest „Świecznik z faunem”. Przed-
miot nietuzinkowy, okazały, bez mała 
półmetrowy, łączący efektowną for-
mę z funkcją trójświecowego kande-
labru. Cechują go: doskonałe propor-
cje, świetnie zaaranżowana kompozy-
cja, realizm, sugestywność modelunku 
oraz drobiazgowe odtworzenie szcze-
gółów. Widać w nim umiejętność swo-
bodnego traktowania formy oraz lek-
kość i „zabawę” projektanta wybranym 
tematem. Szukając analogii, najbliż-
sze odnajdziemy w realizacji „Świecz-
nika z  nagą tancerką”, wykonanego 
przez Thomascha na przełomie 1924 
i 1925 r. dla „Goldscheidera”. Oba kan-
delabry różnią się ukształtowaniem ob-
ręczy: faun wpisany jest w owal, tancer-
ka w koło. Malatura oraz wykończenie 

detali są zdecydowanie bo-
gatsze i  bardziej czytelne 
w modelu pacykowskim.

Artysta, sięgając do iko-
nografii przedstawień fau-
na, ukazuje go jako młode-
go, krzepkiego mężczyznę 
z bródką, koźlimi uszami, ro-
gami, kopytami i ogonem, 
grającego na fletni. Element 
centralny podtrzymujący ob-
ręcz oraz boczne, wspierające 
profitki, zdobione są wzorem 
geometryczno-roślinnym. 
Zewnętrzna krawędź obrę-
czy wzbogacona jest stylizo-
wanym pasem z półokrągły-
mi wybrzuszeniami. Całość 
wspiera się na grubej, owo-
idalnej podstawie, podkreślo-

nej fryzem z perełkowaniami. Kolory-
styka modelu − ciepła, stonowana, za-
mknięta w gamie brązów, szarości i zie-
leni. Model pomalowany został metodą 
natryskową, zaś detale wykończone są 
ręcznie. Całość pokryta szkliwem.

Wybór postaci fauna do roli głów-
nego elementu świecznika jest ukło-
nem Thomascha w stronę mitolo-
gii rzymskiej, baśni, podań i legend, 
obfitujących w symbolikę staroital-
skiego boga płodności, która od wie-
ków inspirowała malarzy, rzeźbia-
rzy, poetów i muzyków. W 1894 r. Po-
południe fauna, poemat francuskie-
go symbolisty Stéphane Mallarme, sta-
ło się punktem wyjścia do skompono-
wania słynnego Preludium do popo-
łudnia fauna Claude’a Debussy'ego. 
Z kolei muzyka ta w  1912 r. posłużyła 
Wacławowi Niżyńskiemu do stworzenia 
libretta i choreografii do baletu pod tym 
samym tytułem. Na gruncie rodzimych 
sztuk pięknych postać fauna spopulary-
zowali m.in. młodopolscy malarze: Jacek 
Malczewski, Kazimierz Sichulski oraz 
rzeźbiarz Konstanty Laszczka. „Świecz-
nik z  faunem” doskonale wpisywał się 
więc w estetykę epoki. Modelując sylwet-
kę fauna, mimikę i pozę Wilhelm Tho-
masch nie zapomniał oddać jego uwo-
dzicielskiej natury, pożądliwego wzro-
ku i  zdaje się brzmiącego, zmysłowego 
dźwięku fletni, kuszącego piękne nimfy.

Sylwester Rudnik

(1893-1964), artysta nieprzeciętnie 
uzdolniony, prawdziwy designer, kre-
ator form świetnie wyczuwający zmie-
niające się gusta i oczekiwania. Jego mo-
dele charakteryzuje doskonała stylistyka 
i bardzo wysoka jakość wykonania. Uro-
dzony w Teplicach, na terenie dzisiej-
szych Czech, skończył tamtejszą Wyższą 
Szkołę Sztuki i Ceramiki, by dalej kształ-
cić się w wiedeńskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Już podczas studiów musiał 
wyróżniać się dużym talentem i wiedzą, 
skoro tuż po obronie dyplomu otrzy-
mał posadę kierownika zakładu w słyn-
nej na całym świecie wiedeńskiej wy-
twórni „Goldscheider”. Z perspektywy 
czasu można śmiało powiedzieć, iż rzeź-
by wówczas przez niego projektowane 
współtworzyły kanony stylu art déco, 
przez co do dziś są tak poszukiwane 
i  chętnie nabywane na aukcjach sztuki 
w Christie's, Sotheby's czy Dorotheum.

Z wiedeńskim bagażem doświadczeń 
oraz talentem drzemiącym w dłoniach 
i umyśle niespełna 27-letni Thomasch 
przyjechał do Polski, by objąć stanowisko 
dyrektora technicznego Polskiej Fabry-
ki Fajansu w Pacykowie. Funkcję tę pełnił 
w latach 1924-1929. Okres ten uznawany 
jest za szczególnie ważny etap w rozwoju 

1 | 2 |  „Świecznik z faunem” 
– widok z przodu (1) i z tyłu (2)

(zdjęcia: Sylwester Rudnik)
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W poprzednim numerze 
„Spotkań z Zabytka-
mi” (nr 11-12, 2011, 
ss. 34-37) opisałem 

dwory leżące na południe od Wilna, 
w tym przedstawiam dwory położone 
na północ i zachód od stolicy Litwy.

Kilkanaście kilometrów od pół-
nocnych granic Wilna leży wieś Rau-
dondvaris, dawniej Czerwony Dwór. 
Nie należy tej miejscowości mylić 
z wsią o takiej samej nazwie, położoną 
bardziej na wschód, koło miasteczka 
Nemencine (dawniej Niemenczyn), 
gdzie stał pałac Parczewskich. Czer-
wony Dwór − to też wieś koło Kow-
na, dawna własność Tyszkiewiczów.

W Czerwonym Dworze znajdują-
cym się koło Wilna w połowie XIX w. 
zbudowany został drewniany dwór, 
prawdopodobnie dla rodziny Puzy-
nów. Dwór ze skromnym gankiem 
na czterech słupkach stoi nad brze-
giem jeziora. Do 1939 r. była to wła-
sność Sienkiewiczów. Obok dwo-
ru na wzniesieniu stoi ciekawy lamus 
– skarbczyk z 1764 r., rozbudowany 
w 1820 r. Z kolei między dworem a je-
ziorem znajduje się śliczny drewniany 
lamusik lub kuźnia, z podcieniem na 
czterech drewnianych kolumienkach, 
z zachowaną dziewiętnastowieczną 
dachówką.

Obecnie dwór zamieszkany jest 
przez dwie rodziny, w połowie zo-
stał obłożony plastikowym sidin-
giem. Skarbczyk jest pokryty gontem, 
ale został pozbawiony wieżyczki, któ-
rą miał przed drugą wojną światową. 

Mieszka w nim miejscowy właści-
ciel stadniny koni, który użytkuje też 
dziewiętnastowieczne stajnie.

Koło miasteczka Paberże, 30 km 
na północ od Wilna, leży wieś Szru-
biszki (lit. Šriubiškes) z niezwykle 

ciekawym dworem drewnianym. Wy-
różnia się on bogatą snycerką, która 
ostała się do dziś, mimo że dwór, po-
dzielony na kilka mieszkań dla by-
łych kołchoźników, jest w złym stanie. 
Jak większość wiejskich budynków 

Ciąg dalszy wędrówki 
po dworach Litwy 
południowej

................................................................................................................................................
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na Litwie, pokryty eternitem dwór 
trwa w resztce zdewastowanego par-
ku. Zbudowany został w połowie 
XIX w. dla Jana Wyszkowskiego lub 
Stefana Szyrwida. Stoi na kamien-
nej podmurówce o planie prostokąta, 
w centralnej części jest piętrowy. Ma 

czterokolumnowy portyk z drewnia-
nymi kanelowanymi (!) kolumnami, 
z których dwie skrajne mają podstawę 
prostokąta, a dwie wewnętrzne koła. 
Fronton z tryglifowym fryzem obwie-
dziony jest gzymsem kostkowym, któ-
ry zdobi też okap dworu. Ściany z be-
lek modrzewiowych szalowane są po-
ziomo wąskimi deseczkami, a naroż-
niki dworu ujęte są w pionowe szero-
kie kanelowane deski. Bogactwo sny-
cerskiej roboty uzupełniają nadokien-
niki, zdobione daszkiem z kostkowym 
gzymsem. Okna miały też okiennice, 
z których dziś ostało się tylko kilka. 
W pobliżu dworu popadają w ruinę 
oficyna, stajnia i spichlerz.   

Dwór w Szrubiszkach stanowi 
bardzo ciekawy przykład naśladowa-
nia architektury murowanych dwo-
rów w materiale drewnianym.

Kilkanaście kilometrów na pół-
noc od Szrubiszek, nad jeziorem Szi-
rvis leży miejscowość Glinciszki (Gli-
tiskes), a w niej − murowany pałac 
eklektyczny z 1860 r. Zbudowany zo-
stał dla Kazimierza Jeleńskiego, po-
tomka uczestnika Sejmu Wielkie-
go. Jeleńscy herbu Korczak władali 
tymi dobrami co najmniej od począt-
ku XVIII w. do 1939 r. Jest to kolej-
na siedziba Jeleńskich, zbudowana na 
miejscu starszego dworu. Wskazują na 
to osiemnastowieczny spichlerz i la-
mus stojące nieopodal pałacu, a może 
przede wszystkim znajdujący się mię-
dzy nimi 600-letni dąb. Niestety, spi-
chlerz jest już ruiną, a lamus – pięk-
ny przykład takiego obiektu, zbudo-
wany na planie kwadratu, z głębo-
ką piwniczką, przyziemiem i pięter-
kiem – niedługo się w ruinę zamieni. 
Jak podaje nieoceniony Roman Afta-
nazy, w oryginale lamus miał drewnia-
ną galeryjkę wokół piętra, boniowa-
ne pilastry, dach gontowy zwieńczo-
ny drewnianą figurą Cerery, trzymają-
cą we wzniesionej ręce sierp. 

Ostatnim właścicielem Glinciszek 
był Kazimierz Jeleński, syn Józefa, od-
znaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi z Mieczami AK. Zamordowany zo-
stał w Oświęcimiu w marcu 1943 r. 
Z Glinciszkami łączy się też tragicz-
ny mord dokonany przez litewski od-
dział pomocniczy policji niemieckiej  

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

1 | 2 | Dwór (1)  i skarbczyk (2) w Czerwonym  
Dworze

3 | Drewniany dwór w Szrubiszkach

4 | Pałac Jeleńskich w Glinciszkach

5 | Uratowany dwór w Lapsiai
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na 38 mieszkańcach i pracowni-
kach pałacu 20 czerwca 1944 r. Kil-
ka godzin później zamordowany zo-
stał Władysław Komar, administrator 
majątku w Glinciszkach, Podbrzeziu 
i Rogówku (ojciec znanego sportowca 
Władysława Komara).

Do niedawna w pałacu mieściła się 
szkoła. Planowany jest jego remont za 
środki z Unii Europejskiej. Oby udało 
się go przeprowadzić.

Na zachód od Glinciszek, nad rze-
ką Sirvintą położona jest wieś Lap-
siai, z neomanierystycznym dworem, 
zbudowanym po 1880 r. dla Grzego-
rza i Stanisławy Łukaszewiczów, któ-
rzy kupili ten majątek w 1874 r. Dwór 
jest murowany, siedmioosiowy, z pię-
trowym ryzalitem w części frontowej, 
dachem dwuspadowym i dobudowa-
ną do południowego boku werandą. 
Prawdopodobnie wraz z werandą do-
budowany został w okresie międzywo-
jennym paradny taras przed wejściem 
frontowym, z zabiegowymi schoda-
mi po obu stronach. Dwór ma rewe-
lacyjne położenie na wzgórzu nad rze-
ką, z pięknym widokiem na okolice. 
Kilka lat temu został kupiony przez 
architekta i konserwatora zabytków 
Ona Bukliene i jest jednym z nielicz-
nych dworów na Litwie fachowo ra-
towanych i przywracanych do życia.   
Na południowy zachód od Lapsiai, 
po drugiej stronie rzeki Wilii (lit. Ne-
ris), przez którą należy się przeprawić 
jednosamochodowym promem, leży 
miasteczko Czabiszki (Ciobiskis), 
a w nim − klasycystyczny dwór, wybu-
dowany w 1794 r. dla Szwykowskich, 
prawdopodobnie według projektu ar-
chitekta Wawrzyńca Gucewicza.

W 1815 r. od spadkobierców Elż-
biety Szwykowskiej majątek kupił 
Jan Chryzostom Piłsudski, starosta 
wieszwiański, podkomorzy Księstwa 
Żmudzkiego, marszałek szlachty po-
wiatu telszewskiego, poseł na Sejm 
Czteroletni, kawaler Orderu Św. Sta-
nisława. Zasłużył się też postawie-
niem w Czabiszkach klasycystyczne-
go kościoła; z tej linii pochodził rów-
nież Józef Piłsudski. Potomkowie Jana 
Chryzostoma Piłsudskiego byli wła-
ścicielami Czabiszek do końca XIX w. 
Ostatnim właścicielem też z rodziny 

był Konstanty Aleksander Piłsudski. 
Po 1919 r. majątek został rozparcelo-
wany przez władze litewskie.  

Projektant dworu w Czabiszkach, 
Wawrzyniec Gucewicz (1753-1798), 
był architektem kształconym w Ko-
penhadze, Paryżu i Rzymie. Projekto-
wał m.in. przebudowę katedry wileń-
skiej i ratusza w Wilnie. Był profeso-
rem architektury Uniwersytetu Wi-
leńskiego. Zaprojektowany przez nie-
go dwór w Czabiszkach jest trzyna-
stoosiowy, z trzyosiowym pseudory-
zalitem, zawierającym dwukondygna-
cyjny portyk, z dwoma narożnymi pi-
lastrami i dwoma półkolumnami. Na 
wysokości piętra w części środkowej, 
między kolumnami znajdował się nie-
wielki balkon; w czasie przebudów 
po 1919 r. został zlikwidowany, po-
dobnie jak przebudowane zostało całe 
wnętrze dworu. Pod okapem dwór 
obwiedziony jest kostkowym gzym-
sem, a naroża ścian ujęte są boniowa-
niem. Układ frontowy powtórzony 
został w elewacji ogrodowej.

Obecnie w dworze oraz usytuowa-
nych prostopadle do niego oficynie 

i stajni zlokalizowany jest dom po-
prawczy dla chłopców. Całość robi 
przygnębiające wrażenie zaniedbania. 
Wokół dworu znajduje się równie za-
niedbany dziewiętnastowieczny park.

W połowie drogi między Wilnem 
a Kownem leży Abramowsk (Abro-
miskes), który na początku XIX w. na-
leżał do francuskiej rodziny de Raes. 
Zbudowali oni około 1800 r. drew-
niany klasycystyczny dwór, z  muro-
wanym portykiem w wielkim porząd-
ku, który − tak jak w Szrubiszkach 
i Czabiszkach − ma dwie pary muro-
wanych kolumn, z tym, że zewnętrzne 
są prostokątne. Pod portyk prowadzi 
półkolisty podjazd. Dach dworu po-
kryty jest gontem. 

Podobno w dworze nocował Na-
poleon Bonaparte.

W 1840 r. Antonina de Raes wy-
szła za mąż za Franciszka Broel-Pla-
tera i ich syn Wilhelm Lucjan Bro-
el-Plater w 1898 r. rozbudował dwór 
w Abramowsku, dostawił trzykon-
dygnacyjną wieżę i dwukondygna-
cyjne skrzydło po dwóch stronach 
dworu, połączywszy je drewnianymi 
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łącznikami. W czasie pierwszej woj-
ny światowej dwór został obrabowany 
z cennych archiwaliów, obrazów, ksią-
żek. Do 1937 r. Abramowsk był wła-
snością Broel-Platerów, potem został 
przez rząd litewski znacjonalizowany. 
Resztówkę kupił Mykolas Żilinskas 
z Wilna. Po drugiej wojnie światowej 
w dworze umieszczono szpital, biblio-
tekę i sanatorium, a od 1980 r. część 
kliniki instytutu kardiologii. 

Ob e cnie  dwór 
stoi pusty, jest zde-
wastowany, obie czę-
ści murowane są 
w  ruinie, pozbawio-
ne dachu, w  central-
nej części zachował 
się jeszcze przedwo-
jenny gont. W zde-
wastowanym parku 
padają stare drzewa.

J a d ą c  n a  z a -
chód od Abramow-
ska szosą na Prienai 
i Marijampole, trafia-
my do Jundzieliszek 

( Jundeliskes). Wieś położona jest 
nad rzeką Wierzchnią (Verkne) i od 
XVIII w. stanowiła własność Siemasz-
ków. Na początku XIX w. Marianna 
Siemaszkówna wyszła za Apolinarego 
Morawskiego i wtedy prawdopodob-
nie wzniósł on dwór. Ich syn, Stani-
sław Morawski (1802-1853), lekarz, 
pisarz i pamiętnikarz, jest autorem 
ciekawej książki: Kilka lat młodości 
mojej w Wilnie 1818-1825, opisują-
cej życie i zwyczaje ziemian Wileńsz-
czyzny. Na dworze widnieje drewnia-
na tablica w języku litewskim, poświę-
cona Stanisławowi Morawskiemu.

Stojący w resztkach parku, wśród 
zrujnowanych zabudowań gospodar-
czych drewniany dwór zbudowany 

został na kamiennej podmurówce, jest 
siedmioosiowy, z cztero spadowym da-
chem i portykiem z czterema drew-
nianymi kolumienkami. Dwór ma 
piękne proporcje. Niestety, nikt się 
nie przejmuje jego wartością histo-
ryczno-architektoniczną. Przegniłe 
deski frontonu się sypią, dach pokry-
to eternitem, a mieszkające w dworze 
pokołchozowe rodziny wstawiły pla-
stikowe okna i tylko patrzeć, jak obu-
dują dwór plastikowym sidingiem, jak 
to uczyniono w bardzo podobnym 
dworze w Raudondvaris.

Sytuacja dworów ziemiańskich na 
Litwie jest, delikatnie mówiąc, niewe-
soła. Niszczeje spuścizna historyczna, 
zwłaszcza w przypadku skromnych 
dworów drewnianych. Co zatem zo-
stanie na ogołoconej wsi, dla której 
najwyraźniej nie ma pomysłu na za-
chowanie zabytków.

Maciej Rydel

Informacje historyczne zawarte w artykule 
pochodzą z: Grzegorz Rąkowski, Ilustrowa-
ny przewodnik po zabytkach kultury na Litwie, 
Burchard ed, Warszawa 1999; Tomasz Krzy-
wicki, Litwa – przewodnik, O. W. Rewasz, 
Pruszków 2005; Ingrida Semaškaitè, Lietuvos 
dvarai, t. 1-2, Algimantas, Vilnius 2009; Ro-
man Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych 
kresach Rzeczypospolitej, t. IV, Ossolineum, 
Wrocław 1993. 

Spotkanie z książką

Po ukończeniu wieloletniej, pionierskiej pracy nad ocaleniem od zapomnie-
nia wizerunków kresowych Madonn, które podzieliły losy ludzi, w 1945 r. 

wygnanych ze stron ojczystych, Tadeusz Kukiz zajął się opracowaniem hi-
storii miejscowości, związanych z dziejami własnej rodzi-
ny. Cykl rozpoczęła praca Łopatyn i jego zabytki (2004), 
po której nastąpiła Ziemia Radziechowska i ludzie stam-
tąd (2008), Uhnów. Kresowe miasteczko nad Sołoki-
ją (2010), i wreszcie książka Kukizów. Miasteczko koło 
Lwowa (2010), wydana nakładem autora (niestety, do-
stępna tylko w bibliotekach). 

To, że Kukiz napisał o Kukizowie, jest najzupełniej 
zrozumiałe – cóż może być ważniejszego niż poszuki-
wanie ściśle związanych z nazwiskiem najdawniejszych 
korzeni rodu. My zaś przy tej okazji otrzymaliśmy kolej-
ną, rzetelną jak zwykle, znakomicie udokumentowaną 
monografię miejscowości, która nawet miłośnikom Kre-
sów znana jest mało albo i wcale. Jeszcze jedna książka 
o Lwowie miła jest sercu – pierwsza książka o niewiel-
kim Kukizowie to dla przywracania historycznej pamięci 
o całości ziem kresowych wydarzenie istotne.

Autor ukazuje dzieje miasteczka od pierwszej o nim wzmianki w 1438 r. 
po czasy obecne. A wśród właścicieli Kukizowa był i hetman Stanisław Żół-
kiewski, i Jan III Sobieski, który zachwycony urodą miejsca kazał tu wybudo-

wać okazały, choć drewniany pałac, i królewski syn Konstan-
ty, który w 1699 r. potwierdził nadanie prawa magdeburskie-
go i herbu z kluczem św. Piotra. Przedstawiona została histo-
ria katolickiej parafii i kościoła św. Jakuba, ostatecznie znisz-
czonego w 1947 r., a także relikty zdewastowanego cmenta-
rza. Odrębny rozdział opowiada o niewielkiej społeczności Ka-
raimów, sprowadzonych tu w 1688 r. przez Jana III. Utraciw-
szy domy w wielkim pożarze miasteczka, około 1831 r. prze-
nieśli się oni do Halicza. Wreszcie swoich biografii doczekali 
się znamienitsi kukizowianie z XIX i XX w.

Dawni mieszkańcy Kukizowa, którzy po wojnie trafili prze-
ważnie na Śląsk, ich dzieci i wnuki podtrzymują wzajemne 
kontakty. A obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zabrany 
z kościoła w ucieczce przed banderowcami, znajduje się obec-
nie w ołtarzu kościoła w Dulczy Wielkiej, między Tarnowem 
a Mielcem.

Jarosław Komorowski

PAMIĘĆ KRESOWEGO MIASTECZKA

6 | Dwór w Czabiszkach

7 | Drewniany dwór w Abramowsku 

8 | Dwór w Jundzieliszkach

(zdjęcia: Maciej Rydel, czerwiec 2011) 

.............................................................................
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niemal w połowie XVI w., ale zacho-
wał jeszcze charakter gotycki, chociaż 
ma już pewne cechy renesansu. Prze-
trwał tu niezwykle rzadki napis infor-
mujący o tym, kto zbudował tę świą-
tynię. Twórca był najwyraźniej dum-
ny ze swego dzieła; napis znajdu-
je się na kamiennym gzymsie, wyko-
nanym z wapienia pińczowskiego na 
ścianie wschodniej kościoła. Kamien-
ną tablicą upamiętniony został tak-
że fundator, a mianowicie Jerzy Nie-
msta Kula, który był wówczas wła-
ścicielem Krzcięcic. Nagrobek funda-
tora znajduje się w kaplicy grobowej 

Marii Panny oraz zamek. Na początku 
XVI w. kościół spłonął, ale został od-
budowany przez Krzysztofa Szydło-
wieckiego, kanclerza wielkiego koron-
nego, a zarazem starostę żarnowieckie-
go. Świadczy o tym bardzo piękna ka-
mienna tablica fundacyjna, umiesz-
czona przy wejściu od strony północ-
nej. Znajduje się na niej łaciński napis 
z datą „1528”  i mistrzowsko wykona-
ny herb Odrowąż (Ogończyk).

Kościół św. Prokopa w Krzcię-
cicach jest podobny w swym kształ-
cie architektonicznym do kościoła 
w Żarnowcu. Powstał nieco później, 

Żarnowiec jest osadą położo-
ną obecnie w woj. śląskim, 
u ujścia rzeczki Uniejówki 
do Pilicy, Krzcięcice nato-

miast to wieś w woj. świętokrzyskim. 
W dawnych czasach obydwie te miej-
scowości znajdowały się w woj. kra-
kowskim. 

Żarnowiec był własnością kró-
lewską, leżącą na prastarym szlaku  
z  Krakowa do Gniezna, Torunia 
i  Warszawy. Już w drugiej połowie 
XIV w., za panowania Kazimierza 
Wielkiego zostało tu założone mia-
sto i zbudowano kościół Najświętszej 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

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

Upamiętniony murator 
kościołów w Żarnowcu 
i Krzcięcicach

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

1 | Kościół parafialny 
Najświętszej Marii Panny 
w Żarnowcu, widok 
od południa

2 | Napis z imieniem 
architekta Alberta 
i Jana Taue w kościele 
w Żarnowcu 

3 | Kościół św. Prokopa 
w Krzcięcicach, widok 
od północy
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przylegającej do kościoła od strony 
południowej. 

