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 Od Redakcji

Według redaktora Słownika języka polskiego, prof. Witolda Doroszewskiego, 
„wydarzenie” – to „to, co się wydarzyło, co się stało; zdarzenie (zwłaszcza 
ważne)”. Językoznawca podaje też kilka zaczerpniętych z polskiej literatury 

przykładów użycia tego słowa, wskazując na możliwość zniuansowania jego znacze-
nia: „Otwarcie nowego kina stało się WIELKIM WYDARZENIEM kulturalnym w życiu całe-
go miasta. […] Komedia Niemcewicza [»Powrót posła«] stała się WYDARZENIEM DNIA 
i przyniosła autorowi laury. […] NAJWIĘKSZYM WYDARZENIEM artystycznym teatru 
było wystawienie Fredrowskich »Dam i huzarów«”, itd. [podkreślenia – WP] (Słownik 
języka polskiego, T. IX, PWN, Warszawa 1963, s. 1458). Dziś – w zgiełku krzykliwych 
reklam i marketingowej gonitwy – słowo to wiele straciło ze swego pierwotnego zna-
czenia. Każdego dnia słyszymy o takim czy innym WYDARZENIU (często pisanym wielką 
literą), które w rzeczywistości jest przejawem mniej lub bardziej udanej, zwykle niewy-
kraczającej poza standardowe rozwiązania, aktywności w dziedzinie polityki, życia spo-
łecznego czy szeroko pojmowanej kultury.

Na tym tle wspólna inicjatywa Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodo-
wego w Krakowie, kryjąca się pod nazwą projekt „Bracia Gierymscy”, zwieńczona dwie-
ma wystawami, zorganizowanymi w obu muzeach mniej więcej w tym samym czasie 
– „Aleksander Gierymski 1850-1901” (Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 marca − 

10 sierpnia 2014) i „Maksymilian Gierymski. Dzie-
ła, inspiracje, recepcja” (Muzeum Narodowe w Kra-
kowie, 25 kwietnia – 10 sierpnia 2014) – z całą 
pewnością JEST WYDARZENIEM i to nie tylko w na-
szym muzealnictwie, ale także w całym tegorocz-
nym kalendarzu wydarzeń kulturalnych w Polsce.

O wystawach tych można przeczytać w części zarezerwowanej dla wybranego w nu-
merze tematu (s. 6-14). Piszą o nich kuratorki obu ekspozycji: Krystyna Znojewska-
-Prokop i Aleksandra Krypczyk. Trzeci artykuł, autorstwa Mariusza Pilusa, poświęcony 
jest młodszemu z braci Gierymskich, zafascynowanemu nie tylko malarstwem, ale także 
wynalazkiem fotografi i, która w latach aktywności artystycznej Aleksandra Gierymskie-
go na dobre zagościła już w atelier wielu malarzy (s. 14-18), a także – o czym może już 
innym razem – rzeźbiarzy, dekoratorów wnętrz i architektów.

„Spotkania z Zabytkami” są patronem medialnym obu wystaw, będziemy więc wra-
cać do nich w kolejnych numerach. Tymczasem, szczególnie tym wszystkim Czytelni-
kom, którzy interesują się historią służb konserwatorskich w Polsce oraz problematyką 
zasygnalizowaną w opracowaniu Małgorzaty Omilanowskiej Granice rekonstrukcji, opu-
blikowanym w poprzednim numerze pisma, polecamy kolejne artykuły na ten temat. 
Są to otwierający zeszyt tekst Mariusza Czuby 95 lat służby ochrony zabytków w Polsce 
(s. 4-5) oraz trzy uzupełniające się artykuły, w których opisane zostały krańcowo od-
mienne postawy wobec zasygnalizowanego problemu: Nowe realizacje w zabytkowym 
Gdańsku Stanisława Grzelachowskiego, Żeliwne piękno Sali Wielkiej w dawnym ratu-
szu Warszawy Wiesława Olszowicza i Schody dawnego sanatorium przeciwgruźliczego 
w Olsztynie Leszka Wawrykiewicza (s. 28-40).
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NA OKŁADCE: 
François Quesnel, „Portret 
Henryka III Walezego”, 1580-
-1586, tempera na desce, 
ze zbiorów Muzeum Naro-
dowego w Poznaniu (zob. 
s. 55-59).
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JUBILEUSZ KANAŁU BYDGOSKIEGO
Czynione są starania o wpisanie Ka-
nału Bydgoskiego na Listę Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO. W tym roku 
mija 240 lat od uruchomienia kanału 
(obiekt został otwarty w 1774 r.). W ra-

mach obchodów Roku Kanału Bydgo-
skiego 107 szkół przedstawiło swoje po-
mysły na uświetnienie jubileuszu. Byd-
goskie Centrum Informacji przygotu-
je specjalny folder informacyjny o kana-
le dla turystów i mieszkańców, w planie 
są wystawy, np. „Żegluga na Bydgoskim 
Węźle Wodnym”, pokonkursowa wysta-
wa „Kanał Bydgoski w obiektywie czte-
rech pór roku”, konkursy i imprezy plene-
rowe, m.in. Ster na Bydgoszcz, festyn ro-
dzinny „Śluzy”, V Bydgoski Piknik Mili-
tarny, urodziny Kanału Bydgoskiego, re-
konstrukcja historyczna nawiązująca do 
rzecznej Flotylli Pińskiej, skierowanej 
w 1939 r. do Bydgoszczy. 

PLANOWANY REMONT PAŁACU 
LUBOMIRSKICH W BYDGOSZCZY 

Dziewiętnastowieczny pałac Lubomir-
skich, położony w malowniczym parku 
na Dojlidach w Bydgoszczy ma być re-
montowany. W 1998 r. budynek ten ku-
piła użytkująca go Wyższa Szkoła Admi-
nistracji Publicznej. W ubiegłym roku bu-
dynek został wystawiony na sprzedaż. 
Oferta dotyczyła kupna odrestaurowanej 
zabytkowej rezydencji, z prawem użytko-
wania wieczystego całego założenia par-
kowego z trzema stawami. Teraz uczel-
nia wycofała ofertę i planuje pałac odre-
staurować.

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

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

najbardziej wartościowych pomników 
oraz wzniesiono cztery nowe. Na szcze-
gólne uznanie zasługuje również na-
wiązanie trwałej współpracy z Minister-
stwem Kultury Republiki Litewskiej, któ-
re prowadzi stały nadzór nad pracami 
konserwatorskimi, a także z Akademią 
Sztuk Pięknych w Wilnie oraz wileński-
mi architektami. 

POWRÓT DO POLSKI KOLEJNEGO 
SKRADZIONEGO OBRAZU 
W USA odnalazł się skradziony z Polski 
podczas drugiej wojny światowej obraz 
znanego niemieckiego malarza Johanna 
Conrada Seekatza pt. „Św. Filip chrzci słu-
gę królowej Kandaki”. Jest to olej na bla-
sze miedzianej, przedstawiający charak-
terystyczny temat z Dziejów Apostolskich. 
Jego autor był uznanym niemieckim arty-
stą, tworzącym w XVIII w. m.in. jako ma-
larz nadworny w Darmstadt. Obraz pocho-
dził ze zbiorów Piotra Fiorentiniego, pol-
skiego oficera, urzędnika i kolekcjonera. Do 
momentu wybuchu drugiej wojny świato-
wej znajdował się w Muzeum Narodowym 
w Warszawie. Jego losy w czasie wojny są 
nieznane. Można jedynie przypuszczać, że 
do wybuchu powstania warszawskiego 
w 1944 r. obraz pozostał w muzeum.
Dzieło udało się odzyskać dzięki współpra-
cy rządów Polski i USA, a dokładnie spe-
cjalnej, działającej przy federalnej agen-
cji służb imigracyjno-celnych jednostki 
dochodzeniowej ICE/HSI (Immigration 
and Customs Enforcement/Homeland Se-
curity Investigations). Już w 2011 r. przy 

współpracy z agentami federalnymi ICE/
HSI udało się ustalić, że obraz Seekatza 
został w 2006 r. wystawiony na sprzedaż 
w jednym z nowojorskich domów aukcyj-
nych, a następnie trafił do galerii w Lon-
dynie. Wiele miesięcy zajęły jednak skom-
plikowane procedury prawno-administra-
cyjne, umożliwiające powrót dzieła z Lon-
dynu do Nowego Jorku, a następnie prze-
kazanie go stronie polskiej. Obraz jest już 
w zbiorach Muzeum Narodowego w War-
szawie.

NAGRODA IM. PROF. ALEKSANDRA 
GIEYSZTORA
W ramach XV edycji Nagrody im. prof. 
Aleksandra Gieysztora, przyznawanej od 
1999 r. przez Fundację Kronenberga przy 
City Handlowy, to prestiżowe wyróżnie-
nie otrzymał Społeczny Komitet Opieki 
nad Starą Rossą, najstarszą polską ne-
kropolią w Wilnie. 
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Ros-
są powstał w 1990 r. z inicjatywy wileń-
skich strażników pamięci: dziennikarza 
Jerzego Surwiłły, lekarza Olgierda Korze-
nieckiego, dzisiejszej prezes Alicji Klima-
szewskiej oraz dziennikarki Haliny Jot-
kiałło. Do jego powstania przyczynił się 
także Jerzy Waldorff, który był zarówno 
jednym z inicjatorów, jak i wielkim en-
tuzjastą całego projektu. Do tej pory na 
Cmentarzu Powązkowskim, w czasie 
kwesty, zbierane są datki na renowację 
Starej Rossy. Celem nadrzędnym Komite-
tu jest opieka nad pomnikami na najstar-
szej polskiej nekropolii w Wilnie – Starej 
Rossie oraz ich sukcesywna renowacja. 
Dzięki Społecznemu Komitetowi Opie-
ki nad Starą Rossą na nekropolii w Wil-
nie wykonano renowacje sześćdziesięciu 

Grób Marii z Billewiczów Piłsudskiej, miejsce pochówku 
urny z sercem Józefa Piłsudskiego na Starej Rossie

Fragment Kanału Bydgoskiego

Johann Conrad Seekatz, „Św. Filip chrzci sługę  
królowej Kandaki”

Pałac Lubomirskich w Bydgoszczy
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MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO
Tegoroczna, XVI edycja Dni Dziedzic-
twa Kulturowego obchodzona będzie 
pod hasłem „Wielki wybuch 1914-1918”, 
w związku z przypadającą w tym roku 100. 
rocznicą wybuchu pierwszej wojny świa-
towej. Podczas dwóch majowych week-
endów pokazane zostaną nie tylko zabyt-
ki militarne, ale także obiekty świadczące 
o wielkiej zmianie i rozwoju cywilizacyj-
nym, dla którego wielka wojna była bez-
pośrednim impulsem. W każdym z dzie-
sięciu wybranych miejsc będzie można 
poznać historię zabytków z lat 1914-1918 
oraz losy ich gospodarzy i postaci z nimi 
związanych, którzy wpłynęli na kształt 

życia gospodarczego, obywatelskiego i ar-
tystycznego tego okresu. W ciekawy spo-
sób opowiedzą o nich przewodnicy – pa-
sjonaci i eksperci. Będą również zorgani-
zowane warsztaty, plenery i pokazy, któ-
re przyczynią się do lepszego poznania 
prezentowanych miejsc. Część z nich 
przygotowywana jest z myślą o najmłod-
szych. Zwiedzanie tegorocznych zabyt-
ków uatrakcyjnią też miniwystawy, spo-
tkania, koncerty, spacery oraz wycieczki 
tematyczne. Ponadto w punktach infor-
macyjnych przy wszystkich zwiedzanych 
obiektach będzie można otrzymać publi-
kację autorstwa Katarzyny Kobylarczyk, 
przedstawiającą losy postaci i zabytków 
podczas pierwszej wojny światowej.

OGRÓD SASKI W LUBLINIE 
PO REMONCIE

Ogród Saski w Lublinie, założony 
w 1837 r., niedawno przeszedł gruntowny 
remont. Wymieniona została nawierzch-

nia wszystkich alejek − na części alejek 
zewnętrznych położono asfalt, inne po-
kryto drobnym grysem lub kostką. Wycię-
to samosiejki i chore gałęzie drzew. Posa-
dzono 170 tys. nowych roślin, m.in. wokół 
fontanny. Odnowiono altankę oraz zrezy-
gnowano z ogrodzenia wokół muszli kon-
certowej. Wprowadzono ponadto elemen-
ty małej architektury: ogrodowe schodki, 
gazony z piaskowca przy głównym kwiet-
niku, białą pergolę, po której latem będą 
piąć się czerwone róże. 

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

PRZEBUDOWA ZAMKU KSIĄŻĄT 
POMORSKICH W SZCZECINIE
Rusza modernizacja północnego skrzy-
dła Zamku Książąt Pomorskich w Szcze-
cinie. Po przebudowie wnętrza zyskają 
renesansowy charakter i pozwolą na or-
ganizację wystaw, koncertów i spekta-
kli. Modernizacja obejmie całe skrzydło 
od piwnic aż po wieżę widokową. Naj-
trudniejsza będzie budowa tarasu wido-
kowego nad powierzchnią dachu i sani-
tariatów w podziemiach, gdzie ma po-
wstać nowa sala wystawowa. Remont 
obejmie także m.in. wymianę wszyst-
kich instalacji oraz stolarki i położenie 
nowej ceglanej posadzki. Ma także zo-
stać odtworzone wejście do dawnej ka-
plicy zamkowej od strony wieży widoko-

wej i przejazd bramny w holu. Najbar-
dziej reprezentacyjnemu pomieszczeniu 
zamku, czyli sali Bogusława X, miesz-
czącej się w dawnej kaplicy, zostanie 
przywrócony jej wcześniejszy wygląd; 
wykonana zostanie sztukateria i malo-
widła na sklepieniu. Ponadto przeszklo-
na podłoga umożliwi oglądanie znajdu-
jącej się pod salą krypty książęcej. Wy-
konawcą projektu przebudowy jest fir-
ma Restauro z Torunia. Prace mają być 
zakończone w październiku br.

ROK KOLBERGA 2014
W tym roku obchodzony jest Rok Kolber-
ga, kompozytora i folklorysty. Oskar Kol-
berg (1814-1890) w wydanych za życia 33 
tomach monografii regionalnych utrwa-
lił obraz polskiej sztuki i kultury ludowej. 
Zapisy muzyki i tekstów folkloru, ukaza-
ne w kontekście życia i kultury wspól-
not lokalnych, do dziś wykorzystywane 
są przez kompozytorów, nauczycieli mu-
zyki, muzyków folkowych, zespoły ama-
torskie, wreszcie przez badaczy i wszyst-
kich pragnących poznać kulturę wsi pol-
skiej XIX w.

„Dorobek Kolberga był gigantyczny, a tylko 
8 proc. badanych Polaków wie kim był. Rok 
Kolberga ma to zmienić” − mówił minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bog-
dan Zdrojewski podczas konferencji, która 
odbyła się 9 stycznia br. w Muzeum Etno-
graficznym w Warszawie. Organizację Biu-
ra Obchodów minister powierzył Instytu-
towi Muzyki i Tańca. Ogłosił ponadto spe-
cjalny program „Kolberg 2014 – Promesa”. 
Ma on za zadanie przygotować na cały rok 
jak największą liczbę przedsięwzięć arty-
stycznych, naukowych, edukacyjnych, do-
kumentacyjnych oraz popularyzatorskich 

związanych z postacią i twórczością Oska-
ra Kolberga oraz kulturą i  sztuką tradycyj-
ną. Do bogatego programu należy także 
m.in.  stworzenie strony internetowej po-
święconej folkloryście i uruchomienie inter-
aktywnego przewodnika po Polsce Kolber-
ga, digitalizacja i udostępnienie rękopisów 
Kolberga oraz wydanych tomów jego dzieł, 
ponadto − renowacja nagrobka na Cmen-
tarzu Rakowickim w Krakowie, opracowa-
nie Raportu o muzyce tradycyjnej i tańcu 
tradycyjnym oraz przygotowanie wystaw 
poświęconych Oskarowi Kolbergowi w kon-
tekście historii i kultury XIX w.

EUROPEJSKI SZLAK TEATRÓW 
HISTORYCZNYCH
Powstała strona internetowa poświęco-
na Trasie Bałtyckiej, przygotowywanej 
w ramach międzynarodowego projektu 
Europejski Szlak Teatrów Historycznych. 
Adres strony: www.balticroute.instytut- 
-teatralny.pl. Ponieważ otwarcie Trasy 
Bałtyckiej zaplanowane jest na wiosnę 
2015 r., w chwili obecnej na stronie będą 
się ukazywały nowości dotyczące przy-
gotowań inauguracji Trasy Bałtyckiej, jak 
i innych tras w ramach projektu. Będą 
informacje na temat teatrów biorących 
udział w projekcie, jak i ich wspólnych 
działań mających na celu upowszechnia-
nie Trasy Bałtyckiej Europejskiego Szla-
ku Teatrów Historycznych.

W Ogrodzie Saskim w Lublinie

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, który 
znajdzie się na Trasie Bałtyckiej
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31 października 1918  r. Rada 
Regencyjna Królestwa Polskiego, 
stanowiąca pierwszy formalny apa-
rat władzy odradzającego się po la-
tach niewoli państwa polskiego, wy-
dała Dekret o  opiece nad zabytka-
mi sztuki i  kultury, prawnie sank-
cjonujący ochronę zabytków na zie-
miach polskich. Dokument ten – na 
prawach ustawy – ogłoszony został 
drukiem w  Dzienniku Praw Pań-
stwa Polskiego z 8 listopada 1918 r. 
Ukazanie się dekretu Rady Regen-
cyjnej w  powszechnej opinii uzna-
wane jest za datę narodzin praw-
nej ochrony zabytków i administra-
cji konserwatorskiej w  Polsce. Jego 
znaczenie ma jednak o wiele większy 
niż tylko formalnoprawny wymiar. 
Otóż w momencie odbudowy struk-
tur nieistniejącego przez 123  lata 
państwa wśród strategicznych zadań 
pierwszej polskiej władzy ustawo-
dawczej znalazła się potrzeba ochro-
ny narodowego dziedzictwa kultu-
rowego, postrzeganego nie jako ka-
prys czy dobra wola wąskiego gro-
na „miłośników zabytków”, ale po-
wszechny obowiązek. Nie było to 
w ówczesnych europejskich realiach 
sprawą oczywistą, a biorąc pod uwa-
gę wyniszczenie kraju działania-
mi pierwszej wojny światowej i  ko-
nieczność integracji podzielonych 
rozbiorami ziem polskich, kwestie 
kultury i ochrony zasobów material-
nego dziedzictwa zdawały się pozo-
stawać na marginesie problemów 
życia społecznego i  politycznego. 
Niewątpliwie na taki stan rzeczy 
ogromny wpływ miały wcześniej-
sze działania narodowych stowarzy-
szeń i  gremiów konserwatorskich, 

funkcjonujących w  realiach zabo-
rów, widzących w pamiątkach prze-
szłości źródło narodowej tożsamo-
ści. Ochrona zabytków była na zie-
miach polskich patriotycznym obo-
wiązkiem i  swoistym orężem wal-
ki o suwerenny byt. Tak więc odzy-
skanie niepodległości przez Polskę 
nieprzypadkowo zbiegło się z wyda-
niem pierwszej polskiej ustawy do-
tyczącej ochrony zabytków, co ura-
sta do rangi symbolu.

O znaczeniu i  dalekowzroczno-
ści dekretu Rady Regencyjnej świad-
czy nowatorskie spojrzenie na de-
finicję i  rolę zabytku, rozumiane-
go nie tylko w  kategoriach dzie-
ła architektury i  sztuk plastycz-
nych, ale także krajobrazu kulturo-
wego i  dziedzictwa niematerialne-
go. W skali europejskiej było to zja-
wiskiem awangardowym. Ochro-
nie podlegać miały wszystkie zabyt-
ki w  granicach państwa polskiego 
objęte wpisem do „inwentarza za-
bytków sztuki i kultury” oraz pozo-
stałe nieliczące mniej niż 50 lat. De-
kret określił wreszcie odpowiedzial-
ność i  kompetencje organów admi-
nistracji państwowej, ustanawiając 
dwuinstancyjną władzę konserwa-
torską: urząd konserwatora okrę-
gowego i  ministra właściwego do 
spraw dziedzictwa, wówczas mini-
stra Wyznań Religijnych i  Oświe-
cenia Publicznego. Dekret, pomi-
mo swego z  założenia tymczasowe-
go charakteru, obowiązywał przez 
10 kolejnych lat, kiedy to zastąpio-
ny został Rozporządzeniem Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 
6 marca 1928 r. o opiece nad zabyt-
kami. Nowy dokument, wydany 

z  mocą ustawy, opierał się zasadni-
czo na poprzednich zapisach, uści-
ślając jednak prawny status zabytku, 
którego ochronę sankcjonować mia-
ło odtąd „orzeczenie władzy pań-
stwowej”. Od wejścia w  życie roz-
porządzenia cytowane orzeczenie 
przybrało postać do dziś obowiązu-
jącej decyzji o wpisie do rejestru za-
bytków. W konsekwencji Rozporzą-
dzenia z dnia 6 marca 1928 r., w ra-
mach Ministerstwa Wyznań Re-
ligijnych i  Oświecenia Publiczne-
go, będącego organem drugiej in-
stancji, utworzone zostało stanowi-
sko Generalnego Konserwatora Za-
bytków, który to urząd przetrwał 
do chwili obecnej. Pierwszą instan-
cją pozostali okręgowi (wojewódz-
cy) konserwatorzy zabytków, dzia-
łający w strukturach państwowej ad-
ministracji wojewódzkiej. Tym sa-
mym ostatecznie ukształtowana zo-
stała obowiązująca do naszych cza-
sów organizacja państwowych orga-
nów konserwatorskich i ramy praw-
nych form ochrony zabytków.