Napis w Krzcięcicach został od-
kryty dopiero na początku XX w. 
Jako pierwszy pisał o nim Adolf 
Szyszko-Bohusz, który już wtedy 
zwrócił uwagę na szczególną rzad-
kość tego typu podpisu: „Kościółek 
św. Prokopa w  Krzcięcicach należy do 

najciekawszych w okolicy Jędrzejowa 
zabytków budownictwa i zarazem do 
nielicznych u nas pomników, których 
rok budowy, a nawet imię budowni-
czego nie ulega żadnej wątpliwości; je-
śli zaś dodamy, że zachował się wyjąt-
kowo dobrze – prawie w stanie pier-
wotnym – i że pochodzi z połowy XVI 
wieku, gdy w Małopolsce niepodzielnie 

prawie panować zaczyna renesans – 
zrozumiemy, jak ważnym jest zabyt-
kiem dla poznania tej epoki przejścio-
wej. [...] mamy przed sobą ślicznie za-
chowane dzieło jego pomysłu (A. Szysz-
ko-Bohusz, Dwa kościoły jednonawo-
we – Krzcięcice i Potok Wielki, „Spra-
wozdania Komisyi do Badania Hi-
storji Sztuki w Polsce”, t. IX, Kraków 
1915, ss. 116-117). 

Kościół w Krzcięcicach został 
zbudowany w latach 1536-1542, 
po pożarze poprzedniego, drew-
nianego. We wnęce ściany wschod-
niej kościoła znajduje się tabli-
ca erekcyjna z tekstem upamięt-
niającym fundatora: „IN LAU-
DEM DEI OMNIPOTEN[TI] 
GENE[ROSUS] GEOR[GIUS] 
NYEMSTA OPUS HOC INCE-
PIT ANNO MDXXXVI CONSU-
MAVIT ANNO 1542” (Na chwałę 
Boga Wszechmogącego szlachetny 
Jerzy Niemsta rozpoczął to dzieło 
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w  roku 1536 a ukończył w roku 
1542). Poniżej tablicy jeszcze w  la-
tach pięćdziesiątych XX w. widocz-
na była polichromia, prawdopodob-
nie z  XVII w., przedstawiająca Mat-
kę Boską (Katalog Zabytków Sztu-
ki w Polsce, tom III − województwo 
kieleckie, pod red. Jerzego Z. Łoziń-
skiego i Barbary Wolff, zeszyt 3 − 
powiat jędrzejowski, inwentaryzację 
przeprowadził Tadeusz Przypkowski, 
Warszawa 1957, ss. 15-16). Rzecz zu-
pełnie niespotykana, że obok napisu: 

„ALBERTUS MURATOR FOR-
MABA[T] OP[US]” (Albert bu-
downiczy wykonał to dzieło), z lewej 
strony budowniczy umieścił swój wi-
zerunek, czego nikt z dotychczaso-
wych historyków nie zauważył. Por-
tret, wykonany rylcem na tej samej 
płycie z kamienia pińczowskiego, jest 
rewelacyjny – murator sporządził go 
nieschematycznie, ale oddał indywi-
dualne cechy swego wyglądu – wąsy, 
brodę, wydłużony zakrzywiony nos 
i półokrągły czepek. Rysunek ten za-
uważył p. Jacek Orczyk, miłośnik 
dziejów regionalnych. 

Nikt dotychczas nie zauważył, że 
murator Albert wcześniej przebudo-
wał też, po pożarze, kościół w Żar-
nowcu, gdzie również się podpisał na 
kamiennym gzymsie. Podpis znajduje 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE
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się na cokole fundamentu od strony 
południowej kościoła. Nie zachował 
się on w całości, ale jest na tyle czytel-
ny, że w kontekście napisu w Krzcię-
cicach da się go jednoznacznie roz-
wiązać jako: „ALBERTUS MU[RA-
TOR]”. Nieco niżej z prawej strony 
znajduje się dalsza część napisu, koń-
cząca się datą „1528”, a wcześniej pod-
pis innego mistrza murarskiego: „JO-
ANNES” i słowo „TAVE” (prawdo-
podobnie początek nazwiska).

Nie ulega wątpliwości, że Albert 
był, tak jak uważał Stanisław Łoza 
(Architekci i budowniczowie w Pol-
sce, Warszawa 1954, s. 10), mura-
rzem krakowskim, bo Kraków stano-
wił najbliższy ośrodek promieniowa-
nia sztuki. Obszar oddziaływania bu-
downiczych krakowskich był oczywi-
ście bardzo szeroki i wykraczał dale-
ko poza własny region. Albert – to 
zapewne ten sam budowniczy, któ-
rego imię znalazł Antoni Karbowiak 
w księgach sądu wójtowskiego w Kra-
kowie. Został on mianowicie wymie-
niony tam jako „Albertus architec-
tor”, w 1557 r., i jako „Albertus mura-
tor”, w 1565 r. (A. Karbowiak, Archi-
tekci i mularze XVI wieku, „Sprawoz-
dania Komisji do Badania Historii 
Sztuki w Polsce”, t. IV, Kraków 1891, 
s. XXV). W tych samych księgach zo-
stał wymieniony też drugi budowni-
czy krakowski, którego można utoż-
samiać z podpisanym w Żarnowcu 
Janem. Występuje on w 1557  r. jako 
„Joannes architector”. Przypuszczalnie 
to ten sam, który w 1565 r. miał dom 
przed Nową Bramą na tzw. Gródku 
w  Krakowie  („Domus Joannis archi-
tectoris civitatis Crac[oviensis] ante 
portam novam”).

W świetle powyższych ustaleń do-
wiadujemy się nieco więcej o twór-
czości budowniczych krakowskich 
z pierwszej  połowy XVI w. Nie ule-
ga wątpliwości, że kościoły w Krzcię-
cicach i pobliskim Żarnowcu były bu-
dowane przez Alberta, któremu po-
magał też Jan Taue. Rewelacją jest to, 
że w Krzcięcicach możemy zobaczyć 
niespotykany gdzie indziej autopor-
tret budowniczego kościoła. 

Zdzisław Jedynak

4 | 5 | Napis z imieniem i portretem 
budowniczego Alberta (4) oraz tablica 
fundacyjna Jerzego Niemsty (5) w kościele 
w Krzcięcicach

(zdjęcia: Jacek Orczyk)
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4

5

|    Spotkania z Zabytkami       1-2  2012           36



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Aleksander Fredro w swoich 
pamiętnikach wiele miej-
sca poświęcił tętniącej ży-
ciem rezydencji szlachec-

kiej w Nienadowej (obecnie Niena-
dowa Dolna w woj. podkarpackim). 
Tu spędził znaczną część lat dziecię-
cych, stąd bowiem wywodziła się jego 
matka. 

„[…] Nienadowa, taka, jaka była, 
aczkolwiek zamglona, została lubym 
dla mnie wspomnieniem […]. Nie było 
już wprawdzie murowanego mostu 
przed bramą na szuwarem zarośnię-
tej fosie, nie było w środku dziedziń-
ca kompasu, który mi się kiedyś zdawał 
spoczywać na ogromnej kolumnie, nie 
było wkoło niego ostrzyżonego agrestu 
ani też w grabowym szpalerze kamien-
nego Kupidynka z urną pod pachą, 
którą zawsze napełnialiśmy gorliwie, 
ale był jeszcze dom duży, drewniany, 
o czterech kolumnach, o dwóch koryta-
rzach, z których jeden na lewo wiódł 
do biblioteki, drugi do oficyn i do skle-
pionego skarbca, gdzie mieszkała pan-
na Bełdowska […]. Nie ma już kapli-
cy w Nienadowej […]. Dom nowy […].”  
(Aleksander Fredro, Trzy po trzy, 
wyd. Zielona Sowa, Kraków 2004). 

Sporządzony przez Fredrę poetyc-
ki opis dworu zawiera wiele cennych 
dla historii oraz jego genezy szczegó-
łów, ale przede wszystkim przywołu-
je żywe wspomnienie niezwykłej szla-
checkiej rezydencji, która wywarła 
na bardzo młodym wówczas pisarzu 
tak duże wrażenie, że zdecydował się 
przechować pieczołowicie w pamięci 
i po latach przelać na karty swych pa-
miętników barwny obraz życia dwor-
skiego w Nienadowej.

Opisywany przez Fredrę dwór, 
wraz z towarzyszącymi mu zabudo-
waniami, w malowniczym otocze-
niu parku krajobrazowego stanowi 
obecnie jedno z najlepiej zachowa-
nych założeń rezydencjonalno-fol-
warcznych na terenie południowo-
wschodniej Polski. Ścisłe centrum re-
prezentacyjne założenia związane jest 
z lokalizacją obiektów zespołu dwor-
skiego, a więc klasycystycznego dwo-
ru oraz oficyny, powstałych tuż po 
1809 r., oraz nieco późniejszej kor-
degardy, zrealizowanej przed 1853  r. 
i gruntownie przebudowanej w la-
tach 1953-1956. Rozległy obszar roz-
ciągający się w kierunku północnym 
od centralnej części zespołu zajmuje 
kompleks budynków gospodarczych, 
które z wyjątkiem dawnego młyna 
dworskiego po drugiej wojnie świa-
towej zostały przejęte i zaadaptowa-
ne na potrzeby Szkoły Rolniczej im. 
A.  Fredry w Nienadowej, której wła-
snością pozostają do dziś. 

Geneza współczesnego nam i zna-
nego obecnie dworu nie została do 
końca wyjaśniona. Z całą pewno-
ścią na przełomie XVIII i XIX w. ist-
niał w  Nienadowej drewniany dwór; 

Dwór z pamiętnika
.........................................................................................................................................

Akcja dwory

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

1 | Widok 
na elewację 
północno- 
-wschodnią  
dworu 
w Nienadowej

2 | Plan parteru 
dworu  
1– sień,  
2 – sala jadalna,  
3,4,7,9,12  – pokoje,  
5,6 – pokój bilardowy, 
przedzielony w XX w. 
ścianką działową,   
8 – pokój, dawna 
kaplica,  
10 – łazienka,  
11 – korytarz,  
13 – łazienka 
i kredens 
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do dziś zachowały się jego piwni-
ce, datowane na początek XVII  w. 
Data powstania tego dworu oraz au-
tor projektu pozostają w sferze do-
mysłów. W  1809 r. Antoni Dembiń-
ski (zm. 1841 r.), oficer kościuszkow-
ski z 1794 r., rozebrał go i prawdopo-
dobnie na jego miejscu wzniósł nowy, 
klasycystyczny, tym razem murowany.

Po śmierci Antoniego Dembiń-
skiego w 1842 r., a w 1851 jego żony 
Eleonory, właścicielem dóbr niena-
dowskich został syn Eustachy. Oże-
niony z baronówną Wandą Bobow-
ską z Rogów przekazał rodzinne do-
bra córce Laurze, po której odziedzi-
czyła je bratanica Maria Dembińska. 
W 1893 r. poślubiła ona we Lwowie 
hrabiego Stanisława Mycielskiego, 
herbu Dołęga, i w posiadaniu właśnie 
rodziny Mycielskich dwór pozostawał 
aż do 1947 r. W tym czasie stopniowo 
już popadał w ruinę, ulegał niszczą-
cym siłom natury i grabieżom.

Ostatnie półwiecze dziejów rezy-
dencji nienadowskiej w sposób naj-
bardziej dotkliwy odcisnęło na niej 
swe piętno, doprowadzając do nie-
mal całkowitego zniszczenia bogate-
go niegdyś wystroju, dekoracji malar-
skiej i posadzek, z których większość 
została niestety bezpowrotnie utraco-
na. W 1947 r. zespół dworski stał się 
własnością państwa. Dwór zaadapto-
wano na siedzibę szkoły rolniczej, wy-
konując niejako „przy okazji” rozma-
ite prace modernizacyjne; m.in. do-
konano całkowitej przebudowy dwor-
skiego poddasza oraz dodano w da-
chu od strony południowo-zachod-
niej cztery lukarny. W 1977 r. użyt-
kownikiem zabudowań dworskich zo-
stało Ministerstwo Kultury i Sztuki, 
które zamierzało zaadaptować dwór 
na Dom Pracy Twórczej, co być może 
umożliwiłoby choć częściową rewita-
lizację zespołu. Zamiar ten nie został 
jednak, niestety, nigdy zrealizowa-
ny, a  dwór wraz z oficyną, kordegar-
dą i parkiem stanowią już od kilku lat 
własność prywatną.

Dwór w Nienadowej, choć za spra-
wą nieuchronnego upływu czasu i ewi-
dentnego braku szczęścia do kolejnych 
właścicieli, a może bardziej nietrafio-
nych modernizacji i prób adaptacji 

całego zespołu do współczesnych po-
trzeb, najlepsze lata ma już za sobą, 
ale nadal zachwyca i urzeka − klasycz-
ną fasadą, nienagannymi proporcjami, 
lekkością i harmonią, tak charaktery-
stycznymi dla epoki, w której powstał. 

Położony w centralnej części za-
łożenia, otulony gęstwiną parku kra-
jobrazowego dwór wzniesiony zo-
stał na planie zbliżonym do prostoką-
ta, z dwoma krótkimi skrzydłami przy 
tylnej elewacji, pomiędzy którymi 
usytuowano taras. Inne ukształtowa-
nie przestrzenne mają piwnice, któ-
re najprawdopodobniej stanowią po-
zostałość po wcześniejszej, zlokalizo-
wanej w tym miejscu siedzibie miesz-
kalnej. Układ wnętrza jest dwutrakto-
wy, bez zachowania osiowości całego 
założenia i jego porządku kompozy-
cyjnego. Ta dysharmonia jest niewąt-
pliwie wynikiem licznych przeróbek, 
którym dwór był zapewne poddawa-
ny w ciągu lat, aby sprostać wymaga-
niom kolejnych jego użytkowników.

Niezwykle charakterystyczna jest 
kompozycja dworskiej elewacji fron-
towej, której niepodważalnego uroku 
i harmonii nie zatarł nawet bieg czasu. 
Jej centralnym akcentem jest kolum-
nowy, klasycystyczny portyk, wynie-
siony ponad linię gzymsu wieńczące-
go parterową bryłę budynku. Wkom-
ponowany on został w lico ściany, 
tworząc w ten sposób rodzaj cofnięte-
go przedsionka, i zamknięty trójkąt-
nym szczytem; umieszczona na nim 
tablica zawiera cytat z Georgik Wergi-
liusza: „Al secura quies / et nescia fal-
lere vita./ Dives opum variarum non 
absint.”

W przedsionku na osi głównej za-
łożenia znajdowały się reprezentacyj-
ne drzwi wejściowe, które do dziś za-
chowały się tylko w szczątkowej for-
mie, podobnie jak jego dekoracja ar-
chitektoniczna o motywie boni wyko-
nanych w tynku. Na wysokości stro-
pu poddasza nadal dostrzegalny jest 
sztukatorski fryz, którego ukształ-
towanie w postaci spiralnie ułożo-
nej wici roślinnej zaczerpnięte zosta-
ło z ornamentu greckiego. Przetrwały 
w ogólnym zarysie obramienia okien-
ne w  postaci sztukatorskich opasek, 
które w części górnej przybrały formę 

łuku odcinkowego akcentowanego 
motywem klucza-zwornika, a w dol-
nej charakterystycznego „fartuszka”.

Pomimo znacznych zniszczeń, 
spowodowanych przede wszystkim 
upływem czasu i brakiem należy-
tej konserwacji, zewnętrzna szata ar-
chitektoniczna dworu w Nienado-
wej zachowana jest w sposób zado-
walający, umożliwiający, przy odpo-
wiednim nakładzie środków i cier-
pliwości, niemal całkowite odtwo-
rzenie pierwotnego kształtu obiek-
tu. Zdecydowanie mniej łaskawie los 
obszedł się z wnętrzami. Wielobarw-
na polichromia, występująca niegdyś 
niemal w każdym reprezentacyjnym 
pomieszczeniu, dziś przetrwała je-
dynie w formie ubogich fragmen-
tów. Podobny los spotkał drewniane 
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3 | Pozostałości polichromii we wnętrzach

4 | Szczegółowa analiza stanu zachowania 
elewacji frontowej 
– powierzchnie z zachowanym otynkowaniem 
i kolorystyką 
– powierzchnie z częściowo zachowanym 
otynkowaniem

5 | Wizualizacja propozycji adaptacji zespołu 
dworsko-parkowego na Centrum Sztuki

(rysunki i zdjęcia: Kamila Mazurek)
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parkiety, o zróżnicowanej, starannej 
kompozycji, złożonej z rombów, pro-
stopadłościanów tworzących rozetę 
i prostokątów; pewne informacje na 
temat ich lokalizacji w poszczegól-
nych pomieszczeniach, sposobu wy-
kończenia oraz ukształtowania ry-
sunku daje jedynie inwentaryzacja 
przeprowadzona w dworze w latach 
siedemdziesiątych XX w. 

Znakomita większość pierwotne-
go umeblowania, przeważnie w sty-
lu Ludwika XVI i empire, została roz-
grabiona w czasie pierwszej i drugiej 

wojny światowej, a jedyne zachowane 
egzemplarze przeszły w ręce prywatne 
tuż po jej zakończeniu i do Nienado-
wej nigdy już nie powróciły.

Niezwykle bogata historia oraz ko-
leje losu nienadowskiego dworu skła-
niają do refleksji nad stanem oraz cha-
rakterem opieki nad zabytkami w dzi-
siejszej Polsce. Obiekt o szczegól-
nej wartości historycznej i artystycz-
nej, przetrwawszy tragiczne wyda-
rzenia dwóch wojen światowych oraz 
przemian społeczno-politycznych 
w  Polsce w latach osiemdziesiątych 

i  dziewięćdziesiątych XX w., pomi-
mo zyskania statusu własności pry-
watnej, niszczeje na naszych oczach. 
Stało się to bezpośrednią przyczyną 
podjęcia przeze mnie tematu rewalo-
ryzacji i adaptacji założenia dworskie-
go w  Nienadowej na Centrum Sztu-
ki jako tematu pracy dyplomowej. 
Być może nakreślona w opracowa-
nym projekcie wizja stanie się pierw-
szym krokiem do rehabilitacji dworu 
w Nienadowej i jego uratowania jako 
ważnego świadka przeszłości. 

Określony w projekcie zakres re-
waloryzacji dworu uwzględnia nie 
tylko funkcję, która najlepiej odda-
je charakter obiektu zabytkowego, ale 
także odpowiada na zapotrzebowa-
nie społeczne mieszkańców najbliż-
szej okolicy, stąd koncepcja Centrum 
Sztuki. We wnętrzach dworu wyeks-
ponowane zostały pozostałości poli-
chromii, mające stanowić artystycz-
ne tło dla wprowadzanej tam funkcji 
wystawienniczej, z jednoczesnym wy-
korzystaniem do tego celu przestrzeni 
poddasza z widoczną, otwartą więźbą 
dachową o oryginalnym rysunku bel-
kowania i kompleksu piwnicznego, 
ograniczonego ścianami z zachowa-
ną, surową fakturą pierwotnego otyn-
kowania. 

Należące do zespołu dworskie-
go oficyna i kordegarda, oczyszczone 
z dwudziestowiecznych, szpecących, 
drewnianych dobudówek, mogłyby 
być przeznaczone do pełnienia funk-
cji hotelowej i gastronomicznej, wraz 
ze studiem poszukiwań twórczych. 
Kompletna rewaloryzacja zespołu nie 
byłaby możliwa bez uwzględnienia 
w niej problematyki związanej z  par-
kiem, który ma stanowić część re-
kreacyjną oraz ekspozycyjną dla wy-
staw plenerowych i wydarzeń arty-
stycznych.

Dwór w Nienadowej wraz z po-
zostałymi, nie mniej wartościowymi 
zabudowaniami podworskimi i par-
kiem stanowią materialne i namacal-
ne świadectwo minionej epoki i jako 
takie zasługują na nasze zainteresowa-
nie oraz bezwzględną ochronę i opie-
kę konserwatorską. 

Kamila Mazurek           
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Realia, jakie przyświecały budowie 
umocnień przez Trzecią Rzeszę, oraz 
powojenne antagonizmy społeczne 
nie sprzyjały rychłemu postrzeganiu 
MRU jako zabytku dziedzictwa mi-
litarnego. Pomimo rosnącego w la-
tach siedemdziesiątych ruchu tury-
stycznego po fortyfikacjach, termin 
„zabytek” zaczął być tu wprowadza-
ny do obiegu dopiero w połowie ko-
lejnej dekady. Na tym tle wyróżnia się 

maszynowe, umieszczone w kazama-
tach oraz obrotowych wieżach.

Egzamin bojowy niekompletnej li-
nii, jaką tworzyło założenie MRU, 
trwał zaledwie trzy dni (przełom stycz-
nia i lutego 1945 r.) i w zasadniczy spo-
sób nie wpłynął na pogorszenie stanu 
jego części składowych. Dopiero zmia-
ny terytorialne i polityczne wynika-
jące z postanowień Konferencji Pocz-
damskiej oraz uległość polskiego Tym-
czasowego Rządu Jedności Narodowej 
względem wojsk sowieckich zapocząt-
kowały nowy etap w dziejach MRU, 
skazując jego obiekty na postępującą 
dewastację. Proces zniszczeń zainau-
gurowała więc działalność Północnej 
Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, po 
czym do podobnych działań przystąpi-
ło Ludowe Wojsko Polskie, a dzieła do-
pełniła okoliczna ludność.

W latach trzydziestych 
minioneg o wieku, 
niemiecka prowin-
cja Grenzmark Po-

sen-Westpreußen, a ściślej jej frag-
ment w cięciwie Warty i Odry, był 
terenem największego placu budowy 
ówczesnych wschodnich Niemiec. Po 
przeprowadzeniu gruntownych ba-
dań geodezyjnych i sporządzeniu stu-
dium do obrony kierunku berlińskie-
go, w 1934 r. rozpoczęła się na tym 
obszarze realizacja fortyfikacji Łuku 
Odry-Warty, znanych dziś pod na-
zwą Międzyrzeckiego Rejonu Umoc-
nionego (MRU). Ta najbardziej za-
awansowana technologicznie linia 
obronna Europy okresu międzywo-
jennego spełniała ówczesne wymo-
gi pola walki i była dostosowana do 
dyspozycji potencjalnego napastnika 
– wojska polskiego. Na główny sek-
tor całego założenia wytypowany zo-
stał wówczas 15-kilometrowy odci-
nek centralny w okolicy Międzyrze-
cza. Poza schronami bojowymi zre-
alizowano w  nim ciąg żelbetowych 
zapór przeciwpancernych oraz rozle-
gły kompleks podziemnych korytarzy 
i magazynów, będący arterią zaopa-
trzeniową dla stanowisk ogniowych. 
Ogromna, rozłożona w czasie 15 lat 
inwestycja, była dwukrotnie wizyto-
wana przez Führera – ostatni objazd 
po MRU w  maju 1938 r. zadecydo-
wał o przerwaniu dotychczasowej 
budowy i zabezpieczeniu niewykoń-
czonych obiektów. Zarzucono wów-
czas m.in. realizację imponujących 
bloków artyleryjskich, do dyspozycji 
których przewidywano haubice kal. 
150 mm, krótkie armaty ppanc kal. 
105 mm i szybkostrzelne karabiny 

Międzyrzeckie 
fortyfikacje zabytkiem

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

1 | Pancerze obiektu Pz.W. 724: osłona 
wentylacji, kopuła obserwacyjna (waga 39 t) 
i kopuła bojowa (waga 52 t) 

2 | Widok z lotu ptaka na pas „zębów smoka”; 
po prawej stronie działka forteczna obiektu 
Pz.W. 717 (fot. w zbiorach Muzeum Fortyfikacji 
i Nietoperzy w Pniewie)

3 | Ruina obiektu MG Stand 780 w Staropolu 

............................................................................
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

postać dr. Janusza Miniewicza, któ-
ry jako jeden z pierwszych badaczy 
zwrócił uwagę na unikatowość założe-
nia. Już wtedy podjął on próbę wpisa-
nia do rejestru zabytków południowej 
części tuneli MRU, informując jedno-
cześnie społeczeństwo (również na ła-
mach „Spotkań z Zabytkami”, zob. 
nr 1, 1988, ss. 24-26) o groźbie uni-
cestwienia fortyfikacji, wskutek pro-
jektu składowania w ich podziemiach 
odpadów radioaktywnych. 

Gdyby chcieć ująć powojen-
ne dzieje MRU hasłami kluczowy-
mi, to zawarłyby się one w następu-
jących problemach: destrukt – rezer-
wat nietoperzy – produkt turystycz-
ny – zabytek rejestrowany. W stosun-
ku do ostatniego niewątpliwy prze-

łom nastąpił w 2006 r., kiedy Lubu-
ski Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków (LWKZ) dokonał wpisu do re-
jestru najbardziej znanego spośród 
całego założenia schronu Pz.W. 717 
koło Kaławy (nr decyzji L-223/A). 
W tym czasie jednak zaczęły docho-
dzić do głosu coraz bardziej restryk-
cyjne przepisy instytucji związanych 
z ochroną rezerwatu nietoperzy znaj-
dującego się w obrębie MRU. Za cel 
nadrzędny uznały one zapewnienie 
latającym ssakom jak najlepszych wa-
runków bytowych w podziemiach, 
uderzając w strukturę żelbetowych 
obiektów i nie godząc się na szeroko 
rozumiany kompromis. Dla założe-
nia obronnego, które przez ponad pół 
wieku było nadwerężane procederem 

dewastacji, pomysły takie, jak zakaz 
odwadniania zalanych partii tuneli 
czy utrzymanie wysokiej wilgotności 
powietrza w jego kubaturach, trudno 
było ująć w granicach zdroworozsąd-
kowych. Wszystko to dało sygnał do 
podjęcia debaty społecznej na temat 
statusu zabytkowego całego odcinka 
centralnego MRU, do której włączyła 
się ponownie instytucja LWKZ. Był 
to zarazem ostatni sprzyjający mo-
ment na podjęcie tego typu działań, 
gdyż równocześnie powstawał nieko-
rzystny dla kompleksu projekt ochro-
ny nietoperzy.

Przygotowanie decyzji w sprawie 
wpisu do rejestru zabytków obiektów 
MRU trwało niemal rok – całością 
przedsięwzięcia kierowała Delegatura 

LWKZ w Gorzowie Wielkopolskim. 
W opracowywaniu obszernego mate-
riału dotyczącego kilkudziesięciu bu-
dowli prowadziła ona bieżące konsul-
tacje z instytucjami administrującymi 
MRU oraz środowiskiem miłośników 
fortyfikacji, w rezultacie czego sporzą-
dzono wyczerpującą merytorycznie 
dokumentację. Ponadto rozpiętość te-
renu, na którym położone są obiekty, 
skłaniała ku konieczności uściślenia 
obrębów działek, na których budowle 
są położone. Co ciekawe, część z nich 
nie figurowała nawet na mapach geo-
dezyjnych, a to wymagało następnych 
weryfikacji. Proces zakończono decy-
zją LWKZ z 26 października 2011 r., 
z pewnością zasługującą na wyróżnie-
nie na tle przedsięwzięć prowadzo-
nych przez służby konserwatorskie 
w Polsce. 

Nowy wpis do rejestru zabytków 
objął łącznie następujące budowle od-
cinka centralnego MRU: 44 schro-
ny bojowe i nieukończone bloki ar-
tyleryjskie, wybudowane w niemiec-
kiej klasie odpornościowej „A”, „B alt” 
oraz mieszanej „B alt/B1”; dwa stano-
wiska dla broni maszynowej z ukry-
ciem dla działka ppanc w odporno-
ści „C” (tzw. Hindenburgstandy); 
dwie budowle spiętrzające (jazy); je-
den most taktyczny z obrotową kon-
strukcją przęsła; pięć budowli in-
frastruktury pomocniczej systemu 
podziemnego (wyloty odwodnienia 
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po obozach budowniczych umoc-
nień (Pieski, Kęszyca, Wysoka, Bory-
szyn). W części umocnień MRU po-
łożonej na terenach leśnych zachowa-
ły się też w dobrym stanie pozycje po-
lowe wykonane w 1944 r., przy czym 
ich proweniencja (zwłaszcza pod Kę-
szycą i Wysoką) bywa niekiedy trud-

na do ustalenia na skutek działalno-
ści powojennych poligonów wojsk 
radzieckich i polskich. Równie waż-
nymi, choć rzadziej dostrzeganymi 
składnikami krajobrazu fortecznego, 
są jeszcze ciągi kanałów taktycznych 
(rejon Wysokiej, Kurska, Staropola), 
w większości przygotowywanych do 
spiętrzenia na potrzeby wodnych blo-
kad ppanc.

Wpis kilkudziesięciu elementów 
MRU do rejestru zabytków jest nie-
wątpliwie wyjątkowym przykładem 
podjęcia kompleksowej ochrony wo-
bec fortyfikacji poniemieckiej. Wy-
jątkowym, gdyż w obecnych grani-
cach kraju, wśród pozostałości instala-
cji obronnych przejętych po zachod-
nim agresorze tylko wybiórcze (naj-
bardziej reprezentatywne) fragmen-
ty znajdują się pod kuratelą konser-
watorską. Działania tego typu rokują 
więc pewne nadzieje na zainteresowa-
nie się służb pozostałych województw 
zespołami fortecznymi, dla których 
największe zagrożenie niosą ze sobą: 
świadoma – wielobiegunowa dewa-
stacja, adaptacje ingerujące w struk-
turę budowli oraz ekspansywna przy-
roda. 

Grzegorz Urbanek

(obiekt Pz.W. 720), wymagający na-
tychmiastowej interwencji ze wzglę-
du na postępującą korozję. Gros bu-
dowli naziemnych spina ponad 30-ki-
lometrowa sieć korytarzy, wentylowa-
nych oraz częściowo odwadnianych 
grawitacyjnie. Cechuje się ona róż-
nymi profilami, wśród których naj-

większe obejmują 18 dworców-mija-
nek podziemnej kolejki zaopatrzenio-
wej (z osobnymi oznaczeniami kodo-
wymi) oraz maszynownie schronów, 
wyposażone niegdyś w agregaty prą-
dotwórcze, ujęcie wody i aparaturę fil-
trowentylacyjną. Cały ten zespół do-
pełniony jest przebiegającym połu-
dnikowo systemem żelbetowych za-
pór – „zębów smoka” – uzupełnio-
nych w 1944 r. rowem ppanc i prze-
ciwskarpą oraz poprzecinanych dro-
gowymi blokadami ppanc i ciągiem 
drewnianych smołowanych bali, wbi-
tych w grząski grunt (tzw. zęby hipo-
potama).

Budowle MRU objęte ochroną 
konserwatorską stanowią część roz-
ległego terenu, silnie przekształcone-
go na potrzeby budowli militarnej. 
Współcześnie jest on określany mia-
nem krajobrazu fortecznego i obej-
muje także relikty infrastruktury po-
mocniczej dla fortyfikacji, sukcesyw-
nie zacierane wskutek permanent-
nej działalności człowieka i przyrody. 
Jednym z bardziej czytelnych elemen-
tów są tu narysy naziemnej linii kolej-
ki budowlanej (rejon Kursko-Staro-
pole), o łącznej długości dochodzącej 
do 70 km, oraz fundamenty i piwnice 

grawitacyjnego, szyb wentylacyjny, 
wjazd techniczny do korytarzy); czte-
ry betonowe kopuły pozoracyjne; 
12-kilometrowy pas żelbetowej zapo-
ry przeciwpancernej wz 38 (tzw. zęby 
smoka); system podziemnych koryta-
rzy o łącznej długości 32,5 km; pod-
ziemne chodniki i koszary Grupy Wa-

rownej „Schill”. Całość ujęto pod nu-
merem rejestru zabytków: L-460/A.

Nadzorem konserwatorskim oto-
czono ok. 30% najcenniejszego zało-
żenia obronnego okresu międzywo-
jennego, znajdującego się na terenie 
obecnej Polski. Przeważają w nim sta-
nowiska bojowe, uszkodzone wskutek 
powojennych akcji demontażu części 
stalowych i pancernych, lecz mające 
dużą wartość zabytkową dzięki niepo-
wtarzalności rozwiązań technicznych. 
W lepiej zachowanych obiektach oca-
lały stalowe i pancerne osłony (kopu-
ły, płyty) stanowisk ogniowych oraz 
obserwacyjnych o wadze dochodzącej 
do 52 ton. Równie cenne są fragmen-
ty wyposażenia fortecznego, na które 
składają się m.in. stalowe drzwi, kon-
strukcje wind amunicyjnych, obudo-
wy optyki kopuł obserwacyjnych czy 
też jedyny zachowany w kraju egzem-
plarz moździerza motorowego M19 

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

4 | Przekrój nieukończonych koszar 
podziemnych obiektu Pz.W. 722

5 | Podziemia obiektu Pz.W. 724 – widoczne 
zdewastowane drzwi przesuwne 

(zdjęcia: 1,3 – Grzegorz Urbanek, 4,5 – Jan Wasilkiewicz)

............................................................................
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WOKÓŁ TRADYCJI

na budynkach zamożnych chłopów 
śląskich, którzy m.in. w ten sposób 
podkreślali swój status we wsi. Do 
chwili obecnej uchowało się jeszcze 
ponad 200 dachów z około 150 róż-
nymi wzorami. Dachy te kryte są da-
chówkami ceramicznymi, wykonany-
mi głównie przez trzech śląskich wy-
twórców, działających na przełomie 
XIX i XX w.: Freiwaldau Schlesien, 

w 1455 r. 230 tys. różnokolorowych, 
glazurowanych dachówek karpiówek. 

Zniszczenia wojenne oraz upływa-
jący czas spowodowały, że ze śląskich 
reprezentacyjnych zabudowań znik-
nęły pokrycia dachowe z wzorami 
(przetrwały jeszcze we Wrocławiu na 
Ratuszu i w paru kościołach), zacho-
wały się natomiast na wsi opolskiej, 
gdzie występowały przede wszystkim 

Na  Ś l ą s ku  O p o l s ki m , 
w  obec nych granicach 
woj. opolskiego zachowa-
ły się, głównie na zabu-

dowaniach wiejskich, dachy z wzora-
mi na połaciach pokrytych dachów-
ką ceramiczną, wytworzoną na prze-
łomie XIX i XX w. W tym okresie pa-
nowała moda na wzorzyste pokrycia 
dachowe. 

Dachy z wzorami w urozmaiconej 
postaci występowały na różnych zabu-
dowaniach w całej Europie. Koloro-
wymi dachami – układanymi, niczym 
dywany, w pasy, romby, ukośniki, zyg-
zaki – pokrywano ważne budynki już 
od późnego gotyku na terenach Fran-
cji i południowych Niemiec. Barw-
ne, wzorzyste pokrycia są charakte-
rystyczne dla francuskiej Burgundii 
– tu takimi dachami wyróżniano naj-
bardziej reprezentacyjne budowle już 
od końca XV w., czego dowodem jest 
istniejący do dziś w  Beaume Hôtel- 
-Dieu (Hospices de Beaune) z kolo-
rowym dachem od strony dziedzińca. 
Burgundzki styl krycia dachów glazu-
rowaną dachówką karpiówką uzna-
ny został za regionalny i dlatego takie 
pokrycie nazwano dachem burgundz-
kim. Innymi przykładami średnio-
wiecznej dekoracji na pokryciach da-
chowych są: Wieża Diebsturm w Lin-
dau, słynna Zielona Wieża w  Ra-
wensburgu czy wysoki dach kate-
dry św.  Stefana w Wiedniu, pokryty 

Wzory na połaciach 
wiejskich dachów

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

1 | Stodoła w Kamieniu Śląskim – z dachem 
pokrytym dachówką karpiówką glazurowaną 
z Freiwaldau, 1899 r.

2 | Dawna karczma wiejska w Brynicy – jej dach 
pokryty dachówką zakładkową glazurowaną 
z Siegerdorfer Werke (ostatnia dekada XIX w.)
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w woj. lubuskim), Siegerdorf (obec-
nie Zebrzydowa w woj. dolnoślą-
skim) oraz Kodersdorf Werke (obec-
nie w  Saksonii) trzy ogromne wy-
twórnie ceramiki budowlanej. Wy-
specjalizowały się one w produk-
cji doskonałych jakościowo i zróż-
nicowanych kolorystycznie dachó-
wek zwykłych, angobowanych i gla-
zurowanych, które występują do tej 
pory na śląskich dachach. Pierw-
szy wytwórca z Freiwaldau, które-
go pełna nazwa brzmiała Schlesische 
Dachstein- & Falzziegel-Fabriken,  
vorm. G. Sturm Freiwaldau, wyspe-
cjalizował się w produkcji dachówek 
ciągnionych, głównie karpiówek. Za-
łożycielem firmy był Johan Gottfried 
Sturm, który wynalazł słynną da-
chówkę glazurowaną w kolorach bru-
natnym i niebieskim, zwaną dachów-
ką Freiwaldauer lub Sturm. W swoim 
katalogu z 1899 r. zamieścił 28 pro-
pozycji ułożenia dachówek na pokry-
ciach dachowych we wzory. Wystę-
powały one dość powszechnie na ślą-
skich pokryciach dachowych, ale do 
obecnych czasów zachowały się tyl-
ko sporadycznie; karpiówka okazała 
się materiałem mniej trwałym niż da-
chówka zakładkowa.

Zakład Siegerdorfer Werke Frie-
drich Hoffmann Siegersdorf, zało-
żony w 1872 r. we wsi Siegersdorf 
przez Friedricha Hoffmanna, wyna-
lazcę pieca kręgowego do wypału ce-
ramiki budowlanej, wyspecjalizo-
wał się w różnokolorowych, glazuro-
wanych dachówkach zakładkowych. 
W  swoim katalogu z 1903 r. zamie-
ścił 32  propozycje ułożenia z  nich 
wzorów dachowych. Tylko kilka 
z nich znajduje się na pokryciach za-
budowań dawnych bogaczy wiej-
skich, na ich budynkach mieszkal-
no-gospodarczych i gospodarczych, 
głównie stodołach. Większość wzo-
rów zachowanych do tej pory na ślą-
skich dachach jest twórczością miej-
scowych dekarzy.

Zakład Kodersdorfer Werke po-
wstał na bazie cegielni, którą w 1880 r. 
– wykorzystując istniejącą linię kole-
jową i miejscowe zasoby gliny – otwo-
rzył majster zduński A. Dannenberg. 
Cegielnia ta z czasem rozrosła się do 

Siegerdorfer Werke i Kodersdorfer 
Werke. Ponieważ pokrycia te mają już 
ponad sto lat, ostatnio są coraz czę-
ściej wymieniane na nowe i ulegają 
bezpowrotnej zagładzie.

Na przełomie XIX i XX w. funk-
cjonowały na Śląsku w miejscowo-
ściach: Freiwaldau (obecnie Gozdnica 

3 | Budynek mieszkalny w Zagwiździu  – 
z dachem pokrytym dachówką zakładkową 
glazurowaną z Siegerdorfer Werke (ostatnia 
dekada XIX w.)

4 | 5 | Budynek mieszkalno-gospodarczy 
w Górkach (4) i stodoła w Obrowcu (5) – dachy 
pokryte dachówką zakładkową glazurowaną 
z Kodersdorfer Werke (przełom XIX i XX w.)

(zdjęcia: Elżbieta Wijas-Grocholska) 
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Lektura tej książki – to fascynująca podróż w czasie. Maja Łozińska, autorka wielu publikacji opi-
sujących historię życia codziennego i obyczaju w Polsce okresu międzywojnia, tym razem prze-

nosi nas w świat bliski każdemu czytelnikowi choćby z przekazów rodzinnych – świat smaków, tych 
dziś już nieznanych, związanych z tradycją międzywojennej Polski.

W książce Smaki dwudziestolecia. Zwyczaje kulinarne, bale i bankiety (PWN, Warszawa 2011) 
Maja Łozińska barwnie i pięknym językiem opisuje wpływ kultury jedzenia na ewolucję społeczno- 
-gospodarczą Polski. 

Autorka zaczyna opowieść od sposobów robienia zakupów, których ówczesne panie domu doko-
nywały początkowo na rynkach i placach targowych, w tymczasowych drewnianych kramach, a póź-
niej w halach targowych (warszawskie Hale Mirowskie otwarte zostały w 1902 r.) i sklepach kolo-
nialnych, jak nazywano ówczesne delikatesy. Do 1912 r. handlowano też na warszawskim Rynku 
Starego Miasta. 

W kolejnych rozdziałach poznajemy zwyczaje towarzyszące codziennym posiłkom nie tylko 
w miastach, ale i w majątkach ziemiańskich. Menu, jakie wówczas serwowano, dziś często uznawa-
ne za niezdrowe, zachwycało jakością i wyrafinowaniem potraw (np. dania z pawi podawane w ma-
jątku Zahajce na Wołyniu). Autorka opisuje rozkład ówczesnych pomieszczeń domowych i rolę, jaką 
odgrywała kuchnia w mieszkaniach ludzi majętnych i ubogich. Ci bardziej zasobni mogli pozwolić 

sobie na kolację w modnej restauracji (jak np. „Si-
mon i Stecki” na Krakowskim Przedmieściu czy 
„Oaza” przy ul. Wierzbowej w Warszawie, „U Ha-
wełki” w Krakowie, u Jakuba Masełki we Lwowie). 
W dobrym tonie były też przyjęcia domowe, sprzyja-
jące podtrzymywaniu kontaktów towarzyskich.

Wiele miejsca poświęca Maja Łozińska opisom 
balów i bankietów. Opowieści o biesiadach ówcze-
snej warszawskiej bohemy związanej ze Skaman-
drytami w restauracji „Ziemiańska”, bankietach 
urządzanych przez sfery rządowe i dyplomatyczne, 
a także przyjęciach organizowanych w warszawskich 
salonach, choćby u Boya, Zofii Nałkowskiej czy Anie-
li Zagórskiej (kuzynki Josepha Conrada) – zaskaku-
ją mnóstwem szczegółów i oddają atmosferę tam-
tych czasów. 

Od 1926 r. miejscem reprezentacyjnych rautów 
był warszawski Zamek Królewski – oficjalna siedziba 
głowy państwa; podczas tych przyjęć służba ubra-
na była w stroje szyte na wzór liberii z czasów Sta-

nisława Augusta Poniatowskiego. W 1937 r. nową reprezentacyjną siedzibę w pałacu Brühla uzyska-
ło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdzie słynne osobistości gościł Józef Beck. Policy i dyplomaci 
przyjmowani byli też przez arystokratów, np. hrabiego Maurycego Zamoyskiego w Pałacu Błękitnym 
przy warszawskiej ul. Senatorskiej czy księcia Albrechta Radziwiłła w Nieświeżu.

Książkę Mai Łozińskiej czyta się, właściwie smakuje, w skupieniu, a z każdą stroną rośnie zain-
teresowanie lekturą. Treść przeplatana jest licznymi wspomnieniami, anegdotami i cytatami z mię-
dzywojennej prasy, w przeważającej części z nostalgią odnoszącymi się do ówczesnych zwyczajów 
kulinarnych. Autorka przytacza też fragmenty literatury poświęcone biesiadowaniu w dworach zie-
miańskich. Zestawia opisy przesadnego celebrowania posiłków w Przedwiośniu Stefana Żeromskie-
go, opinie Jana Stanisława Bystronia o jedzeniu we dworach z nudów lub na pokaz czy dosadne sło-
wa Witolda Gombrowicza o „żywiole żarcia”, „który rządził w gościnnym dworze”.

Słowa uznania należą się znakomitemu doborowi ilustracji do publikacji, dokonanemu przez 
Jana Łozińskiego. Archiwalne zdjęcia (np. fotografia jadalni Ignacego Mościckiego na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie, zdjęcia Felicjana Sławoja-Składkowskiego z żoną w restauracji Stanisława 
Karpowicza w Zakopanem, Antoniego Słonimskiego i Bolesława Leśmiana w warszawskich kawiar-
niach czy utrwalony na kliszy obiad z okazji jubileuszu Wacława Sieroszewskiego z siedzącym na ho-
norowym miejscu Józefem Piłsudskim) i reprodukcje malarstwa sąsiadują z plakatami reklamujący-
mi sklepy, opatrzonymi chwytliwymi sentencjami (np. „kupuję tylko ryby żywe”, „matko! nie żałuj 
cukru – cukier krzepi”, „kto chce żyć bez troski pije piwo lwowskie”), jest tu także reprodukcja kar-
ty menu z krakowskiego baru z 1937 r. 

Szkoda, że czasy, w których ludzie, nie spiesząc się, doceniali celebrowanie posiłków, minęły. 
Książka Mai Łozińskiej przypomina je nie tylko z racji kronikarskiego hołdowania szczegółom, niesie 
też nadzieję, że kiedyś jeszcze wrócimy do tej tradycji. 

Publikację (cena: 69 zł) można nabyć w księgarniach naukowych lub zamówić bezpośrednio 
u wydawcy (ksiegarnia@pwn.pl, tel. 801-33-33-88, księgarnia wysyłkowa: 02-676 Warszawa, 
ul. Postępu 18). 

Spotkanie z książką

SMAKI DWUDZIESTOLECIA

WOKÓŁ TRADYCJI

rozmiarów ogromnego przedsiębior-
stwa Die Schlesischen Dach-Falz-Zie-
gel- und Chamotten-Fabrik A.-G. 
vorm. A. Dannenberg, produkujące-
go różnorodny asortyment budow-
lanych wyrobów ceramicznych. Za-
kład Kodersdorfer Werke wyspecjali-
zował się w glazurowanych dachów-
kach zakładkowych ze żłobieniami, 
większych i mocniejszych od dachó-
wek produkowanych w dwóch po-
przednich zakładach (w 1910 r. pro-
dukował 750 tys. m2 powierzchni po-
kryć dachowych). Najstarszy z za-
chowanych katalogów tego zakładu, 
z 1909 r., nie zawiera wzorów na po-
krycia dachowe. Na wsi opolskiej po-
krycia te okazały się bardzo trwałe (są 
dalej powtórnie wykorzystywane) i do 
tej pory dominują w środkowej części 
Śląska Opolskiego na różnych zabu-
dowaniach wiejskich. 

Wzory układane z produkowa-
nych wówczas dachówek można po-
grupować według ich dominujących 
motywów. Układano: daty, krzyże, 
wzory krzyżykowe i kwiatowe, inicja-
ły i napisy oraz – najliczniejsze – wzo-
ry geometryczne. Na zachowanych 
wiejskich dachach na Śląsku Opol-
skim widoczne są daty ich powsta-
nia, które zaczynają się od roku 1890, 
a kończą na 1909. Inwencja twórcza 
ówczesnych dekarzy była nieograni-
czona. Niektóre wzory w formie gra-
ficznej wyglądają jak haft krzyżykowy. 
Wysokie koszty pokrycia związane 
z  drogą dachówką glazurowaną, zwa-
ną na Śląsku bunclówką, odległy wy-
twórca i drogi transport oraz zapew-
ne droższa opłata związana z układa-
niem wzoru świadczą o zamożności 
śląskich chłopów. Biedniejsi, chcąc im 
dorównać, równie urozmaicone wzo-
ry na swoich połaciach dachowych 
wykonywali z dachówki cementowej, 
robionej we własnym zakresie już od 
1903 r.

Elżbieta Wijas-Grocholska

Więcej na temat wzorów na połaciach wiej-
skich dachów w książce: Elżbieta Wijas-Gro-
cholska, Wzory na połaciach wiejskich da-
chów. Architektura wsi Śląska Opolskiego, Opo-
le 2011.
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Obiekty były bardzo zniszczone. 
Pod wpływem czasu i niestabilnych 
warunków przechowywania drewnia-
ne i płócienne podobrazia uległy od-
kształceniom i uszkodzeniom mecha-
nicznym. Stare dublaże uległy degra-
dacji. Obrazy były pokryte grubą war-
stwą zabrudzeń powierzchniowych; 
pociemniałe i pożółkłe werniksy oraz 
zmienione kolorystycznie dawne retu-
sze utrudniały odbiór estetyczny dzieł, 
w niektórych przypadkach wręcz 
uniemożliwiały odczytanie ich treści.  

w 2010 r. na wszystkich obrazach na-
leżących do Łazienek przeprowadzo-
no badania stanu zachowania, wyko-
nując dokumentację fotograficzną ob-
razów, wykonaną w świetle odbitym, 
w luminescencji wzbudzonej promie-
niowaniem ultrafioletowym, w ultra-
fiolecie w zakresie światła widzialnego 
oraz w podczerwieni. Badania wyko-
nali specjaliści z Międzyuczelniane-
go Instytutu Konserwacji Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Zdję-
cia umożliwiły ocenę stanu zachowa-
nia obrazów − obejrzenie spodnich 
warstw technologicznych oraz okre-
ślenie zakresu ingerencji wcześniej-
szych zabiegów konserwatorskich. 
Materiał ten zobrazował stan zacho-
wania arcydzieł z kolekcji. 

Na wystawie „Rembrandt 
i inni – królewska kolek-
cja obrazów Stanisława 
Augusta”, zorganizowa-

nej w Muzeum Łazienki Królewskie 
w Warszawie w dniach 19 lipca – 16 
października 2011 r. (zob. „Spotka-
nia z Zabytkami”, nr 9-10, 2011, s.  3 
oraz nr 11-12, 2011, ss. 4-7), zapre-
zentowane zostały 153 obrazy z kró-
lewskiej kolekcji (113 z tych obiektów 
należy do Muzeum Łazienki Królew-
skie); według inwentarza Cataloque 
des Tabelaux appartenant à Sa Maj 
le Roi de Pologne z 1795 r. zbiór kró-
lewskich płócien liczył 2289 dzieł naj-
ważniejszych artystów europejskich 
XVII i XVIII w., m.in. Rembrandta 
van Rijn, Angeliki Kauffmann, Anto-
na van Dycka, Nicolasa de Largilliere, 
Gabriela Metsu i Marcella Bacciarelle-
go. Król gromadził i prezentował arcy-
dzieła w Pałacu na Wyspie, ale przez 
ostatnie lata były one eksponowane 
w rozproszeniu w różnych muzeach. 