Polityczny konsensus i  wsparcie 
najwyższych organów władzy pań-
stwowej dla prawnego uregulowa-
nia kwestii ochrony narodowego 
dziedzictwa u zarania niepodległego 
bytu odrodzonej Rzeczypospolitej 
umożliwiły stworzenie w  krótkim 
okresie dwudziestolecia międzywo-
jennego – jednego z  najsprawniej-
szych i najnowocześniejszych w ska-
li ówczesnej Europy – aparatu admi-
nistracji konserwatorskiej. Ten zaś 
mógł pokierować odbudową zruj-
nowanych w  czasie pierwszej woj-
ny światowej bezcennych zabyt-
ków oraz udokumentować i  objąć 

95 lat służby ochrony 
zabytków w Polsce
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prawną ochroną najcenniejszy za-
sób narodowego dziedzictwa. Nie-
zaprzeczalnym dorobkiem tych cza-
sów jest wykształcenie odpowied-
nich kadr, których determinacja, 
bezkompromisowość i wiedza w de-
cydujący sposób zaważyły na powo-
jennych losach ochrony zabytków 
w  Polsce. Rzeczą znamienną po-
zostaje fakt, iż w  powojennych re-
aliach reżimu komunistycznego, 
traktującego kulturowe dziedzictwo 
jako „burżuazyjny przeżytek”, aż do 
1962 r. kwestie prawnej ochrony za-
bytków regulowało rozporządzenie 

prezydenta Mościckiego. Swoistą 
polityczną neutralność zachowa-
ły także służby konserwatorskie ba-
zujące na przedwojennych kadrach, 
mających ogromny wpływ na kształt 
powojennej odbudowy kraju. Polscy 
konserwatorzy odegrali także zna-
czącą rolę w  kształtowaniu nowo-
czesnej doktryny konserwatorskiej, 
a niektórzy z nich, jak prof. Jan Za-
chwatowicz, na stałe weszli do pan-
teonu światowego konserwator-
stwa. Im to także należy przypisać, 
iż dostosowana do nowych realiów 
Ustawa z  dnia 15 lutego 1962 roku 

o  ochronie dóbr kultury i  o muzeach 
utrzymywała zarówno dotychczaso-
we ramy organizacyjne państwowej 
służby konserwatorskiej, jak i praw-
ne formy ochrony zabytków.

Z perspektywy upływu 95 lat od 
wejścia w  życie pierwszego polskie-
go aktu normatywnego o  ochro-
nie zabytków możemy zaryzykować 
stwierdzenie, iż nakreślone wów-
czas podstawy prawne i  organiza-
cyjne okazały się optymalne. Mimo 
wielokrotnych zmian i  noweliza-
cji przepisów nie zdołano zakwe-
stionować zasadności funkcjono-
wania dwuinstancyjnego centralne-
go aparatu administracyjnego, ba-
zującego na merytorycznej i wyspe-
cjalizowanej kadrze, mającego de-
cydujący wpływ na określenie chro-
nionego zasobu oraz proces inwe-
stycyjny w  przestrzeni zabytkowej. 
Apolityczność, merytoryczne za-
plecze oraz stabilność organizacyj-
na w  ramach centralnej admini-
stracji rządowej są gwarantem sku-
tecznej polityki ochrony zabytków 
w  Polsce. Zasób zabytkowy, będący 
dobrem bezcennym i  nieodnawial-
nym, wymaga szczególnego trakto-
wania, tym bardziej iż w ciągu ostat-
niego stulecia doznał on tak dotkli-
wych strat. Należy o  tym pamiętać 
w kontekście trwającej debaty o po-
trzebie reformy systemu ochrony za-
bytków w Polsce. Obowiązująca me-
dyków i  konserwatorów maksyma 
primum non nocere powinna przy-
świecać jej uczestnikom. Okazją do 
podsumowań i  dyskusji nad współ-
czesnymi problemami ochrony za-
bytków w  Polsce będą organizowa-
ne przez Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa obchody Międzynarodowe-
go Dnia Ochrony Zabytków, które 
w tym roku odbędą się 24 kwietnia 
w Żyrardowie.

Mariusz Czuba
zastępca dyrektora 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa

| Pierwsza strona Dziennika Praw Państwa 
Polskiego z dnia 8 listopada 1918 r. z Dekretem 
o opiece nad zabytkami sztuki i kultury

...............................................................................
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Aleksander Gierymski (1850-
-1901), jeden z  najwybit-
niejszych artystów polskich 
drugiej połowy XIX w., na-

ukę rozpoczął w  Warszawie pod kie-
runkiem Rafała Hadziewicza w  tzw. 
Klasie Rysunkowej. W  ślad jednak za 
starszym bratem Maksymilianem, już 
wtedy znanym malarzem, postanowił 

kontynuować kształcenie poza grani-
cami kraju podzielonego rozbiorami, 
w Monachium. Po przyjeździe do sto-
licy Bawarii zetknął się z polską kolo-
nią artystyczną, pod nieformalnym 
przywództwem Józefa Brandta i Mak-
sa Gierymskiego, do której należały ta-
kie indywidualności, jak osiadli wtedy 
nad Izarą m.in. Adam Chmielowski 

i Alfred Wierusz-Kowalski. Początko-
wo wpływ na twórczość Aleksandra 
mieli profesorowie tamtejszej Aka-
demii Sztuk Pięknych – Aleksander 
Strahüber, Johann Georg Hiltensper-
ger, Carl von Piloty. Studia ukończył 
znakomicie. Wykonane przez arty-
stę modello do „Sceny sądu z »Kup-
ca weneckiego«” Williama Szekspira, 

Aleksander Gierymski 
– poeta światła

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

 

1 | „W altanie”, 1882, olej 
na płótnie, wym. 137 x 148 
cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie) 

2 | „Żydówka 
z pomarańczami”, ok. 1880- 
-1881, olej na płótnie, wym. 
65 x 54 cm  (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie) 

1

„On był przedewszystkiem i  jedynie wielkim twórcą, wielkim poetą światła, 
uganiającym się niezmordowanie i aż rozpacznie za samą światła istotą”

(Z. P. [Zenon Przesmycki], Aleksander Gierymski ur. 1852  r. [!]– zmarł 
w Rzymie d. 6 marca 1901, „Chimera”, t. 1, z. 2, 1901, s. 351)
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środowiskiem monachijskim, w  po-
szukiwaniu nowych wyzwań, po-
stanowił zatrzymać się w  Rzymie. 
W  wyniku wnikliwych obserwa-
cji codziennego życia mieszkańców 
wiecznego miasta namalował „Au-
sterię rzymską” i  „Grę w  mora”, któ-
re były realistycznie ujętymi scenami 
rodzajowymi ukazującymi wnętrza 
rzymskich tawern. Obie kompozycje 
zostały wykonane jeszcze według za-
sad warsztatu akademickiego.

W Rzymie rozpoczął obraz „W al-
tanie”, który ukończył dopiero w War-
szawie. Ta stylizowana, kostiumowa 
scena była przez artystę wielokrotnie 
przemalowywana i poprawiana. Osta-
teczną kompozycję, dużego formatu, 
poprzedził Gierymski studiami ple-
nerowymi, w  których zawarł syntezę 
własnych poszukiwań w  zakresie ob-
serwacji światła i  zmienności zjawisk 

przedłożone w konkursie prac dyplo-
mowych na zadany temat, zostało na-
grodzone złotym medalem z  obo-
wiązkiem zrealizowania dużej kom-
pozycji. Obraz ten, uważany za pierw-
szą poważniejszą i  samodzielną pra-
cę u  progu kariery, czerpie inspira-
cje z malarstwa weneckiego, z którym 
twórca zetknął się podczas pierwszej 
podróży do Włoch w 1871 r. Razem 
z  Maksymilianem odwiedzili wtedy 
Wenecję, gdzie mieli możliwość po-
dziwiać obrazy Veronese’a, Tintoret-
ta i Tycjana. Wpływy tej sztuki powra-
cają jeszcze w  powstałych w  później-
szych latach dwóch wersjach obrazu 
„Sjesta włoska”.

Nieoczekiwana śmierć bra-
ta w  1874  r. zmieniła radykal-
nie dotychczasowe życie Aleksan-
dra i  przyspieszyła proces dojrze-
wania artystycznego. Zniechęcony 

optycznych. Dociekania te zbliży-
ły go, zupełnie niezależnie, do malar-
skich osiągnięć impresjonistów.

W 1879  r. osiadł na kilka lat 
w  Warszawie. Nawiązał wtedy kon-
takty z  grupą literatów i  krytyków 
związanych z  czasopismem „Wędro-
wiec”. Razem ze Stanisławem Wit-
kiewiczem i  Antonim Sygietyńskim 
Gierymski brał udział w kształtowa-
niu teoretycznych zasad estetyki re-
alizmu w  sztuce polskiej. Zaintere-
sowania artystyczne skoncentrował 
wtedy na tematach związanych z ży-
ciem rodzinnego miasta. Powstały 
realistyczne obrazy, które ukazywa-
ły pracę i  zajęcia mieszkańców ubo-
gich dzielnic położonych nad Wi-
słą: cztery wersje „Żydówki z poma-
rańczami”, „Brama na Starym Mie-
ście”, „Powiśle”, „Przystań na Solcu” 
i  nieco później „Piaskarze”. Jednym 
z  najciekawszych dzieł tego okre-
su było „Święto Trąbek”. Do tematu 
tego artysta powracał w trzech kolej-
nych wersjach obrazu. Szczegóły ju-
daistycznego obrzędu religijnego są 
tu tylko pretekstem do analizowania 
problematyki światła zachodzącego 
słońca, które rzuca refleksy na rzekę 
przy zapadającym zmroku.

Gierymski często zmieniał miej-
sca pobytu, nigdzie nie osiadł na sta-
łe, nieustannie krążył po Europie. 
W 1890 r. na krótko powrócił do Mo-
nachium, gdzie powstały jego pierw-
sze miejskie nokturny, przedstawiają-
ce place Maksymiliana Józefa i  Wit-
telsbachów. Obraz ukazujący ostatni 
z nich został nagrodzony złotym me-
dalem II klasy na Dorocznej Między-
narodowej Wystawie Sztuki w  Gla-
spalast i zakupiony do zbiorów Neue 
Pinakothek w  Monachium. Artysta 
marzył jednak o  wyjeździe do Pary-
ża. Udało mu się to dopiero we wrze-
śniu 1890 r. Kontakt z paryskim śro-
dowiskiem artystycznym wyzwolił 
w malarzu chęć podjęcia nowych wy-
zwań. Efektem coraz bardziej wnikli-
wego analizowania istoty sztuczne-
go oświetlenia były dwie wersje „Ope-
ry paryskiej”. Obydwa nokturny zwra-
cają uwagę wyjątkowo silną ekspresją, 
która wynika z kontrastu światła lamp 
ulicznych z  pogrążonym w  mroku, 

2
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tętniącym życiem placem 
przed gmachem opery.

Podsumowaniem pary-
skiego okresu twórczości był 
dużego formatu obraz „Wie-
czór nad Sekwaną”. Twórca 
powrócił jeszcze raz do pro-
blematyki światła słoneczne-
go gasnącego na powierzch-
ni rzeki o  zmroku. Analizę 
tego zagadnienia potrakto-
wał w sposób dla siebie nowa-
torski. Formę budował drob-
nymi pociągnięciami pędz-
la, w ten sposób uzyskał wra-
żenie połyskujących drob-
nych zmarszczeń tafli wody. 
W eksperymentach z materią 
malarską nawiązał tu bezpo-
średnio do doświadczeń dy-
wizjonistów.

W 1893  r. przyjechał na 
krótko do kraju i  zdecydo-
wał się skorzystać z  zapro-
szenia do gościnnego domu 
Włodzimierza Tetmajera w Bronowi-
cach. Powstały tam słoneczne pejzaże, 
m.in. „Droga w Bronowicach”, „Chło-
piec w  słońcu” – obraz o  wyraźnym 
wpływie francuskiego impresjonizmu 

i  „Trumna chłopska” – przejmująca 
scena z życia biedoty wiejskiej.