Niedawna wystawa w Łazienkach 
była wyzwaniem nie tylko dla history-
ków sztuki i kuratora, ale także nieco-
dziennym przedsięwzięciem konser-
watorskim. Przygotowanie dzieł do 
ekspozycji stanowiło bowiem najbar-
dziej spektakularną pracę przy zbio-
rach królewskich prowadzoną od mo-
mentu wyodrębnienia się Łazienek 
Królewskich jako niezależnego mu-
zeum. Obrazy nigdy wcześniej nie 
były poddawane zabiegom konser-
watorskim jako kolekcja; poprzednie 
działania konserwatorskie dotyczyły 
pojedynczych obiektów. W muzeum, 
które od lat nie miało kompleksowej 
opieki konserwatorskiej, nie zachowa-
ły się dokumentacje dotyczące wcze-
śniejszych prac i badań nad obiekta-
mi. Wszelkie działania należało po-
przedzić gruntownymi pracami ba-
dawczymi zbiorów. Aby wstępnie oce-
nić stan zachowania ponad stu dzieł 
z  galerii Stanisława Augusta, jeszcze 

Przywrócony blask kolekcji

1 | Na czas trwania konserwacji obrazów 
z kolekcji Stanisława Augusta zaaranżowano 
w warszawskich Łazienkach Królewskich 
pracownie konserwatorskie w budynku 
Podchorążówki

.............................................................................
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W lutym 2011 r. konserwatorzy 
określili dzieła, przy których w pierw-
szej kolejności należało podjąć pra-
ce. Wybór zaopiniowało Kolegium 
ds. Konserwacji i Restauracji Malar-
stwa Sztalugowego Muzeum Łazien-
ki Królewskie. W rezultacie wytypo-
wano 62  obiekty: 28 obrazów (6 na 
podobraziu drewnianym i 22 na pod-
obraziu płóciennym) oraz 34 ramy. 
Następnym krokiem podjętym przez 
Łazienki było uzyskanie środków na 
konserwację; całość prac sfinansowało 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dotacji celowej prze-
znaczonej na przygotowanie kolekcji 
do wystawy czasowej. 

Ze względu na charakter prac 
obiekty podzielono na trzy grupy: ob-
razy na podobraziu płóciennym, ob-
razy na podobraziu drewnianym oraz 
ramy. Do prac zaangażowano trzy 

duże zespoły konserwatorskie spoza 
Łazienek. Specjalnie dla celów kon-
serwacji tak dużej grupy obiektów 
w budynku Podchorążówki zaaranżo-
wano dwie odrębne pracownie prze-
znaczone do prac przy obrazach i ra-
mach. Równocześnie z pracami kon-
serwatorskimi prowadzono prace ba-
dawcze, które pozwoliły na lepszą oce-
nę stanu zachowania obiektów. 

Pobrane zostały próbki do badań 
stratygraficznych oraz analizy wybra-
nych pigmentów. Wyniki badań po-
kazały szereg zmian kompozycyjnych 
oraz liczne, dawne ingerencje restau-
ratorskie przy obrazach z kolekcji. 
Najciekawszym odkryciem konserwa-
torów było stwierdzenie, iż prawdo-
podobnie już na życzenie właściciela 
i kolekcjonera – Stanisława Augusta 
− niektóre obrazy ulegały przekształ-
ceniom. Do płócien oryginalnych do-
klejano nowe pasy płótna lub wyko-
rzystywano krajki oryginalnego pod-
obrazia i domalowywano fragmen-
ty kompozycji. Celem takich zmian 
było dopasowanie obrazu do wnętrza 
bądź konkretnego miejsca, w którym 
miał być eksponowany. Przykładem 
takiej zmiany jest malowany według 

Bernarda Strozziego obraz „Miło-
sierdzie Świętego Wawrzyńca”, któ-
ry znajdował się w supraporcie Gale-
rii Obrazów Pałacu na Wyspie. Aby 
symetrycznie wypełnić przestrzeń su-
praporty, obraz został powiększo-
ny przez domalowanie z lewej strony 
pasa. Wyniki przeprowadzonych ba-
dań wskazują, iż w niektórych przy-
padkach powiększanie formatów od-
bywało się już na terenach Rzeczypo-
spolitej. Z obrazu „Portret Filipa Her-
berta”, malowanego według Anto-
na van Dycka, pobrano dwie próbki: 
pierwszą z partii oryginalnej, a drugą 
z krawędzi obrazu – doszytego paska, 
który stanowi powiększenie oryginal-
nej kompozycji. W pierwszej próbce 
występował grunt o barwie szarej, na 
którym widoczne były dwie warstwy 
błękitu, w drugiej próbce − odmien-
ny grunt o barwie czerwonej, a w jego 
składzie zidentyfikowano biel ołowio-
wą zanieczyszczoną cynkiem, charak-
terystyczną dla złóż małopolskich. 
Można więc przypuszczać, iż zmiana 
kompozycji nastąpiła już po zakupie 
dzieła do galerii Stanisława Augusta.

W trakcie prac przyjęto jako nad-
rzędną zasadę: ratowanie substancji 

2 | 3 | Jean-François Colson, „Portret generała 
Andrzeja Mokronoskiego”, olej na płótnie, wym. 
64,4 x 53 cm − lico obrazu przed konserwacją, 
zdjęcie wykonane w luminescencji wzbudzonej 
promieniowaniem ultrafioletowym (2) oraz lico 
obrazu po konserwacji (3)

.............................................................................
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1783 r. w inwentarzu królewskiej gale-
rii oznaczono nr.  3 (Rembrandt i inni 
–  królewska kolekcja obrazów Stanisła-
wa Augusta, katalog wystawy, t. I, I. Za-
rębska, Obrazy ze zbiorów Muzeum Ła-
zienki Królewskie i Muzeum Narodowe-
go w  Warszawie, red. D. Juszczak, H. 
Małachowicz, Warszawa 2011, s. 58).

Duża część obrazów jest oprawio-
na w oryginalne, złocone ramy, wyko-
nane na zamówienie mecenasa specjal-
nie dla kolekcji. Autentyczne ramy sta-
nisławowskie, wykonane z drewnia-
nych listew profilowanych, w górnej 
części są dekorowane rzeźbionym me-
dalionem z inicjałami „SAR”; dolną 

zabytkowej. Starano się zachować sta-
re i zniszczone krosna, stanowiące ele-
ment historii obrazu. Tylko w przy-
padku obrazu „Portret generała An-
drzeja Mokronoskiego”, pędzla Jeana- 
-Françoisa Colsona, konieczne było 
wykonanie nowego krosna. Aby jed-
nak zachować istotny element histo-
rii obiektu, do nowego krosna przy-
klejono listwy ze starego, sfazowane-
go krosna ze wszystkimi naklejkami, 
które stanowią zapis historii obiektu. 
Do większości płócien oryginalnych 
przyklejone było płótno dublażowe, 
wzmacniające osłabioną strukturę ory-
ginału. Na odwrociach płócien ory-
ginalnych i dublażowych znaleziono 
liczne numery inwentarzowe oraz śla-
dy wcześniejszych zabiegów konserwa-
torskich. Na przykład na płótnie ory-
ginalnym obrazu „Trofea Myśliwskie” 
Matheusa Bloema odsłonięto orygi-
nalną sygnaturę kolekcji króla Stani-
sława Augusta. Płótno nabyte przed 

4 | 5 | 6 | „Portret Jacquiline de Caestre”, 
według Petera Paula Rubensa, olej na desce, 
wym. 108 x 76 cm − lico obrazu przed 
konserwacją (4), po konserwacji (5) oraz jego 
fragment (6)

.............................................................................
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listwę centralnie zdobi ornament kar-
tuszowy, w którego polu pierwotnie 
znajdował się numer obrazu w kolekcji 
królewskiej. W pracach konserwator-
skich przy 34 ramach kierowano się za-
łożeniem, iż wraz z obrazami stanowią 
one integralną część królewskiej kolek-
cji, eksponowanej w rezydencji ostat-
niego króla Rzeczypospolitej. Celem 
tych prac było przywrócenie walorów 
artystycznych konserwowanych ram 
(oczyszczenie powierzchni, wzmoc-
nienie konstrukcji, dostosowanie wiel-
kości ram do formatów obrazów, uzu-
pełnienie ubytków drewna i pozło-
ty). Największym wyzwaniem było ich 

ujednolicenie, doprowadzenie do spój-
nego wyglądu estetycznego jako inte-
gralnej całości. Starano się przy tym 
pieczołowicie zachować oryginalną 
substancję, uzupełniano tylko brakują-
ce elementy kompozycji, unikając cał-
kowitej rekonstrukcji. Materiały zasto-
sowane do uzupełnień były kompaty-
bilne z techniką wykonania oryginału 
– ubytki drewna, gruntu i pozłoty były 

uzupełniane takimi materiałami, jakie 
stosowano w XVIII w. przy wykony-
waniu ram. 

Przy obrazach i ramach pracowało 
ponad dwudziestu pięciu specjalistów 
– konserwatorów malarstwa i pozłot-
ników, którzy przygotowywali kolek-
cję do prezentacji w Pałacu na Wy-
spie. Prace trwały trzy miesiące. Za-
kończyły się 30 czerwca 2011 r. komi-
syjnym odbiorem obrazów – konser-
wacja została bardzo dobrze oceniona 
przez ekspertów, członków Kolegium 
Konserwatorskiego Muzeum. Naj-
piękniejsze arcydzieła króla po latach 
odzyskały swój dawny blask. 

Istotnym problemem było też za-
pewnienie odpowiednich warun-
ków eksponowanym obrazom, któ-
re po konserwacji powróciły do pała-
cowych wnętrz. Osiemnastowieczna, 
letnia rezydencja, nie spełniała w peł-
ni obecnie obowiązujących norm pod 
tym względem. Wyzwaniem dla kon-
serwatorów była stabilizacja tempera-
tury i wilgotności sal ekspozycyjnych, 

ograniczenie natężenia światła i pro-
mieniowania UV.

Prezentacja królewskiej kolekcji ob-
razów w Pałacu na Wyspie cieszyła się 
ogromnym powodzeniem, odwiedziło 
ją ponad 50 tys. osób. Sukces wystawy 
ukazuje, jak ważne jest scalanie i udo-
stępnianie królewskiej kolekcji. Zgod-
nie z nową wizją Muzeum Łazienki 
Królewskie, wszystkie obecne starania 
konserwatorskie skierowane są na szcze-
gólną opiekę nad kolekcją Stanisława 
Augusta, obejmującą nie tylko obrazy, 
ale także znakomite rzeźby, grafiki oraz 
meble.  

Anna Ewa Czerwińska

7 | 8 | Fragmenty ram stanisławowskich 
przed konserwacją (7) oraz kompozycja z ram 
po konserwacji (8)

(obrazy na fot. 2-6 w zbiorach Muzeum Łazienki 
Królewskie w Warszawie, zdjęcia: 1 – Anna Seweryn, 
2,3,7,8 – Roman Stasiuk, 4,5,6 – Andrzej Ring)

.............................................................................
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Przypadająca w 2012 r. dwu-
setna rocznica urodzin Józe-
fa Ignacego Kraszewskiego 
uczczona została przez Mu-

zeum Kraszewskiego w Romanowie 
już w roku ubiegłym wystawą „Portre-
ty światłem malowane” (10 września 
– 25 listopada), prezentującą kolekcję 
fotografi i zgromadzonych przez pisa-
rza, która obecnie jest przechowywa-
na w Bibliotece Narodowej w War-
szawie. Zainteresowania Kraszewskie-
go fotografi ą i jej gromadzeniem zna-
ne były dotychczas wąskiej grupie ba-
daczy. Szerzej spopularyzowała je wy-
stawa „Światłoczułe” w Muzeum Na-
rodowym w Warszawie w 2009 r., na 
której pisarz został pokazany jako ko-
lekcjoner fotografi i dzieł sztuki oraz 
pejzażowej. 

 Zbiór z Biblioteki Narodowej, za-
kupiony w 1926 r. od wnuka pisarza 
Józefa Kraszewskiego, liczący przed 
wojną prawdopodobnie 1492 obiek-
ty, został dramatycznie uszczuplony 
w czasie drugiej wojny światowej. Do 
dziś zachowało się jedynie 487 foto-
grafi i, z których na wystawie „Portre-
ty światłem malowane” pokazano 75 
zdjęć w oryginale i 220 w reprodukcji. 

Kolekcja jest niezwykle interesu-
jącym materiałem historycznym, bo-
gatym dokumentem epoki oraz świa-
dectwem rozległych kontaktów Kra-
szewskiego, a także czci i uwielbienia, 
jakim darzyli go współcześni. W swej 
zasadniczej części powstała nie jako 
kolekcja zamierzona, gromadzona 
z woli właściciela, lecz spontanicznie, 
ze zdjęć nadsyłanych pisarzowi przez 
ludzi, dla których przekazanie foto-
grafi i wielkiemu Kraszewskiemu było 
i aktem uwielbienia adresata, i gestem 
poświadczającym pewien poziom 

zażyłości, i zapewne też źródłem we-
wnętrznej satysfakcji darczyńców. 
Szczególną do tego okazją był jubile-
usz pięćdziesięciolecia pracy literac-
kiej pisarza, obchodzony w 1879 r. 

Wszechstronność zainteresowań 
i kontaktów Kraszewskiego spowo-
dowały, że wśród zgromadzonych 
przez niego zdjęć znajdują się por-
trety przedstawicieli wszystkich nie-
mal dziedzin życia społecznego: lite-
ratów, ludzi sztuk różnych, naukow-
ców, duchownych, polityków i dzia-
łaczy na polu społecznym. Konterfek-
ty ludzi z kręgu polityki − to zapew-
ne jedna z części zebranych w wyniku 
świadomego wyboru. Mamy tu więc 
szczególny zespół związany z powsta-
niem styczniowym − to 86 fotografi i 
uczestników zarówno burzliwych wy-
darzeń przedpowstaniowych, jak i sa-
mych walk oraz wiele zdjęć z okre-
su żałoby narodowej. Są członkowie 
Delegacji Miejskiej, w  skład której 
wszedł też Kraszewski – m.in. Kon-
stanty Fiszer, Leopold Kronenberg, 
Jakub Piotrowski, student Henryk 
Kuszkowski; są powstańcy: dzien-
nikarz „Gazety Codziennej”, czło-
nek Rządu Narodowego i sybirak 
Adolf Hennel, Antoni Kober, Zyg-
munt Kurczewski, Andrij Potebnia, 
dowódca powstania na Żmudzi Zyg-
munt Sierakowski i dowódca powsta-
nia na Rusi Edmund Różycki. Obcą 
historię i politykę reprezentują przed-
stawiciele włoskiego ruchu zjedno-
czeniowego oraz działacze węgier-
scy. Z polskich polityków znajdzie-
my Aleksandra Wielopolskiego i Bro-
nisława Zaleskiego, sekretarza Towa-
rzystwa Historyczno-Literackiego 
w Paryżu. Jest pośmiertne zdjęcie Ja-
rosława Dąbrowskiego, jest generał 

Henryk Dembiński i powstaniec li-
stopadowy Franciszek Szemiot.

Przeszło sto zdjęć – to ludzie lite-
ratury, sztuki, nauki − Gustave Flau-
bert, Alfonse Karr, Georg Hohen-
zollern, Iwan Aksakow oraz Włady-
sław Bełza, Władysław Tarnowski, 
Julian Ochorowicz, który w 1874 r. 
wraz z  Piotrem Chmielowskim ofi a-
rował pisarzowi album z 62 fotogra-
fi ami młodych literatów i artystów 
warszawskich, znając kolekcjonerskie 
zainteresowania mistrza Józefa oraz 
jego serdeczne wspieranie młodszych 
kolegów po piórze i pędzlu. Są mala-
rze − Henryk Siemiradzki, Franciszek 
Żmurko, Feliks Brzozowski, jest rzeź-
biarz Wiktor Brodzki, który wyko-
nał popiersie pisarza z okazji jubile-
uszu i któremu Kraszewski w dowód 
wdzięczności dedykował powieści Ba-
rani kożuszek i Pułkownikówna. Bo-
gato reprezentowany jest też świat te-
atru i nauki. 

Znajdujemy w zbiorze także zdję-
cia ludzi dziś nam nieznanych, z któ-
rych część zaistniała w kulturze tylko 

Portrety światłem 
malowane

..................................................................................................................................................................... 
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1 | Malarz Franciszek Żmurko (1859-1910); 
fot. Carl  Holzer, Monachium, ok. 1879 r.

.............................................................................
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dzięki fotografi i przesłanej uwielbia-
nemu pisarzowi i których nazwisk być 
może nie poznamy. Nierozpoznanych 
jest aż 195 osób. Zapewne dalsze pra-
ce nad kolekcją pozwolą na identyfi -
kację niektórych, tym bardziej że wy-
stawie towarzyszy katalog.  

Jest wreszcie w kolekcji niezwy-
kle wdzięczna grupa fotografi i dzie-
ci z rodzin zaprzyjaźnionych z Kra-
szewskim, zadająca kłam powszech-
nemu mniemaniu, jakoby był on czło-
wiekiem zamkniętym, nieskorym do 
bliskich kontaktów i mającym nie-
wielu przyjaciół, choć całe rzesze ko-
respondentów. Dedykacje umieszczo-
ne na zdjęciach dzieci sugerują, iż ich 
adresat był człowiekiem ciepłym i ser-
decznym. 

Dedykacje − to bardzo intere-
sujący i wręcz osobny temat badaw-
czy. Warto tu przytoczyć choćby ten 
wzruszający tekst na zdjęciu wspo-
mnianego już dziennikarza z „Gazety 
Codziennej” Adolfa Hennela, który 
czekając w Cytadeli na daleką podróż 
i niepewny los słał swe zdjęcie byłe-
mu redaktorowi i pisał: „Czcigodne-
mu J. I. Kraszewskiemu na wyjezdnem 
do Tobolska posyłam prośbę aby raczył 
pamiętać o tym, który kilka lat pod jego 
sterem do najdroższych wspomnień ży-
cia swego zalicza Adolf Hennel Cytade-
la 19 Sierp. 1864 r.” 

Mimo że zbiór ma pewien charak-
ter prywatny, nie ma w nim prawdo-
podobnie wizerunków rodzinnych, 
oprócz jednego – fotografi i wnuczki 
Konstancji Staniszewskiej jako małej 
dziewczynki. Pewne szczególne py-
tania i wątpliwości budzi tutaj jed-
nak fotografi a o numerze inwenta-
rzowym 2781. W sportretowanej ko-
biecie można dostrzec pewne cechy 
sugerujące, iż może to być żona pisa-
rza – Zofi a z Woroniczów Kraszew-
ska. Identyfi kacja jest bardzo trudna. 
Znana jest bowiem jedna tylko podo-
bizna pani Zofi i, z czasów, gdy była 
ona już starszą panią z nieco zgorzk-
niałym wyrazem twarzy i smutkiem 
w oczach. Los, po wyjeździe męża za-
grożonego aresztowaniem do Dre-
zna i po jego decyzji o pozostaniu na 
emigracji, osamotnionej w Warsza-
wie Zofi i nie był łatwy. Małżonkowie 

już się nie spotkali, mimo bardzo in-
tensywnej wymiany listów aż do 
śmierci pisarza. Tu mamy także śla-
dy tej korespondencji, w postaci 

„świętego obrazka” – Matki Boskiej 
Niepokalanie Poczętej wysłanej mę-
żowi do Drezna na imieniny w mar-
cu 1864 r.

ZBIORY I ZBIERACZE

2 | Poeta i literat Władysław Bełza (1847-1913); fot. Piotr Mieczkowski, Lwów, ok. 1879 r.

3 | Muza Starej baśni Jadwiga Kuleszanka;  fot. Franciszek de Mezer, Kijów, ok. 1875 r.

4 | Maria Pusłowska; fot. Walery Rzewuski, Kraków, ok. 1870 r.

5 | Rudolf Jachowicz (1846-?) – młodszy syn poety i pedagoga Stanisława Jachowicza; 
fot. Jan Mieczkowski, Warszawa, ok. 1856 r. 
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Kolekcja jest więc także niezwy-
kle ciekawym materiałem do badań 
nad życiem pisarza. Pozwoliła m.in. 
na dopełnienie innej historii „ko-
biecej”, związanej z muzą Starej ba-
śni, czyli „odkrytą” przez Wincente-
go Danka dopiero w latach pięćdzie-
siątych ubiegłego wieku Jadwigą Ku-
leszanką, nauczycielką domową z Ki-
jowa, z którą Józef Ignacy Kraszewski 
prowadził w latach 1875-1877 sen-
tymentalną korespondencję. Posyła-
li sobie także nawzajem zdjęcia – Ja-
dwiga wysłała prawdopodobnie dwa. 
Uchodziły one jednak za zaginione. 
Teraz można już sprostować tę infor-
mację. Otóż w prezentowanym ze-
spole są obydwa zdjęcia młodziutkiej, 
uroczej Jadwigi.

W zbiorze jest też dziesięć foto-
graficznych reprodukcji obrazów reli-
gijnych oraz rzeźb.

Wszystkie zdjęcia z kolekcji mają 
format carte de visite – fotografii wi-
zytówki, niezwykle popularnej od 
1854 r., kiedy Adolphe Disderi stwo-
rzył maleńki portrecik, który mógł 
być noszony przy sobie. W Warszawie 
już w 1855 r. Jan Mieczkowski wyko-
nywał takie portrety. Zdjęcia z jego 
pracowni są również w tym zbiorze. 
Zgromadzone w nim fotografie po-
chodzą aż ze 159 zakładów fotogra-
ficznych polskich i zagranicznych. Są 
tu więc m.in. zdjęcia z zakładów Ka-
rola Beyera i Maksymiliana Fajan-
sa z  Warszawy, Walerego Rzewuskie-
go z Krakowa, Rudolfa Edera ze Lwo-
wa, Antoniego Polkowskiego z Toru-
nia, fotografów z Florencji, Wiednia, 
Paryża, Drezna, Waszyngtonu i Ki-
jowa. Są też z czterech pracowni pro-
wadzonych przez kobiety: Stanisławę 
Powichrowską i Magdalenę Humiec-
ką z  Płocka, Wandę Chicińską z Lu-
blina i Emmę Mirską z Poznania.

Wystawa i towarzyszący jej kata-
log zostały dofinansowane ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Dzięki katalogowi, w któ-
rym znalazły się reprodukcje wszyst-
kich zdjęć, zbiór został włączony do 
szerokiego naukowego obiegu.

Anna Czobodzińska- 
-Przybysławska

ZBIORY I ZBIERACZE
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Do 15 marca br. w Mu-
z e u m  N a r o d o w y m 
w Gdańsku (oddział Zie-
lona Brama) trwa wysta-

wa „Materia światła i ciała. Alabaster 
w rzeźbie niderlandzkiej XVI-XVII 
wieku”. Jej autorzy postawili sobie za 
cel ukazanie unikatowych właściwo-
ści alabastru jako materiału rzeźbiar-
skiego; ta drobnokrystaliczna od-

miana gipsu, ceniona w Europie Pół-
nocnej jako zamiennik marmuru, 
charakteryzuje się szczególną mięk-
kością, delikatnością, przepuszczal-
nością światła, co uwidoczniono we 
wstępie do ekspozycji.

Główną część wystawy stanowią 
dzieła powstałe w XVI i XVII w. w Me-
chelen i Antwerpii (dzisiejsza Belgia). 
Na ten czas przypadł szczyt popular-
ności alabastru w warsztatach rzeźbiar-
skich Niderlandów Południowych. 
Na wystawie zaprezentowano przede 
wszystkim reliefy, pochodzące z mu-
zeów i kościołów polskich (m.in. ze 
Skarbca klasztoru Paulinów na Jasnej 
Górze, Muzeum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie, Muzeum Naro-
dowego w Gdańsku), a także ze zbiorów 
belgijskich, holenderskich i niemieckich 
(Koninklijke Musea voor Kunst en Ge-
schiedenis w Brukseli, Rijksmuseum 
w  Amsterdamie, Skulpturensammlung 
w Berlinie). Obiekty takie produkowa-
no i eksportowano wówczas masowo. 
Po sprowadzeniu z Niderlandów pełni-
ły najczęściej funkcje epitafiów, wotów, 
obiektów domowej dewocji lub ozdoby 
wnętrz mieszkalnych.

W kolejnej części ekspozycji zapre-
zentowano rzeźby alabastrowe z  in-
nych okresów i regionów: średnio-
wieczne prace z Anglii, obiekty po-
wstałe w późniejszych latach w Polsce 
(głównie dzieła warsztatów lokalnych 
z Wrocławia, Gdańska lub Lwowa, wy-
konane przez artystów pochodzących 
z Niderlandów lub miejscowych, in-
spirujących się stylistyką niderlandz-
ką) oraz we Włoszech (w  Trapani na 
Sycylii). W sumie wystawa obejmuje 
75  obiektów wypożyczonych z 21 in-
stytucji. Towarzyszy jej katalog i map-
ka ze wskazaniem najważniejszych za-
chowanych w gdańskich kościołach 
obiektów alabastrowych. 

Z materiałami na temat wysta-
wy można zapoznać się pod adresem 
www.alabaster-wystawa.pl.

☐

Alabastrowe 
dzieła sztuki

| Relief z antykizującym wizerunkiem kobiety 
(fragment dyptyku), ok. 1550-1575 (ze zbiorów 
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 
w Brukseli)

.............................................................................
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Sapiehowie na Wawelu
......................................................................... 

budowniczowie wspaniałych zamków 
i pałaców. Tej ich działalności została 
poświęcona wawelska wystawa. 

Ekspozycję rozpoczyna dzieło nie-
zwyczajne – swoistego rodzaju gene-
alogia rodziny („Genealogia Sapie-
harum”), złożona z 72 wizerunków 
przedstawiających Sapiehów należą-
cych do dziewięciu pokoleń wszyst-
kich linii książęcego rodu. Portrety 
o identycznej kompozycji, oznaczone 
identyfikującymi osoby herbami oraz 
napisami biograficznymi, powstały 
około 1709 r. dla kościoła św. Anny 
w Kodniu (zob. artykuł na ss.  4-9). 
Tworzyły tam wielkich rozmiarów 
tableau, którego inicjatorem był Jan 
Fryderyk Sapieha, kanclerz wielki li-
tewski. Zespół obrazów, chociaż nie 
odznacza się wysokimi walorami ar-
tystycznymi, jest jednak cennym do-
kumentem kultury i ideologii sar-
mackiej, jedynym, obok kolekcji Ra-
dziwiłłowskich portretów w wieńcu, 
przykładem tak kompletnie zachowa-
nej rodowej galerii. Galeria kodeńska 

Sezon jesienno-zimowy 2011 r. 
Zamek Królewski na Wawelu 
zainaugurował wystawą „Sa-
piehowie. Kolekcjonerzy i me-

cenasi”. Pomysł wystawy poświęco-
nej rodzinie Sapiehów zrodził się na 
Wawelu przed kilkoma laty. Jego re-
alizacja była jednak możliwa dopie-
ro w 2011 r. Istotnym powodem stało 
się zgromadzenie w Zamku Królew-
skim drogą zakupów, darów i depo-
zytów znaczącego zespołu dzieł sztu-
ki i pamiątek historycznych związa-
nych z Sapiehami, w znacznej części 
pochodzących z zamku w Krasiczy-
nie, w 1952 r. skonfiskowanych przez 
Urząd Bezpieczeństwa w pałacu ar-
cybiskupów krakowskich. Zamek jest 
obecnie w posiadaniu prawie 300 ta-
kich obiektów. Stanowią one trzon 
wystawy, uzupełnionej zabytkami 
wypożyczonymi z Muzeów Narodo-
wych w Krakowie, Warszawie i Pozna-
niu, Fundacji Książąt Czartoryskich 
w Krakowie, Krakowskiej Kurii Me-
tropolitalnej, krakowskich klaszto-
rów franciszkanów i kapucynów, Ar-
chiwum Krakowskiej Kapituły Me-
tropolitalnej na Wawelu, Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie, oraz muzeów 
w Wilnie i Telszach.    

O znaczeniu rodu w dziejach Rze-
czypospolitej nie trzeba przekonywać 
nikogo. Dość przypomnieć, iż przez 
cztery stulecia 51 Sapiehów piastowa-
ło centralne urzędy świeckie: trzydzie-
stu z nich zasiadało w senacie, pięciu 
było hetmanami, sześciu kanclerzami 
i podkanclerzami, a trzech osiągnę-
ło godność biskupią. Wysoka pozycja 
społeczna oraz ekonomiczna, zapew-
niająca niebywały prestiż, pozwalała 
członkom rodu odgrywać istotną rolę 
w polityce Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów. Do rodzimej historii 
przeszli też Sapiehowie jako wybitni 
mecenasi i kolekcjonerzy, szczodrzy 
fundatorzy kościołów i  klasztorów, 

została zakupiona do zbiorów wawel-
skich w 2010 r. Rekonstrukcja histo-
rycznego układu sapieżyńskich por-
tretów nie była możliwa w salach wa-
welskich z powodów technicznych 
(zbyt niskie pomieszczenia). Pomimo 
to również zaproponowane na wysta-
wie rozwiązanie kompozycyjne robi 
ogromne wrażenie. 

Unikatowym obiektem w polskiej 
rzeczywistości jest album projektów 
portretów galerii kodeńskiej. Księga 
z rysunkami zachowała się w Muzeum 
Narodowym w Krakowie. Wspomnia-
nej galerii towarzyszą malowane i ry-
towane portrety wybitnych przedsta-
wicieli rodziny, w tym dwa wizerun-
ki wspomnianego Jana Fryderyka Sa-
piehy (ze zbiorów wileńskich i wawel-
skich), postaci interesującej z racji za-
interesowań historycznych i literac-
kich. Spod jego pióra wyszły cenione 

1 | Sala z galerią kodeńską

............................................................................. 
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bernardynek przez kanclerza wiel-
kiego litewskiego Lwa Sapiehę. Ob-
raz, koronowany w 1750 r., jako trze-
ci w Rzeczypospolitej, po burzliwych 
powojennych przejściach trafi ł osta-
tecznie do katedry wileńskiej. Bar-
dziej znany obecnie od wspomnia-
nego jest wizerunek „Matki Boskiej 

Kodeńskiej”, koronowany 
w 1723 r. Jego legendarną hi-
storię, na podstawie pracy 
Fryderyka Jana Sapiehy, spo-
pularyzowała Zofi a Kossak-
-Szczucka w  powieści Be-
atum scelus.

Zagadnieniom mecena-
sowskiej i kolekcjonerskiej 
działalności Sapiehów zosta-
ły poświęcone dwie sale. Po-
większona mapa Rzeczypo-
spolitej w XVII w., z zazna-
czonymi rezydencjami i fun-
dacjami sapieżyńskimi, una-
ocznia niezwykle rozległą 
skalę rodowych przedsię-
wzięć, rozmieszczonych na 
wielkich obszarach i Korony, 
i Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. W pierwszej z  kom-
nat zgromadzono zabytki 
obejmujące okazy rzemio-
sła artystycznego – milita-
ria, tkaniny i  wyroby złotni-
cze. Uzbrojenie w większości 
jest dziedzictwem po przod-
kach, m.in. hetmanie wiel-
kim koronnym Stanisławie 
Jabłonowskim (szable, złoty 
buzdygan, karacena, zbroja 
husarska), ale są wśród nich 
także trofea kampanii wie-
deńskiej 1683 r., z których 
najcenniejsza jest głownia 
szabli wielkiego wezyra Kara 
Mustafy, a także okazy kara-
bel kostiumowych. Pamiątka 
wielkiego historycznego wy-
darzenia trafi ła do Krasiczy-
na za pośrednictwem Tade-
usza Kościuszki.

dzieła, w tym poświęcone historii Or-
deru Orła Białego oraz dziejom obra-
zu Matki Boskiej Kodeńskiej. 

Nie było możliwości eksponowa-
nia na Wawelu dwóch związanych 
z  rodziną Sapiehów cudownych ob-
razów przedstawiających Matkę Bo-
ską z Dzieciątkiem, ozdobionych 

papieskimi koronami, uchodzących 
za rodowe palladia. Są one obecne 
na wystawie poprzez grafi czne re-
produkcje. Pierwszy z nich, star-
szy, to „Matka Boska Świętomi-
chalska”, z  początku XVII w., po-
chodząca z  kościoła św. Michała 
w  Wilnie, ufundowanego dla sióstr 

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

2 | Rekonstrukcja pierwotnego 
układu portretów w galerii Sapiehów 
w kościele w Kodniu (oprac. Renata 
Łataś)   
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zabytków znalazły się portrety dwóch 
wybitnych przedstawicieli rodu Sa-
piehów, polityków czynnych w Ga-
licji w XIX  w., właścicieli Krasiczy-
na – Leona, marszałka Sejmu Krajo-
wego we Lwowie, autorstwa Leopol-
da Horowitza, z 1882 r., a także dwa 
jego syna Adama Stanisława, pędzla 
Daniela Penthera z 1868 r. oraz Jana 
Franciszka Machniewicza z 1896 r. 
Wyjątkową okazją jest możliwość 
obejrzenia wyeksponowanych obok 

Uwagę zwracają gobeliny. Z kolek-
cji Kazimierza Lwa Sapiehy, podkanc-
lerzego litewskiego, pochodzą dwa 
gobeliny z serii „Dzieje Salomona”, 
zapisanej przez niego katedrze wileń-
skiej w 1655 r. Należą one do zespo-
łu złożonego z ośmiu tkanin, zapro-
jektowanych przez artystę z kręgu Ru-
bensa. Z zamku w Krasiczynie pocho-
dzą gobeliny „Pory roku składają hołd 
Apollinowi” oraz „Tryumf Bachu-
sa i Ariadny”, utkane w Brukseli oko-
ło 1700 r. Niezwykłą urodą 
odznacza się należąca do Wa-
welu kolekcja 32 sapieżyń-
skich pasów kontuszowych 
z Krasiczyna. Wykonano je 
w większości w XVIII w., 
w  cieszących się uznaniem 
odbiorców persjarniach Rze-
czypospolitej. Są wśród nich 
najstarsze, słuckie, sygnowa-
ne przez Jana Madżarskiego, 
późne okazy utkane w Kra-
kowie oraz tkane w Lyonie 
na zamówienie polskich od-
biorców. 

Wyjątkowa jakość arty-
styczna cechuje wyroby złot-
nicze – należące do zbiorów 
wawelskich okazy reprezen-
tacyjnych srebrnych zastaw 
stołowych (taca i pary tale-
rzy oraz pater), wykonanych 
w  XVII w., w części przez 
złotników czynnych w Au-
gsburgu. Podobnie przed-
stawia się problematyka 
dwóch sapieżyńskich kieli-
chów, fundacji Kazimierza 
Lwa Sapiehy, z muzeum die-
cezjalnego w Wilnie. Jeden 
z nich, autorstwa gdańszcza-
nina Andreasa I Mackensena 
z połowy XVII w., był  prze-
znaczony dla kościoła ber-
nardynów w Drui nad Dźwi-
ną, a drugi dla niezidenty-
fikowanego dotychczas ko-
ścioła. Wśród wymienionych 

wspomnianych wizerunków widnie-
jących na nich akcesoriów, takich jak 
makata, pasy kontuszowe, karabele. 

W kolejnej komnacie wyekspono-
wano zachowane obrazy z galerii pa-
łacowych w Dereczynie i Krasiczynie. 
Do pierwszego z wymienionych zespo-
łów, rozdzielonego dziś pomiędzy Mu-
zeum Narodowe w Warszawie i Mu-
zeum Historyczne w Moskwie, na-
leżą zalecające się naiwnością warsz-
tatu malarskiego portrety polskich  

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

3 | Sala poświęcona kolekcjonerstwu 
Sapiehów

4 | Sala z kolekcją sapieżyńskich 
pasów kontuszowych
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najważniejszej polskiej osobistości ży-
cia publicznego i kościoła  w okre-
sie powojennym – Adama Stefana Sa-
piehy (1867-1951), kardynała, arcy-
biskupa metropolity krakowskiego. 
Wokół portretu, autorstwa Fryderyka 
Pautscha, z 1946 r., zgrupowano pa-
miątki po księciu-kardynale. 

Bardzo dramatyczne tło two-
rzy zestaw fotografii wykonanych 
w  1952  r. w piwnicach pałacu kra-
kowskich biskupów, gdzie złożono 
na przechowanie przedmioty należą-
ce m.in. do rodziny Sapiehów. Są one 
wymowną ilustracją nie tylko trudnej 
powojennej historii spuścizny sapie-
żyńskiej, ale przede wszystkim świa-
dectwem dramatycznych lat zakro-
jonej na wielką skalę walki komuni-
stów z kościołem katolickim w  Pol-
sce. Sfingowany proces o zdradę pań-
stwa i szpiegostwo na rzecz Watyka-
nu, wytoczony grupie krakowskich 
księży i  osób świeckich, zakończony 
wyrokami śmierci, na szczęście nie-
wykonanymi, miał za cel zdyskre-
dytować duchowieństwo, a zwłasz-
cza cieszącego się w społeczeństwie 
ogromnym autorytetem kardynała 
Sapiehę, wówczas nieżyjącego już od 
ponad roku, oraz kierującego w tym 
czasie archidiecezją abpa Eugeniu-
sza Baziaka, metropolitę lwowskie-
go, wygnanego ze Lwowa. Powierzo-
ne opiece kardynała ruchomości sta-
ły się dowodem w tym tzw. procesie 
Kurii Krakowskiej. 

Pokazane na Wawelu sapieżyńskie 
zabytki są bardzo cenną, lecz nieliczną 
pozostałością po niewiarygodnie boga-
tych kolekcjach gromadzonych przez 
prawie cztery stulecia przez ród książę-
cy, który kształtując dzieje Rzeczypo-
spolitej podzielił jej dramatyczne losy. 

Ekspozycji, przygotowanej przez 
wawelskich kustoszy – Stanisławę 
Link-Lenczowską i dr Joannę Winie-
wicz-Wolską, towarzyszy starannie 
wydana publikacja. W pierwszej czę-
ści zawiera ona eseje poświęcone pro-
blematyce wystawy, a w drugiej kata-
log omawiający szczegółowo proble-
matykę artystyczną i historyczną po-
szczególnych eksponatów. 

Jerzy T. Petrus

i europejskich osobistości, wykonane 
w XVIII w. przez jakiegoś prowincjo-
nalnego artystę. Europejski charakter 
miała natomiast krasiczyńska kolekcja 
malarstwa. Świadczą o tym zaprezen-
towane dzieła artystów holenderskich, 
francuskich, niemieckich, angielskich 
z  XVI-XIX  w. Wśród nich wyróż-
nić należy „Portret młodzieńca” Lu-
casa Cranacha mł. z  1550 r., a przede 
wszystkim wizerunek królewny Izabeli 
Wazówny z czasu około 1566 r. W tej 
części wystawy znalazły się również 
dwie polskie makaty z herbami Jana 
Fryderyka Sapiehy oraz piękne tłoki 
pieczętne Jana Fryderyka i Aleksandra 
Michała Sapiehów oraz paryskie zega-
ry z  XVIII  w., okazy kunsztu jubiler-
skiego i zegarmistrzowskiego, wysta-
wiające dobre świadectwo gustowi zle-
ceniodawców i użytkowników. 

W osobnej sali zaprezentowano 
krasiczyński księgozbiór Sapiehów, 
również skonfiskowany w 1952  r. 
Jest to także przypomnienie biblio-
tek istniejących niegdyś w rezyden-
cjach w  Różanie, Dereczynie, Kod-
niu. Biblioteka z Krasiczyna, liczą-
ca 13 665 woluminów, jest dzisiaj de-
pozytem Michała Sapiehy w Zamku 
Królewskim. Swoje miejsce znalazła 

ostatecznie w  specjalnie zaprojekto-
wanych wnętrzach w Zamku w Pie-
skowej Skale. Na wystawie wśród licz-
nych polskich i obcych starodruków 
są wystawione m.in. Statuty diece-
zji gnieźnieńskiej z  1513 r. (Kraków, 
J. Haller), Boccaccia Decameron (We-
necja 1590), Biblia Jana Lopolity (wy-
danie III, 1577), Antoniego Alojzego 
Misztołta Historia wspaniałego Domu 
Sapieżyńskiego (Wilno 1724), Zielnik 
Johanna Wilhelma Weinmanna (Au-
gsburg 1735-1745), druk o wielkim 
znaczeniu naukowym i pięknej szacie 
ilustracyjnej. Do wyjątkowych ekspo-
natów wypada zaliczyć pochodzące ze 
zbiorów wileńskich rękopisy – boga-
to iluminowany Ewangeliarz zw. Ży-
rowickim, powstały w XV-XVI w., dar 
Lwa Sapiehy, kanclerza wielkiego li-
tewskiego, dla klasztoru bazylianów 
w Żydowicach koło Słonimia (Bia-
łoruś), oraz ozdobione rycinami Al-
bum Sapieżyńskie – tabulatura orga-
nowa z  XVII w., stanowiąca niegdyś 
własność Teofili Sapieżanki, podkanc-
lerzanki litewskiej, ksieni klasztoru 
bernardynek w Słonimie. Całości do-
pełniają akwarelowe widoki Krasiczy-
na, pałacu Sapiehów w Wilnie, a tak-
że akwaforty z serii „Vedute di Roma” 
Giovanniego Battisty Piranesiego, na-
leżące do zbiorów krasiczyńskich.

Wystawę kończy wspomnie-
nie jednego z najwybitniejszych 
przedstawicieli rodu Sapiehów oraz 

5 | Prezentacja biblioteki krasiczyńskiej

(zdjęcia: Dariusz Błażewski)

................................................................................
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w  żywicy. W kolejnych salach obja-
śnienia graficzne, komentarze, a tak-
że infokioski pozwalają pogłębić wie-
dzę na wybrany temat za pomocą tek-
stu i obrazu.

Ważny dla wystawy jest kontekst 
miejsca – zarówno miejsca powsta-
wania bursztynu, jak jego obróbki 
i  wreszcie ekspozycji. Dzieje burszty-
nu bałtyckiego nierozerwalnie związa-
ne są bowiem z rejonem wokół obec-
nej Zatoki Gdańskiej. To tu powsta-
wał on w odległej epoce eocenu, gro-
madził się pod ziemią, a następnie, już 
od czasów neolitu, był obrabiany i wy-
korzystywany do wytwarzania przed-
miotów użytkowych, przede wszyst-
kim ozdób. Historia zamku w Mal-
borku – stolicy państwa krzyżackie-
go, a później rezydencji królów pol-
skich, jest ściśle związana z  burszty-
nem. W  okresie średniowiecza bursz-
tyn stał się źródłem potęgi handlo-
wej Zakonu. Z bursztynu wytwarza-
no wówczas przede wszystkim różań-
ce, ale też reliefy czy rzeźby figuralne. 

W nowożytności bursztyn stał się 
ulubionym materiałem rzemieślni-
ków, którzy wykonywali luksusowe 

zwiedzającego przez oś czasu poka-
zującą zmiany geologiczne, które spo-
wodowały powstanie i przemieszcza-
nie się bursztynu. W tej części wy-
stawy widz może podziwiać natural-
ne okazy bursztynu i inkluzje, czy-
li szczątki roślin i zwierząt zatopione 

Bursztyn bałtycki od setek 
lat fascynuje człowieka bo-
gactwem naturalnych form 
i różnorodnością barw ży-

wego kamienia. Wykonane z niego 
przedmioty użytkowe i biżuterię moż-
na zobaczyć na nowej stałej wystawie 
„Bursztynowe konteksty” w Muzeum 
Zamkowym w Malborku, otwartej 25 
listopada ubiegłego roku.

Celem wystawy jest prezentacja 
kolekcji bursztynu gromadzonej przez 
to muzeum od momentu jego powo-
łania w 1961 r. Jubileusz 50-lecia mu-
zeum stał się impulsem do spojrzenia 
na zbiory bursztynu z nowej perspek-
tywy. Wpływ na to, jak obecnie po-
strzegamy wystawy muzealne, ma nie-
wątpliwie kultura współczesna, np. to, 
jak bursztyn prezentowany jest w ga-
leriach, sklepach jubilerskich albo 
jak wykorzystywany jest w  promo-
waniu regionu. Konieczne jest więc 
uwzględnienie różnych kontekstów, 
skonfrontowanie dzieł zabytkowych 
z  najnowszymi nabytkami i nową 
technologią. 

Znana i wielokrotnie pokazywana 
na całym świecie malborska kolekcja 
bursztynu prezentowana jest w nowo-
czesnej aranżacji uzupełnionej multi-
mediami. W klimat wystawy wprowa-
dza nas animacja przedstawiająca las 
bursztynowy sprzed około 40 mln lat. 
Następnie światło lasera poprowadzi 

Bursztynowe konteksty
........................................................................................................................................

1 | Fragment wystawy w Muzeum Zamkowym 
w Malborku

2 | 3 | Eksponaty z wystawy: relikwiarz, 
warsztat Michela Redlina, ok. 1680 r. (2) i grupa 
figuralna z wieka szkatuły wykonanej przez 
Christopha Mauchera, ok. 1700 r. (3)

(zdjęcia: Archiwum MZM / B. L. Okońscy)

............................................................................
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Magia apteki
.........................................................................................................................................

Wiele jest w Europie 
muzeów farmacji, ale 
chyba żadne z nich 
nie musiało tyle razy, 

w  krótkiej historii, zmieniać swojego 
adresu. Przeprowadzki – to dla muze-
alników zawsze wyzwanie. Ochrona 
zabytków podczas pakowania, prze-
wozu i uruchamiania nowej ekspo-
zycji jest bardzo odpowiedzialnym 

i trudnym zadaniem. W naszym przy-
padku mieliśmy szczęście, gdyż zmia-
ny szły zawsze w dobrym kierunku.

Warszawskie Muzeum Farmacji 
im. mgr Antoniny Leśniewskiej po-
wstało w 1985 r. w lokalu udostęp-
nionym przez Przedsiębiorstwo Za-
opatrzenia Farmaceutycznego „CE-
FARM” przy ul. Marszałkowskiej 
72. Muzeum zajmowało trzypokojo-
we mieszkanie na pierwszym piętrze 

zabytkowej kamienicy, niestety, tylko 
z wejściem kuchennym po drewnia-
nych schodach. Adres pierwszej loka-
lizacji był związany z apteką, na któ-
rą koncesję w 1933 r. otrzymała mgr 
Antonina Leśniewska, wcześniej wła-
ścicielka pierwszej na świecie żeńskiej 
apteki oraz szkoły farmaceutycznej 
dla kobiet w St. Petersburgu – nasza 
patronka.

Muzeum przetrwało pod tym ad-
resem do końca 1996 r., kiedy to bu-
dynek został sprzedany i podda-
ny generalnemu remontowi. Jego 
nowa siedziba przy ul. Skierniewic-
kiej 16/20 pozostawała w gestii PZF 

1
Muzeum Zamkowe 
w Malborku, 82-200 
Malbork, ul. Staro-
ścińska 1, tel. 55 
647 08 02, www.
zamek.malbork.pl, 

czynne jest w sezonie zimowym  (od 16 
września do 14 kwietnia) w godzinach 
10.00-15.00, w sezonie letnim (od 15 
kwietnia do 15 września) – w godzinach 
9.00-19.00. 

przedmioty – niewielkie rzeźby, kie-
lichy, szkatuły, a także ołtarzyki. Ko-
lekcja malborska słynie z unikato-
wych arcydzieł bursztynowych nale-
żących wcześniej do królów polskich 
– Stanisława Leszczyńskiego i Stani-
sława Augusta Poniatowskiego. Nie 
brak w niej także zabytków wykona-
nych przez wybitnych artystów dzia-
łających w Gdańsku, m.in. przez Mi-
chela Redlina czy Christopha Mau-
chera. Na wystawie prezentowane są 
też dzieła z muzeów zagranicznych. 
Z muzeum w Bratysławie sprowa-
dzono, będący zapewne darem wiel-
kiego mistrza Konrada von Jun-
gingena, średniowieczny świecznik 
królowej Zofii, z bursztynową figu-
rą Madonny, z The Hunterian Mu-
seum w Glasgow wypożyczono kie-
lich Jacoba Dobbermanna, a z Ber-
lina przyjechała kolekcja przedmio-
tów bursztynowych z dawnej kolek-
cji rodziny zu Dohna ze Słobit. 

Równie ważna jest prezentacja 
współczesnych wyrobów z burszty-
nu. Branża bursztynnicza jest jed-
ną z  branż promujących gospodar-
kę polską na świecie. Twórcy pracują-
cy w bursztynie tworzą bardzo zróż-
nicowane dzieła, a realizacje wielu 
z nich zachwycają perfekcją wykona-
nia, nowoczesną formą oraz koncep-
tualnym zamysłem. Przykłady współ-
czesnej biżuterii, prezentowane na 
wystawie obok sztuki z  wieków mi-
nionych, mogą zachęcić do refleksji 
nad wyjątkowym bogactwem wyro-
bów bursztynowych, które człowiek 
tworzy od tysiącleci.

☐

1 | Ekspozycja stała Muzeum Farmacji 
prezentująca najstarsze zachowane warszawskie 
meble apteczne z przełomu XIX i XX w.

............................................................................
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w  1602 r. Zmiany usytuowania lo-
kalu tej apteki związane były z losa-
mi Warszawy. Około 1799 r. przenie-
siono ją na Rynek 74, róg Jezuickiej, 
w 1916 na ul. Trębacką 4, a po znisz-
czeniach w czasie Powstania War-
szawskiego na Krakowskie Przedmie-
ście 19. Od 1975 r. nowy wystrój, już 
wówczas państwowej apteki, przycią-
gał klientów do tego miejsca. Dalej 

i zaufanie. Tu była pomoc przeciwko 
wichrom i grypom, przeciw dominują-
cemu zimnu i przejmującej dreszczem 
wilgoci. – Herba rutae […]. – Magia 
Apteki”.