Eksperymenty z  jaskrawym świa-
tłem słonecznym kontynuował Gie-
rymski w  serii widoków z  Villa 

Torlonia we Frascati, gdy za-
trzymał się na kilka miesię-
cy w  Rzymie w  1895  r. Po 
przyjeździe do Monachium 
powrócił do problematy-
ki nokturnu. W  wykona-
nych wtedy obrazach „Most 
Ludwika w  Monachium”, 
a  szczególnie w  „Ulicy 
w  Monachium”, w  wyniku 
coraz dalej idących badań 
i  prób malarskich z  maksy-
malnie skontrastowanym 
nocnym światłem ulicznym, 
osiągnął niezwykłe efekty 
uproszczenia formy.

Koniec lat dziewięćdzie-
siątych XIX  w. upłynął ar-
tyście głównie pod znakiem 
podróży po Włoszech, od-
wiedził wtedy Wenecję, Ne-
apol, Amalfi, Sienę. Przywiózł 
z nich widoki miast i wnętrz 
kościołów, m.in. katedry św. 
Marka w  Wenecji i  katedry 

w Sienie. Ostatnie jego prace malowane 
w  Weronie, zupełnie pozbawione szta-
fażu, otwierają nowe sfery poszukiwań 
artystycznych i nawiązują już do proble-
matyki malarstwa symbolicznego.

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

3 | „Brama na Starym 
Mieście w Warszawie”, 1883, 
olej na płótnie, wym. 64 x 
49 cm (w zbiorach Muzeum 
Sztuki w Łodzi)

4 | „Święto Trąbek I”, 1884, 
olej na płótnie, wym. 47 x 
64,5 cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie) 

3

4
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obserwatorem natury i  dążył do zro-
zumienia jej istoty. Z  uwagą noto-
wał przemiany, które dokonywały się 
współcześnie w  sztuce europejskiej 
i  przetwarzał je w  sposób indywidu-
alny. Eksperymentowanie ze zjawi-
skami optycznymi i materią malarską 

Zmarł w  osamotnieniu i  biedzie 
w rzymskim szpitalu, doglądany przez 
oddanego przyjaciela, rzeźbiarza An-
toniego Madeyskiego. Większą część 
życia borykał się z  kłopotami finan-
sowymi. Krótkie chwile prosperi-
ty przeplatały się z  długimi okresami 
niedostatku, dlatego w  latach osiem-
dziesiątych ze względu na trudną sy-
tuację ekonomiczną podjął działal-
ność ilustratorską dla czasopism war-
szawskich: „Tygodnika Ilustrowane-
go” i  „Kłosów”. Dwukrotnie zetknął 
się z ludźmi, którzy docenili jego ma-
larstwo i umożliwili mu, choć na krót-
ko, stabilizację pozbawioną kłopo-
tów życia codziennego. Pierwszym 
z  nich był Ignacy Korwin Milewski, 
bogaty miłośnik sztuki, który w  la-
tach osiemdziesiątych kupował obra-
zy artysty. Drugi dobroczyńca i przy-
jaciel, Brunon Abdank Abakanowicz, 
znany matematyk i  wynalazca wspie-
rał Gierymskiego nie tylko finanso-
wo, ale również wielokrotnie gościł go 
w swojej willi pod Paryżem.

Różnorodna twórczość Aleksan-
dra Gierymskiego wymyka się jedno-
znacznej kategoryzacji. Artysta szyb-
ko porzucił młodzieńcze fascynacje 
i  stał się bezkompromisowym i  nie-
strudzonym poszukiwaczem własnej 
drogi artystycznej. Był wnikliwym 

prowadziło artystę do niepowtarzal-
nych osiągnięć. Gierymski posiadał 
niebywale drażliwą osobowość, która 
nie znosiła żadnej negatywnej oceny. 
Sam dla siebie był najbardziej suro-
wym i wymagającym krytykiem. Ob-
razy, które wyszły spod jego pędzla, 

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

5 | „Wieczór nad 
Sekwaną”, 1893, olej 
na płótnie, wym. 122,5 
x 186,5 cm  (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Krakowie)

6 | „Chłopiec 
w słońcu”, 1893-1894, 
olej na płótnie, wym. 
94 x 77 cm (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu)
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Narodowe w  Warszawie i  Muzeum 
Narodowe w Krakowie.

Na wystawie zaprezentowano nie-
mal całą zachowaną i  dostępną spu-
ściznę Aleksandra Gierymskiego – 
około 200 dzieł (około 120 obrazów 
i  szkiców olejnych, około 70 rysun-
ków, jeden szkicownik), a  także bli-
sko 110 drzeworytów wykonanych 
według rysunków Gierymskiego oraz 
zespół fotografii modeli pozujących 
artyście. Wiele z  nich nie było nigdy 
pokazywanych szerszej publiczności. 
Większość prac pochodzi ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Warszawie, 
pozostałe wypożyczono z osiemna-
stu muzeów polskich, dwóch instytu-
cji zagranicznych oraz z wielu kolekcji 
prywatnych.

Krystyna 
Znojewska-Prokop

a  nie uzyskały autoakceptacji, potra-
fił wielokrotnie przemalowywać. Je-
śli mimo to były dalekie od oczekiwa-
nego przez artystę efektu, niszczył je 
bezpowrotnie.

Wystawa twórczości Aleksandra 
Gierymskiego w  Muzeum Narodo-
wym w  Warszawie jest pierwszą po 
latach tak wszechstronną i  komplet-
ną prezentacją dorobku artystyczne-
go malarza, który był bohaterem wy-
stawy inaugurującej w  1938  r. dzia-
łalność muzeum w  nowym gmachu 
w Alejach Jerozolimskich. Ekspozycja 
jest częścią projektu „Bracia Gierym-
scy”, realizowanego przez Muzeum 

W 2014  r. przypada 140. 
rocznica śmierci Mak-
symiliana Gierymskie-
go (1846-1874), jed-

nego z  najważniejszych artystów pol-
skich XIX stulecia, malarza związane-
go z polską kolonią artystyczną w Mo-
nachium. Jego nowoczesna, nieakade-
micka postawa twórcza wyznaczyła 
wyraźny przełom w rozwoju rodzime-
go malarstwa. Stanowiła kontrpropo-
zycję wobec szkoły historycznej Jana 
Matejki. Domeną Gierymskiego było 
malarstwo batalistyczne oraz pejzażo-
wo-rodzajowe, a  najistotniejszą war-
tością jego oeuvre – ustanowienie no-
wej jakości w polskim malarstwie pej-
zażowym: nowoczesnego, syntetycz-
nego typu krajobrazu, opartego z jed-
nej strony na realistycznej obserwa-
cji, a  z  drugiej – na wywołanym no-
stalgią wspomnieniu. Krajobraz ten 
łączył się z  romantycznym przekona-
niem o więzi człowieka z naturą, sta-
nowił wyraz przeżyć i  uczuć autora. 
Tę niezwykle osobistą formułę malar-
ską stworzył Gierymski, opierając się 
na popularnym w  środowisku mona-
chijskim tzw. pejzażu stimmungowym 
(niem. die Stimmung – nastrój, stro-
jenie). Formułę tę przejęli inni pol-
scy monachijczycy, którzy – mniej lub 
bardziej twórczo – kontynuowali ją 
ikonograficznie i formalnie, co dopro-
wadziło do uformowania pierwszej 
polskiej szkoły pejzażowej.

Maksymilian Gierymski wraz 
z  młodszym bratem Aleksandrem 
oraz m.in. Józefem Brandtem i  Ada-
mem Chmielowskim współtworzył 
tzw. sztab polskiej kolonii artystycz-
nej w Monachium. Naukę na Wydzia-
le Mechanicznym Instytutu Politech-
nicznego i  Rolniczo-Leśnego w  Pu-
ławach przerwał w 1863 r., aby wziąć 
udział w  powstaniu styczniowym. 
Wspomnienia tragicznego przebiegu 
walk stały się w  późniejszym okresie 
jednym z najważniejszych wątków te-
matycznych jego twórczości. Po upad-
ku powstania kształcił się  w warszaw-
skiej Klasie Rysunkowej (1864). Sty-
pendium rządowe umożliwiło Gie-
rymskiemu wyjazd do Monachium 
(1867), gdzie podjął studia w  Kró-
lewskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

7 | „Most Ludwika w Monachium”, 1896-
-1897, olej na płótnie, wym. 81,5 x 60,5 cm 
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie)

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

|    Spotkania z Zabytkami       3-4  2014           10



Wkrótce przerwał regularne studia 
akademickie i  zapisał się do prywat-
nej pracowni batalisty Franza Adama. 
Został także członkiem monachij-
skiego Kunstvereinu (niem. Związek 
Sztuki). Niezwykle szybko ukształ-
tował się dojrzały styl Maksymilia-
na Gierymskiego. Schyłek życia arty-
sty to jednocześnie najbardziej płod-
ny okres jego twórczości. W  Mona-
chium otworzył własne atelier, inten-
sywnie pracując i biorąc udział w licz-
nych wystawach. Szybko zyskał uzna-
nie krytyki i  publiczności, jego dzie-
ła cieszyły się także zainteresowaniem 
europejskich marszandów. W 1873 r. 
wziął udział w  Wystawie Światowej 

w  Wiedniu, gdzie otrzymał  medal, 
w  1874  r. został członkiem Królew-
skiej Akademii Sztuk Pięknych w Ber-
linie. Ostatnie lata artysty zdomino-
wała choroba – gruźlica. W  1874  r. 
spędził, wraz z  bratem Aleksandrem, 
dłuższy czas w  Rzymie. W  stolicy 

Włoch powstało jego ostatnie dzieło 
„Polowanie »par force« na jelenia”. 
Schyłek życia Maksymiliana upłynął 
na kuracji w  alpejskim kurorcie Bad 
Reichenhall, gdzie zmarł i  został po-
chowany na miejscowym cmentarzu 
przy kościele San Zeno.

Jedyna powojenna wystawa mono-
graficzna Maksymiliana Gierymskie-
go została zorganizowana w Muzeum 
Narodowym w  Warszawie w  1974  r., 
w  nieco zmienionej wersji w  1975  r. 
w  Muzeum Pomorza Środkowego 
w  Słupsku oraz w  Muzeum Narodo-
wym w Krakowie.

Koncepcja obecnej wystawy 
w Muzeum Narodowym w Krakowie 
zakłada prezentację oeuvre Maksymi-
liana Gierymskiego w kontekście mo-
nachijskiego środowiska artystyczne-
go. Założenie to zgadza się z pogląda-
mi samego artysty: „Sztuka jest zawsze 
wyrazem wieku, jest zawsze odbiciem 
upodobań, jeżeli nie całego społeczeń-
stwa, to przynajmniej tej warstwy, do 

Maksymilian Gierymski 
– dzieła, inspiracje, recepcja

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

1 | Maksymilian Gierymski, „Patrol 
powstańczy”, 1872-1873, olej na płótnie, 
wym. 59,5 x 107 cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

2 | Maksymilian Gierymski, „Obóz Cyganów I”, 
1867-1868, olej, płótno naklejone na deskę, 
wym. 41 x 65 cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie)

1

2

   Spotkania z Zabytkami       3-4  2014    |   11



prac na podłożu papierowym, album 
oraz szkicownik), zestawionych z pra-
cami twórców polskich, niemieckich, 
francuskich oraz węgierskich (44 ob-
razy olejne oraz 9 prac na podłożu 
papierowym), m.in.: Józefa Brand-
ta, Adama Chmielowskiego, Józefa 
Chełmońskiego, Stanisława Witkie-
wicza, Alfreda Wierusza-Kowalskie-
go, Władysława Maleckiego, Eduar-
da Schleicha st., Jean-Louis-Ernesta 
Meis soniera, Ludwiga Hartmanna 
i Mihály’ego Munkácsy’ego.