Miejsce, do którego przeniesio-
no wówczas meble miało swoją wie-
lowiekową historię, którą można wy-
wodzić od Apteki Królewskiej, za-
łożonej przy Bramie Krakowskiej 

„CEFARM-Warszawa” S.A. W czerw-
cu 2000  r., ze względu na rozpoczę-
ty proces prywatyzacji przedsiębior-
stwa, muzeum musiało znaleźć nowe-
go właściciela. Wielką rolę w ratowa-
niu naszych zbiorów odegrał wówczas 
przewodniczący Wolskiej Rady Kul-
tury Bogdan Augustyniak, dyrektor 
Teatru na Woli im. T. Łomnickiego. 
Efektem prężnych działań była decy-
zja dyrektora Muzeum Historyczne-
go m.st. Warszawy, prof. Janusza Dur-
ko o przejęciu 10 czerwca 2002 r. pla-
cówki, jako nowego Oddziału Mu-
zeum m.st. Warszawy. Wkrótce Mu-
zeum musiało opuścić dotychczasową 
siedzibę i dzięki pomocy władz miasta 
uzyskaliśmy wspaniały, choć niewiel-
ki, lokal przy ul. Piwnej 31/33. 

Od kwietnia 2006 r. mamy nie-
powtarzalną szansę prezentowania 
tradycji i osiągnięć naszego zawo-
du w  miejscu, które historycznie jest 
związane z narodzinami warszaw-
skiego aptekarstwa. Wydawało się, że 
trudno będzie już w sposób znaczący 
uatrakcyjnić zbiory. Nowe możliwości 
pojawiły się wraz z decyzją „CEFAR-
M”-u o likwidacji „Apteki na Trak-
cie Królewskim” przy ul. Krakow-
skie Przedmieście 19. Zachowany tam 
komplet mebli został zaprojektowany 
do wnętrza apteki mieszczącej się przy 
pl. Aleksandra 10 (obecnie pl. Trzech 
Krzyży) w kamienicy Ambroszkie-
wicza. Najstarsze zostały wykona-
ne na zlecenie mgra Henryka Kla-
we w latach sześćdziesiątych XIX w.  
Kolejnymi właścicielami tej apteki 
byli Henryk Czerwiński i Izydor Na-
sierowski, Antoni Piotrowski i Ste-
fan Laube, a po 1945 r. już sam Stefan 
Laube. Zanim rozebrano kamienicę, 
w której mieściła się apteka, Leopold 
Tyrmand zdążył uwiecznić jej wnę-
trze w powieści Zły: „[...] miała stare, 
wypełnione meblową politurą wnętrze. 
Szufladki, wieżyczki z rżniętego w bej-
cowanym drzewie gotyku, zmatowiałe 
ze starości boazerie. I lustra: trochę wy-
szczerbione, trochę zżółkłe, ze szkłem 
gablot w łukowych, niby romańskich 
oprawach – wszędzie lustra. […] Por-
celanowe słoiki z czarnymi skrótami ła-
cińskich nazw, równe emaliowane ta-
bliczki na szufladach budziły sympatię 

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

2 | Izba ekspedycyjna 
i laboratorium 
apteczne 
z dwudziestolecia 
międzywojennego, 
z apteki 
prowizora Marcina 
Olechowskiego

3 | Jeden 
z eksponatów – 
krajalnica do ziół
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Bretania, niezwykła kraina 
„na biegunie” Europy, przy-
ciągała w drugiej połowie 
XIX w. wielu artystów z ca-

łego świata. Byli wśród nich także 
liczni Polacy (zob. m.in. Malarze pol-
scy w Bretanii, katalog wystawy w Mu-
zeum Narodowym, Warszawa 2005; 
Andrzej Pieńkos, Skały, menhiry, Po-

lacy (w Bretanii), „Mówią Wieki”, 
nr 9/10, 2010, ss. 51-55). Nie tylko 
zresztą znani malarze, jak Władysław 
Ślewiński czy potem Tadeusz Makow-
ski. W niesamowitym neogotyckim 
zameczku inżyniera Brunona Abaka-
nowicza w Ploumenach na kanale La 
Manche bywał np. Henryk Sienkie-
wicz i rodzina Żeromskich. W innej 
części Bretanii, „na wysuniętym głębo-
ko w Atlantyk bretońskim cyplu Pointe 
du Raz, tłumnie odwiedzanym przez 
turystów [...] znajduje się figura Mat-
ki Boskiej Rozbitków. Poświęcona pa-
mięci tych, którzy zginęli na morzu, 
jest dla mieszkańców Bretanii miejscem 
szczególnym. [...] Wiadomość, że wy-
konał ją polski rzeźbiarz Cyprian Go-
debski, zapewne wywołałaby zdziwie-
nie czy zastanowienie”. Mimo – dodaj-
my – solidnej tablicy fundacyjnej na 

działała „magia apteki”. Po trzydzie-
stu sześciu latach meble, wycenio-
ne na 130 tys. zł, trafiły do Muzeum 
Farmacji im. mgr Antoniny Leśniew-
skiej Oddział Muzeum Historycz-
nego m.st. Warszawy przy ul. Piw-
nej. Było to możliwe dzięki porozu-
mieniu prezesów Zarządu PZF „CE-
FARM-Warszawa” S.A. i Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej w Warszawie. 
Żal, że tak piękne wnętrze na Trakcie 
Królewskim w nocy z 17 na 18 czerw-
ca 2011 r. przestało istnieć, ale meble 
już od 28 września 2011 r. mogą po-
dziwiać zwiedzający w Muzeum przy 
ul. Piwnej. Po raz kolejny warszawscy 
farmaceuci wsparli tak ważną dla śro-
dowiska placówkę kultury. 

Dzięki wspaniałemu darowi eks-
pozycja stała całkowicie zmieniła 
charakter. Przy wejściu można po-
dziwiać przepiękny kantor kasy i kre-
dens, będący jednocześnie obramo-
waniem drzwi. Dalej ustawiliśmy ele-
menty wyposażenia izby ekspedycyj-
nej – kredensy, serwantki, repozyto-
rium i pierwszy stół apteczny. Sprzę-
ty te powstały w okresie największe-
go rozkwitu mody na meble eklek-
tyczne i zostały wykonane najpraw-
dopodobniej w Warszawie. Garnitur 
mebli przyciąga uwagę jakością i sta-
rannością wykonania. Najstarsze ele-
menty wykonane są z drewna sosno-
wego, a do szuflad użyto drewna to-
poli. Powierzchnię pokryto okle-
iną mahoniową o szczególnie wów-
czas cenionym rysunku piramidal-
nym i płomienistym. Zdobienia sny-
cerskie wykonane w mahoniu doda-
ją meblom atrakcyjności i klasy, ory-
ginalne meble wykończone były po-
liturą szelakową (tzw. politurą fran-
cuską). Część mebli ze względu na 
swój użytkowy charakter jest dwu-
stronna – od frontu skierowanego 

do publiczności bardzo atrakcyj-
na wizualnie, a od zaplecza z szafka-
mi i szufladkami do dyspozycji per-
sonelu. Późniejsze meble z komple-
tu z  pl.  Aleksandra 10, będące kie-
dyś wyposażeniem biura, zostały wy-
konane z trzech gatunków drewna: 
korpusy z drewna iglastego, płyciny 
drzwiczek z brzozy, a elementy deko-
racyjne z dębu. 

W muzeum meble pełnią funkcję 
wyposażenia ekspozycji stałej i wła-
śnie w nich prezentujemy najcenniej-
sze eksponaty. Należą do nich wa-
zoniki kryształowe, butle kobalto-
we do przechowywania koniaków 
i wód aromatycznych, bardzo modne 
w XIX w. szkło warstwowe (obciąga-
ne) rubinowo-białe oraz pochodzą-
ce z ostatniego ćwierćwiecza XIX w. 
szkło kryształowe, z fasetowo geo-
metrycznymi ornamentami, wytwa-
rzane w czeskich hutach, a także na-
czynia w formie pucharków ze szkła 
mlecznego, pochodzące prawdopo-
dobnie z połowy XVIII w. Prezen-
tujemy również podstawowe uten-
sylia apteczne: miedziany aparat de-
stylacyjny, perkolatory szklane i me-
talowe, krajalnicę i nóż księżycowy 
do ziół, prasy do wyciskania soku ze 
świeżych ziół, moździerze porcela-
nowe z pistlami porcelanowymi lub 
drewniano-porcelanowymi, moź-
dzierz mechaniczny, parownice, łaź-
nie piaskowe i olejowe. Bardzo cieka-
we są narzędzia codziennego użytku 
aptecznego, jak szpatle i łyżki szyl-
kretowe, formy do odlewania czop-
ków oraz pigulnice. Do ciekawo-
stek należą zalakowane butelki z na-
lewkami aptekarskimi, noszące daty 
1903,1914 i 1941.

„Magia apteki” działa więc dalej.

Iwona Arabas

Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej, Oddział Muzeum Histo-
rycznego m.st. Warszawy, ul. Piwna 31/33, 02-265 Warszawa (tel./
fax 22 831 71 79, e-mail: muzeum.farmacji@mhw.pl, www.muzeum-
farmacji.mhw.pl) czynne jest w godzinach: wtorki, czwartki – 11.00-
18.00, środy, piątki – 10.00-15.30, soboty, niedziele – 10.30-16.30, 
w poniedziałki nieczynne. 
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Godebski pojawia się we wspo-
mnieniach z Bretanii jako „polski 
hrabia”, jeżdżący dwukółką po plaży 
i  epatujący szerokim gestem. Na za-
mówienie de Trobrianda, dla miej-
scowości, gdzie pełnił on urząd mera, 
zobowiązał się wykonać dużą wersję 
swojego projektu Madonny, realizację 
zablokowały jednak władze admini-
stracyjne, obawiające się wzrostu na-
strojów religijnych w najbardziej tra-
dycyjnie katolickim regionie Fran-
cji. Sprawa rzeźby Godebskiego sta-
nęła w ogniu sporów między Kościo-
łem a Republiką, w atmosferze na-
pięcia narastającego przed ostatecz-
nym rozdzieleniem państwa i reli-
gii. Oliwy do ognia dolało odsłonię-
cie w 1903 r. w  bretońskim Treguier 
pomnika Ernesta Renana, myśliciela 
uznawanego w kręgach ultrakatolic-
kich za wcielenie antychrysta. Pomysł 
realizacji nadmorskiego pomnika 

z Dzieciątkiem Jezus, wykonać się ma-
jący dla Bretanii”. Wydaje się, że Go-
debski powrócił do niego po wielu la-
tach pod wpływem osobistej trage-
dii: na morzach południowych zginął 
jego syn Ernest, podobno zaniedby-
wany przez ojca – „Matka Boska Roz-
bitków” byłaby więc aktem ekspia-
cji artysty. Nie wiadomo jednak, dla-
czego znalazła się w Bretanii. Prowa-
dząc światowe życie w Paryżu, rzeź-
biarz miał w tym regionie wysoko po-
stawionych znajomych, u których czę-
sto bywał w gościnie. Jeden z nich, 
hrabia Alphée de Trobriand, które-
go brata dyplomatę Godebski znał już 
wcześniej w Paryżu, zapraszał go kil-
kakrotnie do swojej bretońskiej rezy-
dencji letniej, w której bywali zresz-
tą i paryscy znajomi rzeźbiarza, m.in. 
poeta Stephane Mallarmé (romansu-
jący z Misią, córką Cypriana) czy zna-
ny malarz Eugène Carrière. 

cokole, określającej rzeźbę jako „dzie-
ło i dar Godebskiego” (Barbara Brus- 
-Malinowska, Artyści polscy w  Bre-
tanii, [w:] Malarze polscy w Breta-
nii, op. cit., s. 11; na temat zagranicz-
nych realizacji Godebskiego: Jolanta 
Chrzanowska-Pieńkos, Andrzej Pień-
kos, Dzieła Godebskiego, „Spotkania 
z  Zabytkami”, nr 6, 1994, ss. 38-39; 
o samej Madonnie zob. Andrzej Pień-
kos, Wotum Cypriana Godebskiego 
nad oceanem, czyli łabędzi śpiew aka-
demickiej rzeźby religijnej, „Sacrum et 
decorum”, 3, 2010, ss. 9-20). 

Pierwszy pomysł tej kolosalnej 
pracy datuje się na rok 1875, kie-
dy to artysta wystawił na ekspozy-
cji rzeźby w sali ratuszowej w War-
szawie model posągu „Matki Boskiej 

Cypriana Godebskiego 
spotkania z Bretanią

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

1 | 2 | Cyprian Godebski, „Matka Boska 
Rozbitków”, 1901-1904  (1) i fragment 
rzeźby (2)

3 | Jedna ze stron broszury Inauguration 
et Bénédiction de la statue de Notre-Dame 
des Naufragés a la Pointe du Raz, Quimper 
1904 (dodatek nadzwyczajny do „La Semaine 
Religieuse” z 8 lipca 1904 r.) (w zbiorach 
Archiwów Diecezjalnych w  Quimper)

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

2

3

POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE

   Spotkania z Zabytkami       1-2  2012    |   61



ambasadorem Francji, a  Godebski 
aspirował do pracy w tamtejszej Aka-
demii. Artysta przemyślnie załatwił 
sobie to zlecenie – dowiedziawszy się 
o śmierci znajomego, natychmiast za-
proponował swoje usługi radzie mia-
sta Lesneven i bez trudu uzyskał zgo-
dę na realizację rzeźby za pokaźne ho-
norarium 13 357 franków. Inaugura-
cja pomnika odbyła się 29 październi-
ka 1899 r. Odsłonięty niemal dokład-
nie w tym samym czasie co warszaw-
ski pomnik Mickiewicza, wydaje się 
jednak w dorobku Godebskiego do-
konaniem donioślejszym od najbar-
dziej jego znanego dzieła na ziemiach 
polskich (zachowana w zbiorach Mu-
zeum Narodowego w  Warszawie 

Matki Boskiej Rozbitków podjął bi-
skup Quimper i dzięki jego przemyśl-
ności udało się ostatecznie złagodzić 
nastroje i uzyskać zgodę władz. Kil-
ka lat trwającą awanturę rozstrzygnię-
to w końcu dzięki podwójnemu daro-
wi na rzecz biskupa Quimper: działkę 
na skalistej Pointe du Raz przekazał 
miejscowy ziemianin, Godebski zaś 
podarował ogromną rzeźbę, wykutą 
w dwóch gatunkach marmuru, otrzy-
mując tylko zwrot kosztów transpor-
tu morskiego i kolejowego (11-tono-
wej bryły!) z Carrary nad Atlantyk. 
Biskupstwo zmieniło przy tym kwali-
fikację rzeźby, wyciszając treści religij-
ne, a akcentując pomnikową jej funk-
cję jako poświęconej rozbitkom.

W lipcu 1904 r. odsłonięcie statuy, 
w pięćdziesięciolecie ogłoszenia do-
gmatu Niepokalanego Poczęcia, stało 
się narodowym i religijnym świętem 
regionu, gromadzącym tłumy, co roz-
sierdziło republikańską prasę do tego 
stopnia, że cytowano w niej nawet ad 
hoc stworzone legendy, jakoby do-
szło do katastrof na morzu, spowodo-
wanych zasłonięciem latarni morskiej 
przez wielką (istotnie wraz z cokołem 
mierzącą 9 m) rzeźbę!

Inaugurując na skalistym cyplu 
swój dar, Godebski zarysował inny wi-
zerunek Polaka niż szlachcic – bon vi-
vant, trwoniący majątek w czasie po-
bytów u bretońskich znajomych. Po-
wołał się na swoje głębokie zrozumie-
nie losu ludu Bretanii, jako „syn mę-
czeńskiego narodu” polskiego, zaak-
centował również osobiste wotum, 
dedykując dar pamięci syna. Godeb-
ski miał też zaprojektować pamiątko-
we pomniejszone figurki swojej Ma-
done des Naufragés (używane w na-
stępnych latach m.in. w procesjach na 
Pointe du Raz), a także medale upa-
miętniające inaugurację. Kompozycja 
Godebskiego, jedno z ostatnich jego 
dzieł, stanowi bardzo ciekawy przy-
kład połączenia tendencji akademic-
kich z solidną dawką realizmu, obec-
nego zwłaszcza w ekspresyjnie zesta-
wionych postaciach Dzieciątka i mło-
dego marynarza-rozbitka, cudownie 
uratowanego dzięki wstawiennictwu 
świętych osób. Twarze i ręce obojga 
czynią konwencjonalną scenę religijną 

przedstawieniem prawdziwego nad-
morskiego dramatu. 

Na stulecie inauguracji rzeźba zo-
stała w 2004 r. bardzo starannie od-
restaurowana (dokumentację uroczy-
stości rocznicowej z 2004 r. pokazu-
je strona www.plogoff-pointeduraz.
com/documents/statuenotredamede-
snaufrages). Zastanawiające jest, że to 
okazałe dzieło Godebskiego, stojące 
we wspaniałym krajobrazie groźnych 
klifów atlantyckich, pozostaje niemal 
całkowicie nieznane Polakom, nie-
obecne jest nie tylko w polskiej histo-
rii sztuki, ale i w większości przewod-
ników turystycznych po Francji.

Jeszcze mniej osób wie o innym 
dziele tego samego artysty w Bre-
tanii. W Lesneven, niedaleko Bre-
stu, na głównym placu miasta wzno-
si się ponadnaturalnej wysokości po-
mnik generała Adolphe’a Le Flô, zna-
jomego Godebskiego z Petersburga, 
gdzie generał był w latach 1871-1879 

4 | 5 | 6 | Cyprian Godebski, pomnik generała 
Adolphe’a Le Flô, 1897-1899 (4), górny fragment 
postaci generała (5) oraz relief marmurowy 
ze zdobyciem Konstantyny (6)

.............................................................................
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Warto dodać, że pendant do portre-
tu dłuta Godebskiego stanowi me-
dalion samego mera, dr. Auguste’a  
Penquera, autorstwa sławnego twór-
cy nowojorskiej Statuy Wolności, 
Fréderica Auguste’a Bartholdiego. 
Oba zostały po stuleciu zapomnie-
nia odkryte w  1992  r. w kolekcji 
pewnego stowarzyszenia chrześci-
jańskiego przez kuratora muzeum 
bretońskiego w Quimper,  Philip-
pe’a Le Stuma, i zakupione dla mu-
zeum w Breście.

Samo Muzeum Sztuk Pięknych 
w  Quimper przechowuje całkowi-
cie zapomniane młodzieńcze dzie-
ło Godebskiego, portret Josepha Du-
pleixa, francuskiego kolonizato-
ra Indii w  XVIII w. (dzieło zapewne 
z  1857  r.). Najprawdopodobniej, po-
dobnie jak kilka innych popiersi do-
wódców francuskich autorstwa pol-
skiego rzeźbiarza, wizerunek ten zo-
stał zdeponowany na krańcach Breta-
nii przez francuskie muzea państwo-
we. Okoliczności tego zamówienia, 
które początkujący artysta zawdzię-
czał być może koneksjom we francu-
skich kręgach władzy i kultury swoje-
go ojca, Franciszka Ksawerego, czeka-
ją na wyjaśnienie. Podobnie jak wie-
le innych epizodów z życia i dzieł naj-
bardziej znanego polskiego rzeźbiarza 
XIX w. we Francji.   

Andrzej Pieńkos

twierdzy Konstantyna w 1837 r., wy-
stąpienie we francuskim Zgromadze-
niu Narodowym w 1849 r., audien-
cję u cara Aleksandra II. Brązowy po-
sąg generała w przeciwieństwie do re-
liefów trzyma się dobrze i dumnie 
prezentuje, zwykle wśród powiewa-
jących obok narodowych, biało-czar-
nych flag Bretanii. Stojąc na placu bez 
trudu dostrzeżemy koło buta amba-
sadora sygnaturę rzeźbiarza. Godeb-
ski świetnie wykorzystał w postaci Le 
Flô swój zmysł realizmu, z zamiłowa-
niem oddając detale munduru, broni, 
butów. Dumna twarz generała należy 
do najlepszych portretów w rzeźbie 
polskiej końca XIX w. Jako całość re-
alizacja ta wpisuje się zarazem w dzie-
więtnastowieczną pomnikomanię, za-
ludniającą francuskie miasta tłumem 
dość podobnych do siebie monu-
mentów znanych postaci, wywodzą-
cych się z danego regionu. Dowodnie 
też pokazuje zdolności Godebskiego 
w budowaniu kariery i majątku, z wy-
korzystaniem jego rozlicznych zna-
jomości, podobnie jak wiele innych 
jego przedsięwzięć w Wiedniu, Belgii, 
Włoszech czy zwłaszcza we Francji.

Związki Godebskiego z Paryżem 
były wieloletnie, dotyczyły zarówno 
obfitej twórczości (nagrobkowej, po-
mnikowej, portretowej), jak i dzia-
łalności społecznej, życia towarzy-
skiego itd. Są one dość dobrze roz-
poznane. O jego związkach z Breta-
nią zapomniano natomiast całkowi-
cie, a wydaje się, że były równie dłu-
gie i regularne. W muzeum w Breście 
znajdziemy dużych rozmiarów meda-
lion, wyrzeźbiony przez Godebskiego 
w 1889  r., przedstawiający osobę dla 
dziejów Bretanii bardzo ważną, po-
etkę Léocadie Salaun-Penquer, żonę 
mera Brestu i współfundatorkę tam-
tejszego muzeum (dwie wersje gipso-
we jej dużego medalionu znajdują się 
tamże w Musée Municipal des Beaux- 
-Arts). Wirtuozersko rzeźbionemu 
profilowi poetki towarzyszą wyryte 
w tle tytuły jej utworów, m.in. najbar-
dziej znanej Velledy.

Nie wiemy, niestety, czy Godeb-
skiego łączyły bliższe więzi z portre-
towaną lub jej kręgiem, nie udało 
się ustalić okoliczności zamówienia. 

fotografia z  pracowni Godebskiego 
w Carrarze ukazuje stojące koło siebie 
gipsowe figury Mickiewicza i Le Flô; 
w czasie drugiej wojny światowej war-
szawski pomnik zniszczyli Niemcy). 
Trudno wprawdzie dzisiaj wyroko-
wać o jakości czterech marmurowych 
płaskorzeźb na cokole pomnika w Le-
sneven, atlantyckie powietrze okrut-
nie je bowiem nadgryzło. Opowiadają 
one wojenne i dyplomatyczne czyny 
generała, w tym zdobycie algierskiej 

7 | Cyprian Godebski, medalion Léocadie 
Salaun-Penquer, 1889 r., gips

(zdjęcia: 1,2,4-7 –  Andrzej Pieńkos)

.............................................................................5
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Węgierski Gaudí
..............................................................................................................................................

Spacerując ulicami Budapesztu, 
trudno nie zwrócić uwagi na 
wyrazistą architekturę budyn-
ków z przełomu XIX i XX w. 

Nasi kompani „do szabli i do szklan-
ki” mówią o nich szecesszió, konia jed-
nak z rzędem temu, kto w naszym kra-
ju, niebiednym przecież w  formy se-
cesyjne, zdoła odnaleźć podobne. Bo 
choć różne są funkcje tych budynków 
(są to szkoły, muzea, hotele, kamieni-
ce mieszczańskie czy instytucje kul-
turalne), wszystkie łączy jedno: oso-
bliwy mariaż organicznej formy sece-
syjnej z wyraźnym posmakiem czy to 
folkloru, czy to dekoracyjnego Orien-
tu à la hongroise.

Najbardziej oryginalne z tych 
gmachów − to dzieła Ödöna Lechne-
ra, architekta, którego nie bez powo-
du określa się nieraz mianem węgier-
skiego Gaudíego. To właśnie Lech-
ner pchnął węgierską architektu-
rę na nowe tory, wykorzystując sece-
syjną stylistykę do wykreowania sty-
lu narodowego. Rzecz jasna, pró-
by nadania architekturze charakte-
ru patriotycznego nie są niczym nie-
zwykłym w epoce przełomu wieków, 
przynajmniej w tej części kontynen-
tu – w  Polsce znamy je pod postacią 
„wiślano-bałtycką”, zakopiańską czy 
dworkową. Na Węgrzech jednak te 
neoromantyczne dążenia doprowa-
dziły do efektów gdzie indziej niespo-
tykanych.

Urodzony w 1845 r. Ödön Lech-
ner, syn peszteńskiego producen-
ta ceramiki, otrzymał solidne wy-
kształcenie architektoniczne. Studio-
wał w Budzie i Berlinie, z dyplomem 
w kieszeni spędził jeszcze kilka lat we 
Włoszech, Francji i Anglii. W końcu 
lat sześćdziesiątych, wspólnie z kolegą 
z ławy studenckiej, założył w rodzin-
nym mieście biuro projektowe. 

W architekturze europejskiej − to 
czas kulminacji, by nie rzec eskalacji 

estetyki neostylowej: projektantów 
kształci się na traktatach Palladia i Vi-
gnoli, formy historycznej domaga-
ją się inwestorzy. Są to również tłuste 
lata w budownictwie. Budapeszt in-
tensywnie się rozbudowuje, architekci 
czerpią pełną garścią z uniwersalnego 
dorobku „neo”. Spółka Lechner i Pár-
tos także nie narzeka na brak zleceń.

Do tego wczesnego etapu twór-
czości Lechnera należy kamienica 
przy reprezentacyjnej Váci utca w ści-
słym centrum Budapesztu. Co praw-
da, sporo w niej jeszcze z mentalności 
dziewiętnastowiecznego architekta, 
wykształconego w duchu eklektyzmu. 
Fasadę dekorują formy ni to gotycy-
zujące, jakby echo „indyjskiego goty-
ku” z Królewskiego Pawilonu w Bri-
ghton, ni to wzięte z dekoracyjnego 
renesansu weneckiego. A jednak trud-
no przykleić temu budynkowi etykie-
tę „neo”. Lechner postanowił bowiem 

powiązać formy orientalne z tradycją 
węgierską, wprowadzając do archi-
tektury motywy sztuki ludowej. Po-
godzenie tych wątków nie było wca-
le trudne, wszak potomkowie przy-
byłych zza Uralu Madziarów zawsze 
byli podatni na wpływy wschodnie; 
mniej więcej w tym samym czasie et-
nograf József Huszka opublikował 
prace poświęcone węgierskiej sztu-
ce ludowej, wskazując na jej korzenie 
indyjsko-perskie. Trudno nie przy-
znać słuszności porównaniom archi-
tekta z Gaudím: twórczość Kataloń-
czyka rozwijała się podobnie, i on za-
czynał od form historycznych, opar-
tych jednak nie na tradycjach klasycz-
nych, lecz spuściźnie mauretańsko-ka-
talońskiej. Takich analogii znajdziemy 
wkrótce więcej.

Można śmiało uznać, że to wła-
śnie gust Lechnera wpływał na pro-
jekty spółki. Kiedy bowiem w końcu 
XIX w. drogi obu architektów się ro-
zeszły, Pártos powrócił na łono póź-
nego historyzmu, Lechner natomiast 
zasilił grono krytyków eklektyzmu, 
rozwijając własny styl. Twórcze po-
szukiwania architekta osiągnęły apo-
geum w ostatnich latach XIX w., kie-
dy powstały jego trzy najbardziej 

1
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rysunkowi ceglanych opasek okien-
nych, które zostały połączone ze sobą 
w organicznie opracowaną całość. Ta-
kie opaski, znane już z gmachu Insty-
tutu Geologicznego, stały się charak-
terystyczną cechą twórczości Lech-
nera i  najczęściej wykorzystywanym 
motywem w projektach jego póź-
niejszych naśladowców. Pewną suro-
wość elewacji rekompensuje fantazyj-
ny rysunek partii szczytowej w posta-
ci grzebieniastej attyki, wypełnionej 

motywami roślinnymi. Uważa się, że 
ten właśnie budynek stanowił głów-
ną inspirację dla Ludwika Wojtycz-
ki podczas projektowania kamieni-
cy, wybudowanej w latach 1907-1908 
w Krakowie dla Celestyna Czynciela.

Wielka szkoda, że lokalizacja bu-
dynku nie pozwala na pełny ogląd 
jego walorów architektonicznych, bo-
wiem dekoracyjny dach z pirograni-
tu jest niemal całkowicie niewidocz-
ny z poziomu wąskiej ulicy. Dopie-
ro z dość znacznej odległości olśnie-
wa swoją fantastyczną sylwetką o mo-
tywach zwierzęcych. Zostały one za-
czerpnięte z tzw. skarbu Attyli, od-
krytego pod koniec XVIII w. w Nagy-
szentmiklós.

Wymienione realizacje − to tyl-
ko niewielka część bogatego dorob-
ku Lechnera, którego ślady odnaj-
dziemy w wielu innych miastach, nie 
tylko zresztą węgierskich. Jego twór-
czość wywarła istotny wpływ na 

podobnie, choć nie można mówić 
o powtórzeniu. Tym razem dominan-
tą jest bowiem potężny ryzalit, flan-
kowany dwiema wieżami i przekry-
ty dachem namiotowym, na szczy-
cie którego stoi trzech atlantów z kulą 
ziemską na barkach. Gzyms wieńczą-
cy ukształtowany jest w formie płyn-
nej, swobodnie wykreślonej attyki, 
zdobionej pirogranitową ceramiką; 
attyka, kojarząca się nam z polskim 
renesansem, stanowi również charak-

terystyczny element nowożytnej ar-
chitektury Górnych Węgier.

Kolorowy niczym mundur wę-
gierskiego huzara gmach zwraca uwa-
gę delikatną ornamentyką o wyraźnie 
ludowym posmaku. Architekt operu-
je prostymi motywami ze świata na-
tury: kwiatami, liśćmi, ptakami itp., 
przekładając je na język formy sece-
syjnej. Nie mniej interesujące są wnę-
trza budynku, zwłaszcza hall wejścio-
wy, stosownie do funkcji ukształto-
wany niby grota. Co istotne, wszyst-
kie elementy wnętrza (szczęśliwie do 
dziś w niezmienionej postaci), łącznie 
ze stolarką i meblami, zostały podpo-
rządkowane wyrafinowanej stylistyce 
gmachu.

Pocztowa Kasa Oszczędności, 
ostatni z dużych projektów Lechne-
ra w stolicy, ma najbardziej zwartą 
i prostą bryłę. Stosunkowo jednoli-
cie ukształtowane elewacje nie są jed-
nak monotonne, a to dzięki lekkiemu 

reprezentatywne dzieła: Muzeum Rze-
miosł Artystycznych (1893-1896),  
Instytut Geologiczny (1898-1899) 
oraz Pocztowa Kasa Oszczędności 
(1899-1901). Wszystkie znajdują się 
w Budapeszcie, na obrzeżach histo-
rycznego centrum.

Potężny gmach Muzeum Rze-
miosł Artystycznych, o malowni-
czej sylwetce podkreślonej poligonal-
ną wieżą z kopułą, sam w sobie stał się 
wizytówką tradycyjnego rękodziel-

nictwa węgierskiego. Szczególną uwa-
gę zwraca kolorowy materiał pokry-
wający dach – to pirogranit, rodzaj 
ceramiki produkowanej przez słynną 
podówczas fabrykę porcelany Zsol-
naya. Dzięki wypalaniu w wysokiej 
temperaturze, był niezwykle trwały 
i odporny na czynniki atmosferyczne. 
Architekt zachwycił się tym materia-
łem: zapewne przypominał mu dzie-
ciństwo i glazurowane cegły z fabry-
ki ojca, które udekorowały wielką sy-
nagogę peszteńską. Choć Lechner nie 
był jedynym, który posługiwał się tym 
rodzajem dekoracji, to jednak różno-
kolorowe kompozycje z pirogranitu, 
kombinacje ludowych strojów, wyci-
nanek i haftów z mauretańskimi ara-
beskami i perskimi dywanami stały się 
znakiem rozpoznawczym jego twór-
czości.

Dwa lata po ukończeniu muzeum 
podjęto budowę Instytutu Geolo-
gicznego. Bryła została ukształtowana 

1 | Muzeum 
Rzemiosł 
Artystycznych, 
1893-1896

2 | 3 | Instytut 
Geologiczny,  
1898-1899 (2) 
i fragment jego 
wnętrza (3)

.................................
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było mu obce. Sceptyczny wobec stiu-
ków i  marmurów, rozumiał anachro-
nizm historyzmu i potrzebę stosowa-
nia nowych materiałów. Do swych 
projektów wprowadzał żelazo i szkło 
– najpierw do wnętrz (dziedziniec 
Muzeum Rzemiosł Artystycznych 
przekrywa przeszklona, żelazna kon-
strukcja), potem również na elewacje, 
czego doskonałym przykładem jest 
przeszklona weranda willi Sipeki Ba-
lázs. Choć jego twórczość stanowi po-
most między historyzmem a secesją, 
dążył do upraszczania i syntezy bryły 
architektonicznej. Wyznawał zasady 
właściwe modernizmowi: „budynek 
musi być zaprojektowany zgodnie z wy-
mogami współczesnego życia, zaś ma-
teriał należy traktować zgodnie z moż-
liwościami jego natury”. Nic dziwne-
go więc, że jego uczniowie − to czo-
łowi reprezentanci węgierskiego mo-
dernizmu.

Michał Pszczółkowski

współczesnych mu architektów, choć 
pod względem fantazji, rozmachu 
i świeżości nikt mu nie dorównał. Jest 
to kolejna zbieżność z architekturą 
Gaudíego: obaj artyści wypracowali 
styl wysoce indywidualny, trudny do 
naśladowania w sposób istotnie twór-
czy. Był to ten rodzaj sztuki, dla któ-
rego forma, nie zaś funkcja czy kon-
strukcja stanowi punkt wyjścia. Am-
bitni projektanci podnosili jednak rę-
kawicę, w kilku przynajmniej przy-
padkach osiągając bardzo interesujące 
efekty. By nie być gołosłownym, wy-
mieńmy choćby jeden przykład – to 
gmach szkoły podstawowej autor-
stwa Ármina Hegedűsa. Płynna, orga-
nicznie potraktowana fasada, w par-
tii parteru pięknie udekorowana ma-
lowidłem o tematyce dziecięcej, zosta-
ła pokryta pajęczyną charakterystycz-
nych ceglanych opasek.

Znaczenie twórczości Lechnera po-
lega i na tym, że dzięki jego wizjoner-
skiej wyobraźni architekci węgierscy 

zdołali oprzeć się wpływom 
austriackim. Wiedeńska sece-
sja – jeden z filarów moderni-
zmu – nie odegrała tu roli do-
minującej; rygor zgeometryzo-
wanej formy, dobry dla chłod-
nych z natury Austriaków, nie 
odpowiadał gustom madziar-
skim. Sam Lechner, skądinąd 
potomek austriackich emi-
grantów, krytykował wiedeń-
ską secesję za posługiwanie się 
„formami asyryjskimi bez żad-
nych odniesień ludowych czy 
narodowych”. Tym różnił się od 
Otto Wagnera, ojca wiedeń-
skiej secesji, który właśnie te 
ludowe i narodowe odniesie-
nia traktował z dużą niechęcią.

Twórczość Lechnera mie-
ści się niewątpliwie w nurcie 
art nouveau, rozumianym sze-
roko jako odejście od history-
zmu. Hasło Gesamtkunstwerku 
– totalnego dzieła sztuki było 
z  pewnością artyście bliskie: 
z  fantazją łączył elementy ar-
chitektoniczne z rzeźbiarskimi 
i malarskimi, starał się o  wy-
szukane ukształtowanie nie 
tylko bryły, ale i wnętrz, nie za-

pominając o klatkach schodowych, po-
sadzkach, oknach i drzwiach; sam pro-
jektował meble. Bawił się formą i po-
dobnie jak Gaudí dbał o wykończenie, 
z  troską traktując wszystkie szczegóły 
dekoracyjne.

Od secesji różni Lechnera wyraź-
ne dążenie do stworzenia oryginalnej, 
węgierskiej recepty na nową architek-
turę. Łącząc elementy orientalne, tu-
recko-indyjskie z ludowymi forma-
mi węgierskimi starał się oddać ducha 
i temperament narodu o korzeniach 
wschodnich oraz wpisać je w kontekst 
węgierskiego pejzażu, ukształtowane-
go przez bogatą historię. Taki stosu-
nek do architektury przywiózł zapew-
ne z Anglii, gdzie miał okazję oglądać 
wiejskie rezydencje, łączące stylistykę 
europejską z lokalnymi tradycjami.

Wykształcony w duchu histo-
ryzmu, Lechner do końca (zmarł 
w  1914  r.) pojmował architekturę 
jako sztukę dekorowania elewacji, ale 
pojęcie nowoczesności również nie 

4 | Pocztowa Kasa Oszczędności, 1899-1901

5 | Willa Sipeki Balázs przy Hermina út 47, 
1905-1906

(zdjęcia: 1, 3, 4, 5 – Michał Pszczółkowski)
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w Polsce (Seria Nowa, T. III, Wo-
jewództwo Rzeszowskie, pod 
red. Jerzy Z. Łoziński, Barbara 
Wolff-Łozińska, z. 1, Ropczyce, 
Strzyżów i okolice, oprac. Ewa 
Śnieżyńska-Stolotowa i Franci-
szek Stolot oraz Jerzy Banach, 
Andrzej Fischinger, Piotr Kra-
kowski i Maria Lemańska-Trepiń-
ska, Warszawa 1978, ss. 6-7), 
znajduje się tutaj także w ołtarzu 
głównym.

W okresie, kiedy Strzegoc-
ki decydował o wyborze zawo-
du, w wyniku represji po powsta-
niu listopadowym stolica pozba-
wiona była uczelni malarskiej na 
wyższym poziomie. Dlatego pod-
jął on decyzję o wyjeździe z kra-
ju i podjęciu nauki w Akademii 
Sztuk Pięknych w Wiedniu. Tu-
taj uczęszczał na zajęcia prowa-
dzone przez Josepha Rittena von 
Führicha, tworzącego w duchu 

Mikołaj Strzegocki należy do 
środowiska dziewiętnasto-

wiecznych artystów, którzy in-
spirowali się twórczością Naza-
reńczyków − niemieckiej grupy 
malarzy. Do tworzących w du-
chu nazarenizmu zalicza się tak-
że rówieśników Strzegockiego: 
Leopolda Nowotnego, Roma-
na Postępskiego i Feliksa Szyna-
lewskiego. Malowali oni obrazy 
o chłodnej, powściągliwej kolo-
rystyce i najczęściej religijnej te-
matyce. Mimo biogramu w Słow-
niku Artystów Polskich Strze-
gocki nie ma jeszcze monografii, 
nieskompletowany też pozosta-
je jego dorobek artystyczny. Do-
wodzi tego odkrycie dwóch nie-
znanych dotychczas w literaturze 
prac malarza w kościele w Brze-
zinach na Podkarpaciu; jeden 
obraz Strzegockiego, odnotowa-
ny w Katalogu Zabytków Sztuki 

Mikołaj Strzegocki 
– zapomniany malarz 
drugiej połowy XIX w.

romantyzmu. Od 1846 r. pobie-
rał prywatne lekcje w pracow-
ni akademickiego malarza Ferdi-
nanda G. Waldmüllera. Z 1848 r. 
pochodzi pierwszy znany obraz 
Strzegockiego „Chrystus z Pio-
trem i Pawłem” – kopia obrazu 
nieznanego malarza.

W następnych latach twór-
czość Strzegockiego kształtowa-
ła się pod wpływem dzieł mala-
rzy włoskich. W 1857 r. w wieku 
31 lat wyjechał do Rzymu, który 
był wówczas celem podróży wie-
lu artystów. Strzegocki malował 
tutaj kopie religijnych obrazów 
malarzy włoskich. Po powrocie 
do kraju w 1858 r. objął posa-
dę nauczyciela rysunków w szko-
le w Brodach.

Z powodu dalszych utrudnień 
w życiu artystycznym w Warsza-
wie (władze zaborcze uniemoż-
liwiały powołanie Towarzystwa 
Sztuk Pięknych) Strzegocki, jak 
większość twórców, prezentował 
prace w Krakowie, w działającym 
od 1854 r. Towarzystwie Przyja-
ciół Sztuk Pięknych. Wystawiał 
tutaj w latach 1855-1883 ob-
razy olejne i akwarele. Znanych 
jest 21 obrazów zaprezentowa-
nych w Krakowie. Są to akware-
le i oleje, w przeważającej części 
o tematyce religijnej, sceny ro-
dzajowe i portrety. 

W latach 1867-1868 wykonał 
też Strzegocki około 40 obrazów 
przeznaczonych do kościoła be-
nedyktynów w Tarchowie. Część 
prac o tematyce religijnej znajdu-
je się obecnie w kościołach na te-
renie woj. podkarpackiego. Obra-
zy Strzegockiego przechowują też 
muzea. W muzeum w Bielsku-Bia-
łej znajdują się Stacje Drogi Krzy-
żowej z kościoła Opatrzności Bo-
żej w Białej, wykonane w 1850 r. 
(pięć obrazów olejnych na płót-
nie), dwa portrety w technice 
olejnej na płótnie bielskiego prze-
mysłowca Josefa Brülla, jeden 
z 1850, drugi z 1861 r., oraz para 
antytetycznych portretów niezna-
nych z imienia i nazwiska miesz-
kańców Białej z 1851 r. Część 
prac Mikołaja Strzegockiego po-
zostaje w zbiorach prywatnych. 
Pojawiają się co pewien czas na 
aukcjach dzieł sztuki (w 2008 r. 
w Domu Aukcyjnym Agra-Art wy-
stawiono na licytację obraz olejny 
„Portret chłopczyka” z 1856 r.).

Być może z powodu koligacji 
rodzinnych aż trzy obrazy Strze-
gockiego znajdują się w koście-
le św. Mikołaja w Brzezinach 
na Podkarpaciu (w Brzezinach 
prawdopodobnie mieszkała da-
leka rodzina malarza). W ołta-
rzu głównym widnieje obraz jego 
imiennego patrona − św. Mikoła-
ja. W prawym dolnym rogu obra-
zu widoczna jest sygnatura: „Mi-
kołaj Strzegocki pinx 1862”. Ob-
raz przedstawia świętego w kla-
sycznym, frontalnym ujęciu. Ka-
płan stoi w niszy ciemnej świą-
tyni, z widocznymi kolumna-
mi i krajobrazem w głębi. Pano-
rama, stanowiąca tło, to mia-
sto z wyróżniającą się wśród ni-
skich zabudowań kopulastą świą-
tynią. Tak kompozycyjnie, jak 
i kolorystycznie obraz utrzyma-
ny jest w chłodnym stylu klasycy-
zującym, charakterystycznym dla 
rzymskiego malarstwa przełomu 
XVIII i XIX w. 

Autorstwa Strzegockiego 
jest też obraz „Chrystus Ukrzy-
żowany”, powstały na wzór 
cudownego obrazu Chrystu-
sa Ukrzyżowanego z kościoła 
w Kobylance. Na tle skalisto- 
-morskiego pejzażu oraz prze-
krytego kłębami szarych obło-
ków nieba ukazany jest Chrystus 
na krzyżu. Obraz jest utrzymany 
w chłodnej tonacji kolorystycz-
nej. Charakteryzuje go wyważo-
na, centralna kompozycja oraz 
dobry rysunek. Cennych infor-
macji dotyczących dziejów po-
wstania obrazu oraz sprowa-
dzenia go do Brzezin dostarcza-
ją sporządzone czarną farbą in-
skrypcje umieszczone z tyłu ma-
lowidła. Wszystkie napisane są 
jednym stylem pisma. W lewym 
górnym rogu znajduje się na-
pis: „Bogu na chwałę, / ludziom 
na pożytek”, niżej: „Strzegocki 
malował w r. 1856 w Krakowie”. 
W środkowej części jest napis: 
„Kaplice te wraz z niniejszym 
/ Obrazem ściennym malowa-
nym i z wszelkim w tej / Kapli-
cy znajdującym się przyrządem 
własnym / Kosztem sprawił X. 
Wojciech Zagórowski / Pleban 
Brzeziński w roku 1857.” oraz 
dalej: „K: Marczewski z Dembi-
cy te Kaplice malował”. Z na-
pisów tych wynika, że autorem 
obrazu jest Mikołaj Strzegocki, 

1 | Mikołaj 
Strzegocki, 
„Św. Mikołaj”, 
1862 r., olej na 
płótnie, wym. 
110 x 180 cm; 
obraz znajduje 
się w ołtarzu 
głównym 
kościoła 
św. Mikołaja 
w Brzezinach
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Spotkanie z książką

W ubiegłym roku Muzeum Historyczne m.st. Warszawy opublikowało w se-
rii Biblioteka Warszawska książkę Kwiryny Handtke pt. Dzieje Warsza-

wy nazwami pisane. Kwiryna Handtke, językoznawca, polonistka, varsavia-
nistka, jest autorką kilkuset publikacji naukowych i popularnonaukowych po-
święconych odmianom języka narodowego, jego socjolo-
gii oraz tendencjom zmian we współczesnej polszczyźnie. 
Dzięki podjętym przez nią badaniom powstał i rozwinął się 
w Polsce nowy kierunek toponomastyki, jakim jest nazew-
nictwo miejskie. Problematyki tej dotyczy również omawia-
na publikacja Dzieje Warszawy nazwami pisane – historycz-
ny obraz Warszawy, związany z nazwami miejsc. 

Publikacja rozpoczyna się rozważaniami Kwiryny Handt-
ke na temat nazewnictwa miejskiego w przestrzeni społecz-
nej. W kolejnych rozdziałach opisane zostały m.in. począt-
ki i rozwój nazewnictwa miejskiego Warszawy, typy nazw 
warszawskich ulic, nazwy miejscowości leżących na obsza-
rze Warszawy, nazwy warszawskich obiektów topograficz-
nych (np. wzniesień terenu, lasów, łąk, pól, kęp, natural-
nych ujęć wodnych, kanałów). W części książki zatytuło-
wanej Miejsca oswojone i ich nazwy przedstawiony został 
wpływ wspólnotowej więzi na nazewnictwo miejsc, w któ-
rych spotykający się ludzie tworzyli poczucie lokalnej jed-
ności. Stąd wywodzą się nazwy restauracji, barów, kawiarni, kin, sklepów, 
targowisk. 

Bardzo ciekawy jest rozdział zatytułowany Geneza, motywacje i treść wy-
branych nazw ulic i placów, w którym opisana została – zaskakująca czę-
sto – historia nazw stołecznych traktów. I tak np. ul. Boleść nazwę wywodzi 
od znajdującego się tu niegdyś więzienia, ul. Dowcip – od fortelu właściciela 
jednej z posesji, który wykorzystując „prawo do światła” zastrzeżone dla bu-

dynku przy ul. Mazowieckiej 8, wytyczył naprzeciwko tej posesji ulicę i roz-
parcelował resztę gruntów na działki budowlane. Nazwa ul. Dobrej ma dwie 
genezy; z racji nędznej zabudowy i częstego zalewania podczas powodzi na-
zywano ją tak metaforycznie, a można też nazwę jej wiązać z dobrymi zarob-

kami właścicieli znajdujących się tu składnic drewna. Ulica 
Freta pochodzi od nazwy terenu zaczerpniętej ze średnio-
wiecznej łaciny (freth, fretha – pastwisko, wygon), a Próż-
na – od braku zabudowy. 

Publikacja zawiera wiele historii nazw warszawskich 
ulic; to kompendium wiedzy na ten temat. Treść wzboga-
cają dodane na końcu trzy aneksy. Pierwszy – to zbiór daw-
nych i współczesnych nazw i określeń obiektów na terenie 
Warszawy, które funkcjonują również jako nazwy pospolite 
(np. bulwar, dworzec, góra, hala, kępa). Drugi aneks – to 
Warszawskie kalendarium według „Kronik” Bolesława Prusa 
i prasy codziennej z lat 1874-1910. Aneks trzeci poświęco-
ny jest przysłowiom i porzekadłom w gwarze warszawskiej 
(warto przytoczyć choćby: „Warszawa ma ogrody, a Kraków 
sam ogród”, „Warszawa nie Podlasie: kupiłem ja, kup i wa-
sze”, „W Warszawie taki zwyczaj: kiedy nie masz, nie po-
życzaj”). 

Publikację czyta się z ogromnym zainteresowaniem, 
a lekturę ułatwia dodany przez autorkę słownik użytych w tekście terminów. 

Książka jest na pewno obowiązkową lekturą dla varsavianistów, ale każ-
dy miłośnik dziejów Warszawy czy w ogóle historii, znajdzie tu dużo cennych 
informacji. 

Publikację można kupić (cena: 45 zł) w księgarniach naukowych lub 
w oddziale Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy ul. Dzielnej 7 
(tel. 22 530 63 40). 

DZIEJE WARSZAWY NAZWAMI PISANE

wizerunek Chrystusa Ukrzyżowa-
nego, 1862 – kiedy malarz wy-
konał drugi obraz, św. Mikoła-
ja, a rokiem 1876, gdy zmarł ks. 
Zagórowski. 

Podobnie jak wcześniejszy 
obraz, opisywany ma na odwro-
ciu inskrypcję, która dotyczy 
osoby portretowanego. Jest to 
obraz olejny ukazujący popiersie 
mężczyzny na jednolitym brązo-
wym tle. Ksiądz został ukazany 
w sutannie, z koloratką. Twarz 
jest namalowana z wyczuciem. 
Malarz werystycznie oddał ce-
chy fizjonomii kapłana: wydłużo-
ny owal twarzy, lekko tylko wy-
czuwalny zarost, wydatne usta, 
a nawet nieznaczne zmarszczki 
przy oczach. Trafnie namalował 
siwe włosy Zagórowskiego oraz 
bliki w oczach i na nosie dodają-
ce ujęciu naturalności.

Trzy obrazy Strzegockiego 
z Brzezin znacząco uzupełniają 
jego dorobek artystyczny i mo-
tywują do opracowania rzetelnej 
monografii.