Oprócz sztandarowych dzieł Gie-
rymskiego, takich jak np.: „Adiutant 
sztabowy”, „Konna kawalkada w brze-
zince”, „Obóz Cyganów I”, „Noc” oraz 
„Patrol powstańców”, atrakcją wysta-
wy będzie niewątpliwie ostatni ob-
raz artysty „Polowanie »par force« 
na jelenia” ze zbiorów Kunsthalle 

której artysta lub poeta przekonaniem 
i  sympatiami należał. […] Tylko imię 
artysty, który czuł jak człowiek swego 
czasu, a wolno mu czuć silniej, zapisa-
ne będzie na karcie [historii]” (Mak-
symilian i  Aleksander Gierymscy. Li-
sty i notatki, oprac. H. Stępień, J. Sta-
rzyński, Wrocław-Warszawa-Kraków- 
-Gdańsk 1973, s. 176). Odstąpiono 
zatem od formuły typowej wystawy 
monograficznej, polegającej na zgro-
madzeniu jak największej liczby dzieł 
z  dorobku artysty, na rzecz prezen-
tacji jego twórczości w  zestawieniu 
z  monachijskim środowiskiem, z  za-
akcentowaniem artystycznych na-
stępstw w  sztuce polskiej drugiej po-
łowy XIX w.

Wybór obejmuje zespół reprezen-
tatywnych dzieł Maksymiliana Gie-
rymskiego (55 obrazów olejnych, 55 

w  Kilonii oraz, po raz pierwszy pre-
zentowana w Polsce, przez długi czas 
uważana za zaginioną, „Wiosna w ma-
łym miasteczku” z kolekcji prywatnej 
w Buenos Aires.

Na temat „Polowania »par force« 
na jelenia” ciężko już chory na gruź-
licę artysta pisał 18 lutego 1874 r. do 
Jadwigi Tomaszewiczowej z  Rzymu: 
„[…] od 3-ch blisko tygodni przy stalu-
gach siedzę, na których na pół już zro-
biony obraz. Nie mogłem już dłużej 
obejść się bez mazania i  pomimo opo-
ru Olesia [brata malarza] rozpocząłem 
malowanie. Siedząc w fotelu i mało się 
z miejsca podnosząc, nie czuję przy ro-
bocie wielkiego sfatygowania”. Podob-
nie, dnia następnego, do przyjacie-
la Kazimierza Epplera, z  dłuższym 
uzasadnieniem potrzeby sięgnięcia 
po pędzel: „[…] nic nie pomogły opór 

3 | Maksymilian Gierymski, 
„Noc”, 1872-1873, olej 
na płótnie, wym. 46,5 x 81 cm 
(w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

4 | Maksymilian Gierymski, 
„Wiosna w małym miasteczku”, 
1872-1873, olej na płótnie, 
wym. 73 x 124 cm (własność 
Marii i Pawła Dąmbskich, fot. 
ze zbiorów właścicieli)

5 | Maksymilian Gierymski, 
„Polowanie »par force« na 
jelenia”, 1874, olej na płótnie, 
wym. 96,5 x 192 cm (w zbiorach 
Kunsthalle w Kilonii)

6 | Jan Chełmiński, 
„Polowanie z chartami”, 
1875, olej na płótnie, wym. 
34 x 53 cm  (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

7 | Adam Chmielowski, „Biwak 
powstańców w lesie”, 1873- 
-1874, olej na płótnie 
naklejonym na tekturę, 
wym. 62 x 28 cm (własność 
Zgromadzenia Braci Albertynów 
w Krakowie)

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

3
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dziełem „Zimie w małym miasteczku” 
Halina Stępień sformułowała przed 
wielu laty wciąż aktualną opinię: „Ża-
den z podejmujących ten wątek polskich 
pejzażystów nie potrafił już powtó-
rzyć założeń Gierymskiego i  osiągnię-
tego przez niego klimatu. W jego wła-
snej twórczości te dwie wersje »dwor-
ków« zajmują także odosobnione miej-
sce” (H. Stępień, Malarstwo Maksymi-
liana Gierymskiego, Wrocław-Warsza-
wa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 116).

W ramach ekspozycji w  krakow-
skim Muzeum Narodowym znaj-
dzie się „Gabinet dzieł zaginionych”, 
w  którym zaprezentowane zosta-
ną materiały multimedialne na te-
mat zaginionych dzieł Maksymilia-
na Gierymskiego, w  tym obrazów 
utraconych w  czasie drugiej wojny 

i  perswazje Olesia, musiał mi płótno 
kupić i z początku po trochu, potem co-
raz dłużej przy stalugach czas prze-
pędzam. […] Rok temu, jak znużony 
i przesycony ciągłą, choć niby przyjem-
ną zawsze pracą mówiłem – i zdawa-
ło mi się to szczere – że gdyby pewnych 
kilka tysięcy renty mieć do roku, rzu-
ciłbym pędzel do diabła – nieprawda. 
Nie pijesz długi czas trunku, któryś lu-
bił bardzo, nie palisz cygar, znosisz ich 
brak, ale kiedy cię zapaszek albo dym 
przyjemny doleci, cóżbyś nie dał, aby 
choć skosztować. Malarstwa i  zapew-
ne każda sztuka, gdy się w niej upodo-
ba, zamienia się w nałóg – szlachetny, 
ale nałóg” (Maksymilian i Aleksander 
Gierymscy…, s. 147-149).

O „Wiośnie w  małym miastecz-
ku” i  opisywanej zwykle wraz z  tym 

światowej, takich jak: „Alarm w obo-
zie powstańczym” z  przedwojenne-
go Muzeum Śląskiego w  Katowi-
cach, „Zima w  małym miasteczku” 
z  Muzeum Narodowego w  Krako-
wie, „Wieczornica ukraińska” z  Mu-
zeum Narodowego w Warszawie oraz 

5
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galerie v Praze, Magyar Nemzeti Ga-
léria w  Budapeszcie oraz z  kolekcji 
prywatnych.

Wystawie towarzyszy oferta wy-
dawnicza (katalog, przewodnik) oraz 
bogaty program edukacyjny przygo-
towany wspólnie z Muzeum Narodo-
wym w Warszawie.

Ekspozycja w  Muzeum Narodo-
wym w Krakowie stanowi zamknięcie 
pierwszego etapu interdyscyplinar-
nego projektu badawczego łączącego 
prace historyków sztuki, konserwato-
rów i  chemików. Celem tego projek-
tu jest zgromadzenie, uzupełnienie 
i systematyzacja danych na temat oeu-
vre Maksymiliana Gierymskiego. Pra-
ce badawcze z  dziedziny konserwa-
cji oraz nauk ścisłych umożliwią okre-
ślenie techniki i  technologii wybra-
nych, reprezentatywnych obrazów ar-
tysty. Projekt „Twórczość Maksymi-
liana Gierymskiego a sztuka polskich 
monachijczyków w latach 1867-1900 
– badania interdyscyplinarne” sfinan-
sowany został ze środków Narodowe-
go Centrum Nauki.

Aleksandra Krypczyk

Wystawy „Aleksander Gierymski 1850- 
-1901” w  Muzeum Narodowym w  War-
szawie (20 marca – 10 sierpnia 2014  r.) 
i  „Maksymilian Gierymski. Dzieła, in-
spiracje, recepcja” w  Gmachu Głównym 
Muzeum Narodowego w  Krakowie (25 
kwietnia – 10 sierpnia 2014  r.) odbywa-
ją się w ramach wspólnego projektu „Bra-
cia Gierymscy”, zrealizowanego przez oba 
muzea.

„Pochód ułanów” z  kolekcji prywat-
nej. Inną grupę tworzą dzieła o  nie-
ustalonym do tej pory miejscu prze-
chowywania, m.in. obrazy: „Powrót 
pana Tadeusza”, „Czerkiesi pędzący 
do ataku”, „Pojedynek Tarły z  Ponia-
towskim” i „Wypadek w podróży”.

Dzieła prezentowane na wystawie 
pochodzą ze zbiorów: Muzeum Na-
rodowego w Warszawie, Muzeum Na-
rodowego w  Poznaniu, Muzeum Ślą-
skiego w Katowicach, Muzeum Śląska 
Opolskiego w Opolu, Muzeum Sztu-
ki w  Łodzi, Muzeum Okręgowego 
w  Toruniu, Muzeum Górnośląskiego 
w  Bytomiu, Muzeum Pomorza Środ-
kowego w  Słupsku, Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie, Muzeum Nie-
podległości w  Warszawie, Muzeum 
Okręgowego w  Rzeszowie, Oddzia-
łu Zbiorów Graficznych i  Kartogra-
ficznych Biblioteki Jagiellońskiej, Za-
kładu Narodowego im. Ossolińskich 
we Wrocławiu, Muzeum Zamkowe-
go w Pszczynie, Kunst halle w Kilonii, 
Kunsthalle w  Hamburgu, Museum 
Biberach, Neue Pinakothek w Mona-
chium, Staatliche Museen zu Berlin, 
Musée d'Orsay w  Paryżu, Oblastni 
galerie w  Libercu, Památníka národ-
ního písemnictví w  Pradze, Národní 

Monograficzna wystawa 
prac Aleksandra Gie-
rymskiego w  Muzeum 
Narodowym w  War-

szawie wpisuje się w  nurt ważnych 
ostatnio wydarzeń dotyczących po-
staci Gierymskiego, jak chociażby od-
nalezienie w  2010  r. na jednej z  au-
kcji w  prowincjonalnym niemieckim 
domu aukcyjnym słynnej „Żydów-
ki z  pomarańczami” czy ujawnienie 
nieznanego badaczom szkicu do mo-
numentalnej kompozycji „Scena sądu 
z  »Kupca weneckiego«” Williama 
Szekspira.

Prace Gierymskiego rzadko poja-
wiają się w obrocie dzieł sztuki. Więk-
szość skatalogowanych dzieł znajduje 
się bowiem w  polskich zbiorach mu-
zealnych. Niektóre zaginęły lub ule-
gły zniszczeniu podczas drugiej woj-
ny światowej. Część jest w  posiada-
niu kolekcjonerów, a ci, świadomi ich 
wartości (nie tylko artystycznej), roz-
stają się z nimi niechętnie. Dlatego też 
każde nowe, a  tym bardziej nieznane 
dotąd dzieło artysty wzbudza zainte-
resowanie i godne jest odnotowania. 

W styczniu 2011  r. amerykański 
dom aukcyjny Skinner wystawił do 
sprzedaży sygnowaną pracę autorstwa 
Aleksandra Gierymskiego pt. „The Is-
land Village / An Italian View”, wyko-
naną w technice akwareli i gwaszu na 
ołówkowym podrysie, o  wymiarach 
23 x 29,8 cm. Oczywiście nie uszło to 
uwagi polskich kolekcjonerów i  an-
tykwariuszy. Jak należało się spodzie-
wać, kilka miesięcy później, po nie-
zbędnej konserwacji, akwarela (za-
tytułowana już „Rzym. Isola Tiberi-
na, ok. 1890”) pojawiła się na aukcji 
w  Polsce, w  ofercie domu aukcyjne-
go Agra Art (czerwiec 2011 r.), z ceną 
wywoławczą 42 000 zł. Nie znalazła 
jednak nabywcy i  przez dłuższy czas 
widniała w stałej galerii ofertowej. 