 Agnieszka 
Szykuła-Żygawska

ks. Wojciecha Zagórowskiego, 
proboszcza parafii w Brzezinach 
w latach 1838-1876. Jego po-
wstanie należy sytuować mię-
dzy latami 1856 – kiedy powstał 

proboszcza parafii ks. Wojciecha 
Zagórowskiego.

W kancelarii parafialnej prze-
chowywany jest trzeci obraz 
Strzegockiego. Jest to portret 

który namalował go w Krakowie  
w 1856 r. Przypuszczalnie przed 
1857 r. obraz ten trafił do Brze-
zin, do bliżej nieznanej kaplicy, 
będącej fundacją ówczesnego 

2 3

2 | 3 | Obrazy 
namalowane 
przez Mikołaja 
Strzegockiego: 
„Chrystus 
Ukrzyżowany”, 
1856 r., olej na 
płótnie, wym. 
182 x 293 cm (2) 
oraz „Portret 
ks. Wojciecha 
Zagórowskiego”, 
1862-1876(?), olej 
na płótnie, wym. 
64 x 73 cm (3) 

(zdjęcia: Agnieszka 
Szykuła-Żygawska)

.............................
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Skany 3D na ratunek 
kościoła św. Anny

przestrzenne pozwalają na pro-
wadzenie nie tylko prac projek-
towo-rekonstrukcyjnych, ale tak-
że są podstawą do ewentualne-
go wykonania fizycznych replik 
zeskanowanych obiektów. Dru-
gim obszarem zastosowania mo-
deli 3D jest popularyzacja infor-
macji o zabytkach. Narodowy In-
stytut Dziedzictwa, uczestnicząc 
w projekcie pilotażowym CARARE 
(Connecting ARchaeology and 
ARchitecture in Europeana), do-
starczy zawartość w postaci mo-
deli 3D do biblioteki cyfrowej 
EUROPEANA.

Na szczególną uwagę zasłu-
guje fakt, iż opracowane do tej 
pory skany 3D (m.in. pokazane-
go na il. 2 zamku w Człuchowie) 
zostały docenione w Hiszpanii, 
podczas spotkania uczestników 
projektu CARARE, gdzie omawia-
no m.in. stan prac nad przygoto-
waniem modeli 3D do prezenta-
cji w portalu Europeana. CARA-
RE − to projekt typu Best Prac-
tice Network, finansowany z Pro-
gramu Komisji Europejskiej na 
Rzecz Wspierania Polityki w Za-
kresie Technologii Informacyj-
nych i Komunikacyjnych. Projekt 
jest ściśle związany z rozbudową 
internetowego portalu dedyko-
wanego europejskiemu dziedzic-
twu kulturowemu – Europeana.

☐

korzyści płynących z możliwości 
tworzenia komputerowych wizu-
alizacji, przestrzenna forma re-
jestracji pozwala na szczegóło-
wą analizę materiałową i typolo-
giczną dokumentowanych zabyt-
ków. W porównaniu z klasyczny-
mi metodami dokumentacji, ob-
raz 3D jest pełniejszym i dokład-
niejszym merytorycznym źró-
dłem informacji. Uzyskane dane 

programu wieloletniego „KUL-
TURA+” w zakresie digitalizacji 
zabytków i muzealiów. Uzyska-
nie cyfrowego obrazu obiektów 
zabytkowych, przy wykorzystaniu 
nowoczesnych urządzeń i opro-
gramowania (skaner laserowy 
3D, GPS), w połączeniu z bu-
dowaną bazą danych o zabyt-
kach stanie się doskonałym na-
rzędziem dla ochrony dziedzic-
twa kulturowego Polski. Otwar-
ty dostęp do elektronicznej bazy 
zabytków i archiwaliów, uspraw-
ni działania służb konserwator-
skich, przyczyniając się do two-
rzenia optymalnych warunków 
ochrony dziedzictwa kulturowe-
go w Polsce. Digitalizacja jest 
również formą ochrony materia-
łów oryginalnych, źródłowych, 
które ze względu na wiek, ja-
kość lub czynniki zewnętrzne są 

często w złym stanie technicz-
nym. „Kopie” cyfrowe zastępują 
potrzebę sięgania po oryginały, 
a w przypadku ich losowej utra-
ty służą jako wiarygodne źródło 
wiedzy, dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych.

Dokumentacja trójwymiaro-
wa umożliwia stworzenie bardzo 
dokładnej dokumentacji zabyt-
ków. Oprócz czysto wizualnych 

Narodowy Instytut Dziedzictwa 
wykonał skany 3D kościo-

ła św. Anny w Warszawie. Przy 
użyciu nowoczesnych urządzeń 
i oprogramowania komputero-
wego powstał trójwymiarowy 
obraz świątyni. Działania prowa-
dzone przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa są związane z po-
garszającym się stanem zabytku. 
Stabilność świątyni jest zagrożo-
na z powodu osuwającej się skar-
py, która przyczyniła się do po-
wstania pęknięć w ścianach. Ob-
raz 3D wraz z precyzyjną geo-
lokalizacją umożliwi identyfika-
cję wszystkich pęknięć murów 
budowli, a tym samym pozwo-
li na zaplanowanie koniecznych 
prac konserwatorskich. Trójwy-
miarowa dokumentacja świąty-
ni zawiera m.in.: obraz kościo-
ła, przekroje poprzeczne, układ 

prezbiterium, nawę i Kaplicę Lo-
retańską, widok wszystkich ele-
wacji oraz elementy zabytkowe-
go wystroju, dekoracji sztukator-
skiej i malarskiej również na ele-
wacjach zewnętrznych.

Narodowy Instytut Dziedzic-
twa, zgodnie z zarządzeniem mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, pełni funkcję Cen-
trum Kompetencji w ramach 

1 | Kościół św. Anny w Warszawie 

2 | Skan 3D zamku w Człuchowie, 
wykonany w Narodowym Instytucie 
Dziedzictwa

2
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Tajemnice bydgoskiej starówki

Plany rewitalizacji Stare-
go Rynku w Bydgoszczy sta-

ły się przyczyną zakrojonych na 
szeroką skalę badań archeolo-
gicznych. Wykopaliska w maju 
i czerwcu 2010 r. prowadzone 
były przez archeologów z UMK 
w Toruniu i Bydgoskiego Mu-
zeum Okręgowego.

W wyniku dwumiesięcznych 
prac odsłonięto relikty ratusza, 
przylegającej wieży ratuszowej, 
datowanej na 1600 r., kramów 
kupieckich. Budowa ratusza 

według projektu Jana z Gdańska 
rozpoczęta została w 1515 r., 
na miejscu poprzedniego, któ-
ry spłonął podczas pożaru mia-
sta. W XVII w. został zrujnowa-
ny i w 1834 r. rozebrany. Główna 
bryła ratusza miała 14 m szero-
kości i około 27 m długości. Do-
brze zachowały się ceglane ko-
rony murów, fragmentarycznie 
stropy oraz posadzka wieży z ka-
mieni otoczakowych.

Podczas prac znaleziono 
przedmioty codziennego użytku, 

noże, zawiasy, haczyki, gwoździe, 
ceramikę, monety. Największą 
jednak niespodzianką jest straty-
grafia, odkryta poza bryłą ratu-
sza. Natrafiono na nawarstwienia 
m.in. z XII w. związane z okresem 
poprzedzającym lokację miasta 
oraz osadnictwem pradziejowym 

kultury pomorskiej z III-II w. 
p.n.e. Na podstawie tych znale-
zisk wstępnie ustalono, że obecny 
Stary Rynek był pierwotnie cen-
tralnym placem średniowieczne-
go miasta lokacyjnego z ratuszem 
pośrodku.

Piotr Walczak 

1 | Makieta sie-
demnastowiecz-
nej Bydgoszczy; 
strzałką zazna-
czone miejsce po 
dawnym ratuszu

2 | Odkryte 
w trakcie 
wykopalisk 
fragmenty  
starego ratusza

(zdjęcia: Piotr 
Walczak)

........................... 2
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Europejskie Dni Dziedzictwa 2012

We wrześniu 2012 r. Pol-
ska już po raz dwudziesty 

weźmie udział w Europejskich 
Dniach Dziedzictwa − najwięk-
szym w Europie wydarzeniu 
promującym zabytki. Pod wie-
loma względami edycja ta bę-
dzie wyjątkowa, będzie bo-
wiem nawiązywała nie tylko 
do wydarzeń i miejsc, ale tak-
że do naszej bogatej tradycji. 
Temat tegorocznych obchodów 
EDD – „Tajemnice codzienno-
ści” – ma ocalić od zapomnie-
nia piękno i urok codziennych 
zdarzeń – zwykłego domowego 
życia, spotkań, języka, muzyki, 
obyczajów, obrzędów, pracy, 

świąt, zabaw i zabawek, kul-
turę stołu, wytwarzania i rę-
kodzieła. Celem tych obcho-
dów będzie odkrywanie nie-
zauważalnych, jednak stale wo-
kół obecnych, ale też i tych już 
odchodzących w zapomnie-
nie, przemijających tradycji 
i przedmiotów z nimi związa-
nych, tych niezwykłych i tych 
codziennego użytku. Rzeczy 
mogą wiele opowiedzieć o swo-
ich właścicielach, przechowują 
historię zdarzeń i osób, którym 
towarzyszą. Każdy przedmiot 
jest interesujący dzięki swojej 
historii, opowieściom, zdarze-
niom z nim związanym. 

„Tajemnice codzienności” 
mają przywołać spojrzenie na 
dziedzictwo niematerialne, któ-
re jest kwintesencją bycia tu i te-
raz, pokazuje kreatywność ludzi, 
wspólnotę kulturową i historycz-
ną, która jest podstawą do okre-
ślenia własnej tożsamości każ-
dego człowieka. „Tajemnice co-
dzienności” zachęcają do cieka-
wego rozglądania się wokół. Od-
krywajmy nieznane, przywołuj-
my zapomniane. 

Temat tegorocznej edycji EDD 
został zainspirowany tytułem wy-
sokiej klasy wydarzenia kultural-
nego, którym pozostaje otwarta 
w 2010 r. wystawa w toruńskim 

Muzeum Etnograficznym im. Ma-
rii Znamierowskiej-Pruefferowej. 
Hasło nawiązuje także do ratyfi-
kowanej niedawno przez Polskę 
„Konwencji UNESCO w sprawie 
ochrony niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego” z 2003 r.

Organizatorem obchodów 
Europejskich Dni Dziedzictwa 
w Polsce jest Narodowy Instytut 
Dziedzictwa.

☐
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Termometr u św. Jadwigi Śląskiej

Jedyne śląskie opactwo cy-
sterek zostało ufundowane 

przez księcia Henryka Brodate-
go w Trzebnicy. Zarówno kom-
pleks klasztorny, jak i imponu-
jąca swym rozmachem i klasą 
artystyczną bazylika św. Jadwi-
gi, wzniesiona jako kościół św. 
Bartłomieja i NMP, są powszech-
nie znanymi zabytkami. Mało 
kto jednak dotarł do klasztor-
nych zakamarków. Zachwycają 
tam barokowe krużganki i ga-
leria obrazów oraz ukryte pod 
dziedzińcem relikty „celi św. Ja-
dwigi” z XIII w., gdzie dokonała 
swego żywota. 

Na przylegającej do bazyliki, 
północnej ścianie dziedzińca 
klasztornego umieszczony jest 
termometr ścienny. To pamiąt-
ka z zupełnie innej epoki, kiedy 

Trzebnicę nazywano Trebnitz. 
Na podłużnej, emaliowanej 
na biało blasze umieszczona 
jest dwubarwna skala, ażuro-
wa osłona zbiornika, a u góry 
− barwny znak z reklamą zakła-
du optycznego. Firma „Optiker 
Brandt” mieściła się w niegdy-
siejszym Breslau przy Friedrich 
Wilhelm Strasse 4. Jest to dzi-
siejsza ul. Legnicka we Wrocła-
wiu, nie zachował się dawny 
budynek, znany jedynie ze sta-
rych widokówek i planów bu-
dowlanych. Zakład ten działał 
do 1945 r. Termometr z trzeb-
nickiego klasztoru jest ostat-
nim świadkiem zakładu Brand-
tów. Jego wartość poza walo-
rami estetycznymi ma jeszcze 
inny wymiar: jest on jednym 
z niewielu tak dobrze zacho-
wanych w miejscu swego prze-
znaczenia, sprawnych dolnoślą-
skich termometrów z lat trzy-
dziestych XX w. 

Andrzej Wilk

1 | 2 | Termometr (1) i jego fragment z reklamą zakładu optycznego (2)

(zdjęcia: Andrzej Wilk) 

1 2

Spotkanie z książką

W listopadzie ubiegłego roku staraniem wydawnictwa Zamku Królewskie-
go w Warszawie ukazała się książka łącząca walory naukowej monografii 

i popularyzatorskiego albumu – Manufaktura porcelany i fajansu w Korcu au-
torstwa Anny Szkurłat. Jest to pierwsze tak wnikliwe opracowanie dotyczące 
słynnej polskiej wytwórni ceramiki, założonej na Wołyniu już w 1783 r., ale 
produkującej dopiero w latach 1790-1832. Autorka prezentuje wnioski wy-
pływające z literatury przedmiotu (nieraz korygując ustalenia innych bada-
czy) i z lektury źródeł archiwalnych oraz własnego kontaktu z atrybuowanymi 
koreckiej manufakturze wyrobami porcelanowymi, znajdującymi się w wielu 
muzeach i kolekcjach europejskich. Pozycja ta może stanowić ciekawą lekturę 
dla pasjonatów ceramiki i kolekcjonerów, jest także waż-
nym punktem odniesienia do dalszych badań nad europej-
ską porcelaną XVIII i XIX w.

Na wstępie autorka omawia pokrótce początki produk-
cji porcelany w Europie i na ziemiach polskich. Z pierw-
szych rozdziałów dowiadujemy się, jakie były dzieje ma-
nufaktury w Korcu (przywoływane są także działające 
w pobliżu wytwórnie w Baranówce i Horodnicy), kto stał 
za jej niezwykłym sukcesem i co doprowadziło ostatecz-
nie do jej upadku. Przytaczane archiwalia, które pozwala-
ją dokładniej poznać wybrane okresy działalności wytwór-
ni założonej przez Józefa Klemensa Czartoryskiego, obej-
mują m.in. kontrakt założycielski, akcje związane z fabry-
ką, sprawozdania z jej działalności oraz korespondencję. 

Autorka podjęła próbę przybliżenia działalności ma-
nufaktury (rozmieszczenie zabudowań, stosowana tech-
nologia produkcji, używane surowce). Sposób wytwarzania porcelany i jej 
dystrybucja, a także liczba zatrudnionych w Korcu pracowników, ich specjali-
zacja oraz zarobki, tożsamość akcjonariuszy i zyski odnotowywane przez fa-
brykę – to informacje wypływające wprost z analizowanych dokumentów.

Wyroby manufaktury zostały omówione pod względem nadawanych im 
form oraz stosowanych dekoracji, sygnatur i datowania. W rozdziale dotyczą-
cym sygnatur zamieszczony jest bogaty repertuar znaków używanych w Kor-
cu, a także sygnatury fałszywe, które często stawały się przyczyną błędnych 
atrybucji. W kolejnym rozdziale poznajemy przykłady produktów Korca o róż-
nych przeznaczeniach i kształtach, zmieniających się w czasie (w Korcu pro-
dukowano: serwisy do kawy i herbaty, serwisy obiadowe, deserowe oraz inne 
przedmioty użytkowe i dekoracyjne). W tej części publikacji wyraźnie zazna-
cza się jej albumowy charakter − poprzez wysokiej jakości fotografie wyrobów 
ze zbiorów polskich i zagranicznych. W innym rozdziale przeanalizowane zo-

stały zdobienia naczyń (w tym wiele wariantów tych naj-
bardziej charakterystycznych, np. bukiet kwiatowy z jed-
nym dominującym kwiatem, wić roślinna, fryz geome-
tryczny), także zilustrowane zdjęciami.

Autorka omawia porcelanę korecką na tle wyrobów in-
nych europejskich manufaktur, analizując wpływy widocz-
ne w formach i dekoracji obiektów, jednak, jak sama oce-
nia we wstępie, najważniejszym rozdziałem jest ten pre-
zentujący falsyfikaty. Podczas pracy nad książką zdarza-
ło się bowiem zweryfikować niektóre wyroby, wcześniej 
uznawane za koreckie, jako nieautentyczne.

Na 356 stronach publikacji znajduje się aż 749 barw-
nych ilustracji – są to zdjęcia poszczególnych zabytków 
koreckich, materiał porównawczy z innych wytwórni eu-
ropejskich, a także wyodrębnione z porcelanowych po-
wierzchni wzory dekoracji i sygnatury.

Książkę  Manufaktura porcelany i fajansu w Korcu w cenie 129 zł można 
kupić (w wersji polskiej lub angielskiej) w sklepiku muzealnym Zamku Królew-
skiego w Warszawie i w wybranych księgarniach.

(MMP)

PORCELANA Z KORCA

   Spotkania z Zabytkami       1-2  2012    |   71



ROZMAITOŚCI

Niepowtarzalne, surowe wnę-
trza fabryczne, malowni-

cze detale architektury i zabyt-
kowych maszyn fabrycznych, 
tajemnicze, opuszczone hale, 
wreszcie widoczne efekty dzia-
łań rewitalizacyjnych przepro-
wadzonych w starych zabudowa-
niach fabrycznych – to tylko nie-
które przyczyny, dla których fe-
stiwal „Warszawskie dziedzic-
two postindustrialne. Warszta-
ty – wystawy – prezentacje” cie-
szy się nieustannym zaintereso-
waniem. Czwarta edycja projek-
tu zrealizowana została w ubie-
głym roku przez Fundację Here-
ditas, przy udziale środków Mia-
sta Stołecznego Warszawy.

Celem festiwalu jest promowa-
nie Warszawy jako miasta o boga-
tym historycznie i kulturowo po-
tencjale przemysłowym oraz czę-
ściowo zachowanych reliktach 
starych fabryk i zakładów. 

Tradycyjnie zorganizowane 
plenery fotograficzne odbywa-
ły się zarówno w sztandarowych 
obiektach poprzemysłowych na 
terenie Warszawy, takich jak daw-
na fabryka Norblina czy Muzeum 
Gazownictwa na Woli, jak i w nie-
znanych i trudno dostępnych 
obiektach, m.in. w dawnej Dru-
karni Prasy Polskiej przy ul. Mar-

szałkowskiej 3/5, w dawnych za-
kładach amunicyjnych „Pocisk” 
przy ul. Mińskiej 25 i w daw-
nych zakładach mechanicznych 
„Ursus”. Do programu plenerów 
włączony został także unikato-
wy, przemysłowy zespół urbani-
styczny w Żyrardowie. Adaptacja 

m.in. budynków Nowej i Starej 
Przędzalni Lnu do nowych funk-
cji − mieszkalnej, usługowej, kul-
turalnej − to przykład wrażliwości 
władz miasta oraz inwestorów na 
wartość artystyczną i historyczną 
tego rodzaju zabytków.

„Wisienką na torcie” okaza-
ła się ponadprogramowa wizy-
ta w nieznanej warszawiakom 

(a nawet miłośnikom architek-
tury postindustrialnej) Warszaw-
skiej Fabryce Dźwigów „Trans-
lift”, znajdującej się przy ul. Po-
stępu 12 na Mokotowie. Fabryka 
działa nieprzerwanie od 1950 r.; 
zdecydowana większość z 70 tys. 
dźw igów za ins ta lowanych 

w Polsce została wyprodukowa-
na w tym właśnie przedsiębior-
stwie. Pracownicy fabryki umoż-
liwili uczestnikom pleneru obej-
rzenie unikatowych mozaik z lat 
pięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku, wcześniej nieudostępnianych 
wnętrz hal oraz budynku tzw. 
windowni, w której wypróbowu-
je się działanie dźwigów. 

Dzięki uprzejmości pracow-
ników wyjątkowej Galerii „Apte-
ka Sztuki”, znajdującej się przy 
al. Wyzwolenia 3/5 w Warsza-
wie, udało się zorganizować wy-
stawę nagrodzonych podczas 
konkursu zdjęć pt. „Architektu-
ra postindustrialna w obiekty-
wie”. Pierwszą nagrodę w tym 
konkursie otrzymała pani Jolan-
ta Byliniak-Kozłowska, której ar-
tystyczne spojrzenie na detale 
i obiekty przemysłowe przywró-
ciło im utracony blask i nadało 
równocześnie nowych znaczeń.

W ramach festiwalu wydany 
został także długo oczekiwany, 
uaktualniony katalog obiek-
tów postindustrialnych Warsza-
wy autorstwa Michała Krasuc-
kiego.

Karolina Marcinkowska 

Odkrywanie obiektów architektury postindustrialnej

1 | Mozaika 
we wnętrzu 
Warszawskiej 
Fabryki 
Dźwigów 
„Translift”

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

1

2

2 | 3 | „Drukarnia” (2) 
i „Żyrardów – lofty” (3) – zdjęcia 
Jolanty Byliniak-Kozłowskiej, 
uhonorowane pierwszą nagrodą 
w konkursie „Architektura 
postindustrialna w obiektywie” 

(zdjęcia: 1 – Karolina Marcinkowska,  
2, 3 – Jolanta ByliniaK-K)

2 3
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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:

Marcin Milski z Oleśnicy − Kaplica na zamku w Lidzbarku Warmińskim. Dzieje. Architektura. Fundacje 
artystyczne. Konserwacja i restauracja, pod redakcją Andrzeja Rzempołucha, wyd. Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie, Olsztyn 2010
Anna Kozłowska z Warszawy − Andrzej Cereniewicz, Cmentarze ewangelickie w Warszawie. Przewodnik 
praktyczny, wyd. Wydawnictwo FotoArtPrint, Warszawa 2011
Grzegorz Jezierski z Lublina − Wojciech Kowalski, Monika Kuhnke, Zagrabione – odzyskane. Działalność 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w zakresie restytucji dóbr kultury utraconych przez Polskę w okre-
sie II wojny światowej, wyd. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2011
Agnieszka Tomala z Łodzi – Portrety światłem malowane, katalog wystawy, wyd. Muzeum Józefa Ignace-
go Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 2011
Książnica Zamojska w Zamościu − Pamięć państw i narodów. Lista światowa Programu UNESCO „Pamięć 
Świata”, pod redakcją Barbary Berskiej i Władysława Stępniaka, Wydawnictwa Naczelnej Dyrekcji Archiwów 
Państwowych, Warszawa 2011
Każdy z wymienionych Prenumeratorów otrzymuje ponadto zarejestrowane na płycie CD opracowanie, Pałac 
w Wilanowie i jego mieszkańcy, wydane przez Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2011

P R E N U M E R ATA
W 2012 r. ukaże się 6 numerów „Spotkań z Zabytkami” w cenie 17 zł każdy. W wypad-
ku 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 dostar-
czana przesyłka. Dane można też przesłać pocztą elektroniczną na adres:  
prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl. Najprostszą metodą zamówienia prenume-
raty 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 2012 r. prosimy kierować do Fundacji Hereditas,  
tel. (22) 891-01-62, e-mail: prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl. 

S P R Z E D A Ż

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

LISTY

Szanowna Redakcjo!

Czekając na najnowszy numer „Spo-
tkań z Zabytkami”, przeglądałem nu-
mer 3-4, 2011 i natrafiłem w nim na 
artykuł Izabeli Zawadzkiej „Twórczość 
w metalu Henryka Grunwalda”. Coś 
mnie tknęło. Przyjrzałem się jednemu 

z ryngrafów z mojej kolekcji, który za-
wsze wydawał mi się „inny” (ciekawszy 
od innych)… I chyba strzał w dziesiątkę 
– myślę, że mam piękny ryngraf projek-
tu Henryka Grunwalda. Przesyłam fotki.

Z pozdrowieniami
Jan Ładysz

Kanada

Faktycznie, jest to ryngraf „Matka Boska Ostro-
bramska”, zaprojektowany przez Henryka Grun-
walda. Projekt datowany jest na lata 1945- 
-1955. Realizacja, podobnie jak w przypadku 
większości prac Grunwalda, została powierzo-
na grawerowi Stefanowi Chmieleckiemu, które-
go znak imienny w postaci inicjałów „SC” w ob-
rysie rombu widnieje na rewersie ryngrafu obok 
znaku Grunwalda, będącego wyobrażeniem ini-
cjałów „HG” tworzących postać warszawskiej Sy-
reny. Identyczny ryngraf oraz matryca służąca do 
jego wykonania były pokazywane podczas wspo-
mnianej w artykule wystawy „Twórczość w me-
talu Henryk Grunwalda” w październiku 2010 r. 
Szczególnie warto zwrócić uwagę na postać orła 
zdobiącego ryngraf. Motyw ten wielokrotnie po-
wracał w twórczości Grunwalda w różnych uję-
ciach, natomiast ten z ryngrafu jest niemal iden-
tyczny z orłami zdobiącymi urny przy Grobie Nie-
znanego Żołnierza w Warszawie (oczywiście rów-
nież projektowanymi przez Grunwalda).

Izabela Zawadzka