Eksperci domu aukcyjnego słusz-
nie opisali pracę jako widok na leżą-
cą na Tybrze, rzymską wyspę Isola Ti-
berina, połączoną z  brzegami rzeki 
dwoma mostami: Ponte Cestio (po 
lewej) i  Ponte Fabrizio (po prawej). 
Powstanie akwareli określono na lata 
około 1890  r., uzasadniając to tym, 
że Gierymski jesienią 1885 r. rysował 

8 | Stanisław Witkiewicz, „Noc ukraińska”, 
1895, olej na płótnie, wym. 40,5 x 81 cm  
(własność Muzeum Narodowego w Krakowie)  

(zdjęcia: 1, 6 – Piotr Ligier, 2, 8 – Pracownia 
Fotograficzna MNK, 3 – Elżbieta Gawryszewska,  
5 – Kunsthalle w Kilonii, 7 – Zgromadzenie  
Braci Albertynów w Krakowie) 

................................................................................
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znajdującą się na wyspie bazylikę św. 
Bartłomieja. Rysunek ten rok później 
został zreprodukowany w  krajowym 
piśmie „Wędrowiec”. Zapewne po-
wodem takiej atrybucji, oprócz wspo-
mnianego rysunku, były listy Aleksan-
dra Gierymskiego pisane do Prospera 
Dziekońskiego w  listopadzie i  grud-
niu 1885 r., w których wspomina on 
o pracy nad rysunkiem przedstawiają-
cym właśnie ten kościół. Jako że twór-
czość Aleksandra Gierymskiego jest 
mi szczególnie bliska, z  radością od-
notowałem w pamięci fakt pojawienia 
się nieznanej dotąd jego pracy.

Tak się szczęśliwie złożyło, że 
w  czasie, kiedy Skinner wystawił na 
aukcji akwarelę Gierymskiego, in-
tensywnie gromadziłem informa-
cje o  dziewiętnastowiecznej foto-
grafii związanej z  włoską architektu-
rą i  włoskimi pejzażami z  tego okre-
su. W związku z  tym zapoznałem się 
z  pokaźną liczbą wszelkich dostęp-
nych zdjęć ilustrujących Italię XIX 
stulecia. Oczywiście natrafiłem także 
na Fratelli Alinari we Florencji – ist-
niejące od 1852 r., najstarsze na świe-
cie archiwum zajmujące się gromadze-
niem fotografii i  informacji związa-
nych z narodzinami i historią tej dzie-
dziny sztuki. Obecnie zbiory Archi-
wum Fratelli Alinari liczą 4 000 000 
zdjęć.

Przeglądając któregoś dnia ofer-
tę Alinari dostępną online, zupeł-
nie przypadkowo natrafiłem na trzy 
niemalże identyczne fotografie, któ-
re mnie zdumiały. Zostały zrobione 
z  tego samego miejsca i  przedstawia-
ły widok wyspy Isola Tiberina w  do-
kładnie takim samym ujęciu, jak na 
akwareli Gierymskiego! Co wię-
cej, jedna z  fotografii (sygn. ADA
-F-000345-0000) była identyczna 
pod względem kompozycji, układu 
światłocieni, wyglądu poszczególnych 

budynków oraz elementów sztafażu 
z  opisywaną akwarelą! Nie mógł to 
być zbieg okoliczności. 

Zdjęcie wykonał Domenico An-
derson (1854-1938), syn wybitnego 
przedstawiciela tzw. rzymskiej szkoły 
fotografii, Jamesa Andersona (1813- 
-1877). Życiorys ojca oraz syna jest 
niezmiernie ciekawy i pośrednio wią-
że poruszone w  tym artykule wątki. 
James, a właściwie Issac Atkinson, stu-
diował malarstwo w   Paryżu pod przy-
branym nazwiskiem William Nugent 
Dunbar. Po tym jak osiadł w  Rzy-
mie w  1838  r., zmienił nazwisko po 
raz kolejny, tym razem na Anderson. 
Porzucił malarstwo i  zainteresował 
się fotografią. W  1853  r. założył fir-
mę zajmującą się fotografowaniem ar-
chitektury, krajobrazów i  dzieł sztu-
ki. Jego syn Domenico kontynuował 
dzieło ojca i  z  powodzeniem wyko-
nywał zlecenia zarówno włoskich, jak 
i  angielskich muzeów, fotografując 
dzieła sztuki z ich zbiorów. Potomko-
wie Andersona prowadzili rodzinną 
firmę aż do 1960 r. Ich zbiory i archi-
wa trafiły do Archiwum Alinari. Zna-
nych jest wiele niezwykle wartościo-
wych artystycznie fotografii Rzymu, 
jego architektury oraz dzieł sztuki au-
torstwa zarówno ojca, jak i syna. Sta-
nowią one bezcenne źródło informa-
cji o tym, jak wyglądało życie Wiecz-
nego Miasta w XIX w. Kolekcjonerzy 
i muzea na całym świecie bardzo sobie 
cenią fotografie ich autorstwa.

Aby zrozumieć, w  jakich okolicz-
nościach mogła powstać omawiana 
akwarela i dlaczego Gierymski posłu-
żył się zdjęciem Andersona – bo to, że 
posłużył się nim, zważywszy na iden-
tyczność zdjęcia i  akwareli, wyda-
je się bezsporne – należy wspomnieć 
o początkach kształtowania się nowej 
dziedziny komunikacji wizualnej, jaką 
była fotografia i  o jej oddziaływaniu 

na artystów zajmujących się różny-
mi rodzajami sztuki. Celowo użyłem 
sformułowania „dziedzina komunika-
cji wizualnej”, a  nie dziedzina sztuki, 
bowiem tą jeszcze fotografia u swoich 
narodzin nie była.

Wynalezienie fotografii zbiegło 
się w  czasie z  głębokimi przemiana-
mi ówczesnych społeczeństw w sferze 
gospodarki, kultury, a  nade wszyst-
ko nowych technologii i wynalazków. 
Dotychczasowa rzeczywistość ulega-
ła gwałtownej transformacji w  każ-
dej dziedzinie. Maszyna parowa, ko-
lej żelazna, telegraf –  wszystkie te wy-
nalazki sprawiły, że życie zmieniło się 

Rzym w migawce

1 | Aleksander Gierymski, „Autoportret 
z paletą”, 1891-1892, olej, płótno, 187 x 133 cm, 
własność Muzeum Narodowego w Warszawie 
– obraz utracony w latach drugiej wojny 
światowej (fotografia archiwalna ze zbiorów 
MNW)  

................................................................................
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Z tego powodu także Aleksan-
der Gierymski zainteresował się fo-
tografią. Pisze o tym wprost w liście 
do Marcina Olszyńskiego 16 sierp-
nia 1885  r.: „Mam prośbę do Sza-
nownego Pana. […] czy by nie moż-
na było mieć natychmiast aparaciku 
fotograficznego od p. Brandla istan-
taneo (istantaneo, z jęz. wł.: momen-
talny, migawkowy – MP), który wy-
nalazł […]. Nie mogę sobie po prostu 
dać rady z taką masą motywów, jakie 
tu się widzi na każdym kroku” (Mak-
symilian i Aleksander Gierymscy. Li-
sty i  notatki, zebrał, ułożył i  wstę-
pem opatrzył Juliusz Starzyński, 
teksty do druku i komentarze opra-
cowała Halina Stępień, Wrocław- 
-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, 
s.  260-261). Kim byli Marcin Ol-
szyński i  Konrad Brandel, bo to 
o nim wspomina Gierymski?

Marcin Olszyński (1829-1904) 
to jeden z  przedstawicieli tzw. war-
szawskiej cyganerii artystycznej, foto-
graf, a także wspólnik Konrada Bran-
dla i  kierownik artystycznego pisma 
„Kłosy”, w  którym Gierymski publi-
kował swoje rysunki.

bezpowrotnie. Dołączyła 
do nich również fotogra-
fia, której odkrycie i  jego 
dalekosiężne znaczenie 
odczuwamy do dzisiaj. Za 
pierwszą fotografię uzna-
je się „Widok z okna w Le 
Gras”, wykonany w 1826 r. 
przez Nicéphore’a Niép-
ce’a. Następnym etapem 
było wynalezienie dage-
rotypu, nazwanego tak 
od nazwiska wspólnika 
Nié pce’a, Louisa Daguer-
re’a. Technika ta zdoby-
ła ogromną popularność 
i wykorzystywano ją szcze-
gólnie do tworzenia por-
tretów. Dopiero jednak 
opracowana przez Willia-
ma Talbota technologia 
zwana kalotypią sprawi-
ła, że z otrzymanego nega-
tywu można było uzyskać 
nieograniczoną liczbę od-
bitek na papierze, w prze-
ciwieństwie do dageroty-
pu, który nie dawał takiej możliwości.

Pojawienie się nowego medium 
w  naturalny sposób wzbudziło zain-
teresowanie przedstawicieli sztuk pla-
stycznych. Niektórzy z  nich obawia-
li się jednak, że nowy wynalazek po-
przez swoją szeroką dostępność spra-
wi, że każdy będzie mógł być artystą. 
Skąd my to znamy! Jak się okazuje, 
nasze czasy konfrontują się z tym zja-
wiskiem w o wiele szerszej skali.

Z początku fotografia wzorowa-
ła się na malarstwie, starając się na-
śladować jego układy kompozycyjne, 
pozy modeli i  nade wszystko wyko-
rzystanie światła. Stopniowo jednak 
ewoluowała i  stawała się samodziel-
nym bytem, zyskując nad malarstwem 
tę przewagę, że dawała nieograniczo-
ne możliwości rejestrowania bieżącej 
rzeczywistości, notowania konkret-
nej chwili i wrażeń z nią związanych. 
A co najważniejsze, wszystko to działo 
się niemalże w mgnieniu oka. To wła-
śnie zdecydowało, że wielu malarzy 
w  XIX  w. posługiwało się fotografią 
jako kolejnym narzędziem artystycz-
nego warsztatu. Stała się szkicowni-
kiem współczesnego artysty!

Konrad Brandel (1838-1920) był 
z  kolei wybitnym warszawskim foto-
grafem i  wynalazcą. Wraz z  Olszyń-
skim prowadził zakład fotograficzny 
pod nazwą „K. Brandel i S-ka” i  jako 
pierwszy opracował technikę repro-
dukcji fotografii w  zastosowaniu po-
ligraficznym, wyprzedzając „o trzy-
naście lat wynalazek fotograwiury cze-
skiego fotografa i drukarza Karela Kli-
ča uważanego za ojca dzisiejszej foto-
poligrafii” (Tomasz Mościcki, Kon-
rad Brandel, culture.pl). Brandlowi 
zawdzięczamy rzadkie i  nacechowa-
ne trafnością obserwacji zdjęcia dzie-
więtnastowiecznej Warszawy, obra-
zujące jej architekturę, pejzaże i  ży-
cie codzienne. Takie reporterskie wi-
dzenie świata umożliwiał skonstru-
owany przez Brandla specjalny typ 
przenośnego aparatu, tzw. fotorewol-
wer. „Brandel – czytamy w opracowa-
niu Mościckiego – jako pierwszy foto-
graf na świecie zmniejszył format nega-
tywu do popularnego później (a i stoso-
wanego niekiedy nawet dziś) wymiaru 
sześć na dziewięć centymetrów. Ten lek-
ki aparat zaopatrzył Brandel w  kase-
tę mieszczącą dwie szklane płyty – był 

2
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Nie tylko Gierymski korzy-
stał z  wynalazku Brandla. Również 
Wojciech Gerson, Henryk Siemi-
radzki, Julian Fałat czy Władysław 
Podkowiński. Nawet Bolesław Prus 
nie oparł się magii fotografowania 
i w liście do żony z nieskrywaną ra-
dością pisał: „[...] rano przyjechałem 
do Nałęczowa, [...] wykąpałem się 
i  przejechałem na rowerze […]. Sło-
wem, same uciechy, do których przy-
była mi jeszcze jedna. Oto […] ku-
piłem […] sobie […] aparat fotogra-
ficzny, z  rozmaitymi dodatkami, na 
co, jak lodu, wydałem 22 ruble, po-
mimo że aparat jest nowy i  dobry. 
Może pokiwasz głową, pomyślawszy, 
że jednak marnuję pieniądze […]. 
Ale w gruncie rzeczy tak nie jest. Bar-
dzo bowiem często żałowałem, że nie 
umiem rysować, gdy szło o zanotowa-
nie jakiegoś krajobrazu, sytuacji albo 
osoby. [...] Jeżeli zaraz odpowiesz mi 
na list, to pierwszą fotografię, którą 
zdejmę własnoręcznie, poszlę Wam. 
Od tej pory ja Was będę fotografował” 
(Ireneusz Gielata, Lekcje Patrze-
nia (Prus o  malarstwie i  fotografii), 
„Świat i Słowo”, nr 1, 2011, s. 196).

to więc pierwszy krok ku stworzeniu ne-
gatywu, na którym mieściłby się wię-
cej niż jeden obraz. Aparat ten przy-
stosowany był do wykonywania zdjęć 
na tak zwanej suchej płycie (wytwarza-
nej przez samego Brandla) eliminują-
cej żmudne przygotowania do wykona-
nia zdjęcia, a więc w swoim czasie był 
konstrukcją wybiegającą w  przyszłość. 
Zaopatrzony w bardzo szybką wówczas 
migawkę naświetlającą negatyw w cza-
sie około jednej pięćdziesiątej sekun-
dy, pozwolił Brandlowi uniezależnić 
się nie tylko od atelier, ale fotografować 
prawdziwe, nie upozowane życie […]. 
Wkrótce fotorewolwer […] usprawnio-
no, przystosowując go do dwudziestu 
pięciu szklanych negatywów” (T. Mo-
ścicki, Konrad…, tamże). O  tym wła-
śnie aparacie pisze Gierymski kilka-
krotnie w swoich listach.

Zachowały się fotografie, które 
posłużyły Aleksandrowi Gierymskie-
mu jako „szkice” do kilku znanych 
obrazów, jak „Gra w  mora”, „W alta-
nie” czy „Brama na Starym Mieście 
w Warszawie”. Postacie z tych fotogra-
fii widnieją na wymienionych obra-
zach w identycznych pozach. 

Jak to się stało, że drogi Aleksan-
dra Gierymskiego oraz autora zdję-
cia, Domenico Andersona, skrzyżo-
wały się, co w  efekcie zaowocowa-
ło powstaniem opisywanej akware-
li? W XIX w. Rzym był wciąż jednym 
z  ważnych miejsc na mapie Europy, 
do którego pielgrzymowały setki arty-
stów z całego świata w poszukiwaniu 
inspiracji i natchnienia. Jak pisze rzeź-
biarz Antoni Madeyski, „Mieli tu oni 
w  przepięknym otoczeniu […] pracow-
nie, modele, materiały, środki i personel 
pomocniczy (zwłaszcza dla rzeźbiarzy) 
w obfitości i za bezcen. Życie było tanie, 
wino doskonałe, a  przy tym Rzym był 
wcale dobrym rynkiem zbytu” (A. Ma-
deyski, Artyści polscy w Rzymie (Garść 
wspomnień), „Sztuki Polskie”, t. VI, 
1930, s. 1). Pracownia Madeyskie-
go przy via Flaminia 36 uchodziła za 
rodzaj salonu artystycznego, skupia-
jącego życie tamtejszej polonii arty-
stycznej. 

Drugim miejscem, gdzie spotyka-
li się polscy twórcy, ale już w między-
narodowym środowisku, była słyn-
na Caffè Greco przy Via dei Condot-
ti. Bywali tam najwięksi luminarze 

3

2 | Aleksander 
Gierymski, „Isola 
Tiberina z kościołem 
św. Bartolomeusza 
w Rzymie”, 1886, 
akwarela (własność 
prywatna)

3 | Domenico 
Anderson, „Widok 
wyspy Isola Tiberina 
w Rzymie”, 1880-1888, 
fotografia (w zbiorach 
Archiwum Fratelli Alinari 
we Florencji)

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

Ilustracja dostępna tylko w wersji papierowej czasopisma.

   Spotkania z Zabytkami       3-4  2014    |   17



a 1888 r., ale nie później niż w 1889 r., 
ponieważ widoczny na zdjęciu most 
Ponte Cestio w  tym właśnie roku zo-
stał rozebrany (potem odbudowano 
go ponownie). We wspomnianym już 
liście Gierymskiego z  sierpnia 1885  r. 
znajdujemy pierwszą wzmiankę zwią-
zaną z  zakupem aparatu fotograficz-
nego Brandla, potwierdzającą fakt, że 
Gierymski już wtedy był szczególnie 
zainteresowany wynalazkiem fotografii 
i przekonany do jej niezwykle pomoc-
nej roli w  procesie twórczym. Artysta 
ponagla Olszyńskiego, argumentując, 
że na podobnych warunkach (chodzi 
o cenę) może zakupić aparat w Rzymie 
„[…] trochę większy, nie wygodniejszy 
co prawda, ale muszę go mieć jak naj-
prędzej” (Maksymilian i  Aleksander…, 
s. 261). W  następnych listach temat 
aparatu pojawia się znowu, a  zwłoka 
w  jego dostarczeniu doprowadza Gie-
rymskiego do frustracji. Można zatem 
przyjąć, że akwarela powstała między 
1885 a 1889 r. Nie jest to jednak pew-
ne z  tej prostej przyczyny, że została 
namalowana ze zdjęcia, a nie z natury. 
Moim zdaniem fakt, czy Gierymski był 
wtedy w Rzymie, czy też nie, ma zna-
czenie drugoplanowe. Pozostaje więc 
pytanie: nie kiedy, ale dlaczego?

Powód może być najprostszy 
z możliwych, ten sam, z jakim borykały 
się tysiące artystów przed nim i tysiące 
po nim. Niemal przez cały okres swo-
jego życia Gierymski głęboko odczu-
wał problemy finansowe, które rzuto-
wały na jego artystyczną codzienność. 
Obrazy sprzedawały się rzadko, a  co-
dzienna egzystencja miała swoje prawa. 
Istotnym źródłem dochodu były więc 
rysunki i ilustracje, które artysta publi-
kował w krajowej prasie.

„Mój Prosperze! – pisał w  jed-
nym z listów do Dziekońskiego – Do-
tąd nie odebrałem listu z  pieniędz-
mi, o jakich mi pisałeś, że »są już albo 
będą wysłane w  tych dniach«. List 
Twój odebrałem tydzień temu w  nie-
dzielę. Jeżeli Cię to w ogólności obcho-
dzić może, to Cię objaśnię, jak żyję. Od 
trzech dni nie mam ani grosza, tj. cen-
tesima. Gdybym nie znalazł przypad-
kiem marki w  portmonetce, którą kie-
dyś kupiłem – nawet nie wiem sam, 
z  jakiego powodu – nie mógłbym do 

ówczesnego życia artystycznego Eu-
ropy, jak Liszt, Ibsen, Wagner i  wie-
lu innych. Kawiarnia była swoistym 
wielokulturowym tyglem, w  którym 
mieszały się myśli, nowe idee i poglą-
dy, gdzie można było w swobodnej at-
mosferze uciec od trosk codziennej 
artystycznej egzystencji. Częstym by-
walcem Caffè Greco był też Aleksan-
der Gierymski, i to do tego stopnia, że 
większość listów pisanych przez nie-
go z Rzymu, adresowanych było wła-
śnie stamtąd. „[…] Pisz zaraz. Zawsze 
Caffè Greco” – czytamy w zakończeniu 
jednego z listów (Maksymilian i Alek-
sander…, s.  260). Na adres kawiar-
ni przesyłano mu wszystkie przesyłki 
i należności za wykonane prace. Caffè 
Greco była dla Gierymskiego, jak by-
śmy to określili dzisiaj, taką „skrzyn-
ką kontaktową”. Tam prawdopodob-
nie mógł poznać zarówno Jamesa, jak 
i  Domenico Andersona, a  wzajem-
ne zainteresowania fotografią kontakt 
ten mogły tylko ułatwić.

Na kilka miesięcy przed napisa-
niem tego tekstu skontaktowałem się 
w Muzeum Narodowym w Warszawie 
z Panią Kustosz Anną Rudzińską i za-
pytałem, czy opisywana akwarela bę-
dzie eksponowana na przygotowywa-
nej wystawie monograficznej. Otrzy-
małem odpowiedź twierdzącą. W trak-
cie rozmowy poruszony został rów-
nież temat datowania pracy. Zdaniem 
Pani Kustosz akwarela powstała około 
1886  r. (w katalogu wystawy praca ta 
opisana jest już z datowaniem „1885” 
– red.), a  argumentem przemawiają-
cym za tym jest fakt bytności Aleksan-
dra Gierymskiego w tym czasie w Rzy-
mie oraz wspomniany już rysunek dru-
kowany w  „Wędrowcu”. Z  kolei – jak 
nadmieniłem na wstępie – w  katalo-
gu aukcyjnym Agra Art pracę Gie-
rymskiego datowano na około 1890 r. 
Na stronie internetowej wydawnic-
twa Alinari jako data wykonania zdję-
cia widnieje 1898  r. Chcąc się jednak 
co do tego upewnić, nawiązałem kon-
takt z  Panią Eleną Calabresi z  Archi-
wum Alinari, od której otrzymałem in-
formację, że podana na stronie inter-
netowej data wykonania fotografii jest 
błędna, bowiem Anderson wykonał 
zdjęcie prawdopodobnie między 1880 

Ciebie pisać. Gdyby nie łaska i względy 
dla mnie starego restauratora, u którego 
kiedyś się stołowałem, od trzech dni nie 
miałbym co wziąć do pyska. To jednak 
przykro; zrobiłem to, co mogłem zrobić, 
wyjechałem mając 230 rs., posłałem ro-
boty za 160, a  mam gotowej za 210, 
znaczy się nie próżnowałem; owszem 
pracowałem jak  nigdy, wyszły mi ma-
teriały, nie mam za co kupić nowych, 
ostatnie rysunki musiałem robić 3 razy 
dłużej, jak inne, dla braku farby i  ze-
psutych pędzli. […] a za 3 dni nie pój-
dę już do restauratora, żeby mi dał jeść, 
bo się będę wstydził dalej brać od czło-
wieka zupełnie dla mnie obcego – nie 
będę miał co jeść. Nie chciałem wierzyć, 
żeby ludzie, moi przyjaciele, nie mo-
gli się zdobyć na to, żeby przysłać 10 rs. 
naprzód, nim odbiorę to, co mi się nale-
ży od Żyda. Wybaczcie mi, że tak piszę, 
ale to jest naturalne, bo mi się przypo-
mniały uwagi, jakie w ostatnim Twoim 
liście dostałem. Jakże to pasuje do Cie-
bie. Ostrożniej z uwagami, o których się 
niezupełnie wie, czy są słuszne, a  wię-
cej imaginacji” – pisze Gierymski w li-
ście, datowanym z Rzymu, w czerwcu 
1886  r. (Maksymilian i  Aleksander…, 
s. 282-283). Przejmujący ton tego li-
stu nie wymaga żadnego komenta-
rza. Na kilka miesięcy przed śmier-
cią, pisząc z Werony, rozpaczliwie wo-
łał: „[…] Chcę być znanym malarzem, 
mam już dość tej mojej nędzy...” (Mak-
symilian i Aleksander…, s. 341).

Czy powstanie akwareli z  wido-
kiem wyspy Isola Tiberina, autorstwa 
Aleksandra Gierymskiego, było wyni-
kiem takich właśnie smutnych oko-
liczności? Być może nie dowiemy się 
tego nigdy, ale pamiętajmy o  tym li-
ście, gdy będziemy zwiedzali wysta-
wę w  Muzeum Narodowym w  War-
szawie i  oglądali wiszące na ścianach 
obrazy. Starajmy się wejrzeć głębiej, 
znaleźć w  nich to, co stanowi o  nie-
zwykłej wartości i wyjątkowej pozycji 
twórczości Aleksandra Gierymskie-
go na tle innych zjawisk polskiej sztu-
ki. Może wtedy odkryje nam się inny 
Gierymski, bliższy naszym czasom, 
bardziej współczesny, właśnie jako au-
tor akwareli namalowanej na podsta-
wie fotografii.

Mariusz Pilus
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Rezydencje monarchów  
i siedziby władz państwowych 
w Europie

W dniach 9-11 kwietnia 2014  r. 
w  Zamku Królewskim w  War-

szawie odbędzie się Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa „Władza i archi-
tektura. Rezydencje monarchów i  sie-
dziby władz państwowych w  Europie 
– formy i funkcje (XV-XXI w.)”.

Organizatorzy postawili sobie am-
bitny cel zorganizowania konferencji, 
która stanowiłaby forum dla krajowych 
środowisk naukowych i  muzealnych, 
zajmujących się rezydencjami monar-
szymi na terenach dawnej Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów, jak i szeroko 
rozumianą tematyką dworsko-ceremo-
nialną. Inicjatywa ma również umoż-
liwić prezentację polskich osiągnięć 
w  tym zakresie badaczom zagranicz-
nym. Służy temu Projekt Rezydencje 
Europejskie (PRE), którym zajmuje się 
kilkuosobowy zespół powołany przez 
Dyrekcję Zamku. Na projekt składają się 
cykliczne sesje naukowe, publikacje po-
sesyjne oraz strona internetowa.

Tematem konferencji „Władza i  ar-
chitektura”, inaugurującej PRE, będzie 
porównanie zasad powstawania i funk-
cjonowania centrów władzy w  Polsce 
i na Litwie, jakimi były zamki w Wilnie, 
Grodnie, Krakowie i Warszawie z głów-
nymi rezydencjami państw europejskich 
w  szczytowym okresie ich świetności: 
Hiszpanii, Francji, Rosji, Wielkiej Bryta-
nii, krajów skandynawskich, Węgier, Ce-
sarstwa Niemieckiego i papiestwa. Wy-
bitni prelegenci z Polski i z Europy omó-
wią rozwój form architektoniczno-prze-
strzennych rezydencji jako jednego ze 
środków „ostentacji władzy” oraz ich 
dostosowanie do pełnionych funkcji. 
Poszczególne referaty przybliżą uczest-
nikom uwarunkowania historyczne, 
ustrojowe, społeczne i  kulturowe oraz 
ich zmiany od XV do XXI w.

Program konferencji wzbogacą 
liczne wydarzenia dodatkowe. Jednym 

z  nich będzie prezentacja poświęco-
na wielkiej sensacji ostatnich lat, czy-
li słynnym „skarbom” odkrytym w ra-
mach projektu „Wisła 1656-1906- 
-2009”. Być może odpowie ona osta-
tecznie na pytanie, czy stanowiły one 
elementy wyposażenia Zamku Królew-
skiego, czy też wazowskiej Villa Regia, 
czyli współczesnego Pałacu Kazimie-
rzowskiego. Obrady uatrakcyjni rów-
nież koncert z  repertuarem skompo-
nowanym stosownie do tematyki kon-
ferencji. Trzydniowe sesje zwieńczy pa-
nel dyskusyjny poświęcony roli i funk-
cjom rezydencji historycznych we 
współczesnym świecie.

O tym, że istnieje potrzeba zor-
ganizowania konferencji poświęco-
nej problematyce rezydencji historycz-
nych, świadczy fakt życzliwego odze-
wu ze strony takich organizacji, jak Eu-
ropejskie Stowarzyszenie Rezydencji 
Królewskich, Society for Court Studies 

czy Międzynarodowa Rada Muzeów. 
Wśród prelegentów znaleźli się wybitni 
specjaliści krajowi oraz zagraniczni, re-
prezentujący ważne ośrodki badawcze 
i  czołowe europejskie siedziby monar-
sze – Wersal i Schönbrunn.

Patronatu honorowego konferencji, 
której partnerami będą Niemiecki Insty-
tut Historyczny w Warszawie i Towarzy-
stwo Miłośników Historii, udzielili: mi-
nister kultury i dziedzictwa narodowe-
go Bogdan Zdrojewski, minister nauki 
i  szkolnictwa wyższego prof. dr hab. 
Lena Kolarska-Bobińska oraz prezes 
Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. 
Michał Kleiber.

☐

Z programem konferencji można zapoznać 
się na stronie internetowej „Spotkań z Za-
bytkami” pod adresem: www.spotkania-z- 
-zabytkami.pl/files/2014/mar/program_konfe-
rencji_rezydenc.pl lub korzystając z kodu QR.
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Dziedzictwo narodowe jest dobrem ogółu i powinno być 
dostępne dla wszystkich, a więc osobom z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności należy umożliwić zwiedzanie muzeów 
w sposób alternatywny. Z roku na rok powstają nowe inicjatywy. 
Coraz więcej instytucji kulturalnych na świecie – teatry, kina, 
muzea – stara się przystosować swoje zasoby na potrzeby osób 
niepełnosprawnych, w tym dla niewidomych i słabowidzących.

róża książek-czerwińska

Dotknąć obrazu!



Kultura to sieć przeplatających się 
symboli i  cytatów, które powsta-
wały wcześniej, a  dziś są zmaga-
zynowane w  pamięci kulturo-

wej. Bez odpowiedniej wiedzy z zakresu iko-
nografi i i bez odpowiedniego kontekstu nie 
można w pełni uczestniczyć w odbiorze dzie-
ła sztuki. Z tym samym problemem spotyka-
my się w naukach humanistycznych, których 
interdyscyplinarny charakter wymaga odpo-
wiedniego przygotowania. Mieszanie się ko-
dów i wszechobecne skróty myślowe tworzą 
skomplikowaną przestrzeń znaków, których 
znaczenie jest czytelne tylko dla osób z wy-
starczającą znajomością sztuki, literatury 
czy muzyki. O  tym mówił włoski semiotyk 
Umberto Eco. W niektórych swoich pracach 
poruszył problem przenikania i wzajemnego 
przeistaczania się kodów wizualnych w wer-
balne, i odwrotnie. Dzieła sztuki mogą tym 
samym zostać przekształcone w  osobliwie 
skonstruowany komunikat werbalny, otwie-
rający osobom niewidomym drogę do od-
bioru dziedzictwa kultury. Brak wzroku nie 
przekreśla zatem, i nie powinien przekreślać, 
możliwości korzystania z  bogactw cywili-
zacji.

Przekładanie jednych kodów na drugie, 
wizualnych na werbalne, stanowi problem 
natury metodologicznej i praktycznej: w jaki 
sposób przedstawić obraz za pomocą słów 
i  jak pobudzić wyobraźnię osoby, która ni-
gdy nie widziała? Okazuje się, że jest to moż-
liwe. Autorytet w  badaniach neurologicz-
nych, Oliver Sacks pisze: „Podobnie jak więk-
szość ludzkich wynalazków, język może umoż-
liwić coś, co zasadniczo nie powinno być moż-
liwe. Może umożliwić nam wszystkim, nawet 
osobom niewidomym od urodzenia, widzenie 
oczyma innej osoby” (Oliver Sacks, Oko Umy-
słu, Poznań 2010, s. 271). Oczywiście, nie 
bez znaczenia jest również wykorzystanie in-
nych zmysłów, które u osób niewidomych są 
bardziej rozwinięte: dotyku, węchu i słuchu. 
Sacks, analizując wyobraźnię osób niewido-
mych, przytacza słowa niewidzącego od dru-
giego roku życia fi lozofa Martina Milligana: 
„[osoby niewidome od urodzenia – przyp. 
R.K.-Cz.] obdarzone normalnym słuchem 

nie słyszą tylko dźwięków. Słyszą przedmio-
ty (co znaczy, że mają ich świadomość przede 
wszystkim dzięki uszom), gdy te znajdują się 
w niewielkiej odległości, pod warunkiem, że te 
przedmioty nie są zbyt nisko. W ten sam spo-
sób »słyszą« coś z  bezpośredniego otoczenia. 
[…] Ciche przedmioty, takie jak słupy z latar-
niami albo zaparkowane samochody z  wyłą-
czonymi silnikami, zdarza mi się słyszeć, gdy 
się do nich zbliżam i wyczuwam, że zajmują 
przestrzeń, zagęszczając powietrze, niemal na 
pewno przez to, w jaki sposób pochłaniają i/lub 
odbijają dźwięki moich kroków i  inne drob-
ne odgłosy. […] Zwykle nie trzeba wydawać 
dźwięków, aby mieć tę świadomość, chociaż 
może to być pomocne. Przedmioty znajdujące 
się na wysokości głowy przypuszczalnie w nie-
znacznym stopniu zmieniają prądy powietrza 
docierające do mojej twarzy, dzięki czemu zy-
skuję świadomość, że tam są. Z  tego powodu 
niektórzy niewidzący o  tym rodzaju świado-
mości zmysłowej mówią, że to ich »zmysł roz-
poznawania twarzy«” (O. Sacks, Oko Umy-
słu…, s. 265).

Zapoznanie się z cytowaną wyżej książką 
Olivera Sacksa jest niezmiernie pomocne dla 
osób podejmujących wyzwanie przybliżania 
dóbr kultury osobom z niepełnosprawnością 
wzrokową. Z  jego doświadczeń, jako leka-
rza z wieloletnim stażem, jednoznacznie wy-
nika, że zrozumienie sztuki, która należy do 

1 | Zwiedzanie Collegium 
Maius Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie 
w ramach projektu „Dotknij 
kultury 2012” – zajęcia 
grupowe 
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sfery duchowej człowieka i  przekazanie jej 
przesłania osobie niewidzącej również wy-
maga niematerialistycznego podejścia, przy 
równoczesnym wykorzystywaniu zdobyczy 
techniki i  cywilizacji. Demokratyczne pań-
stwo, które przejęło rolę mecenasa, ma obo-
wiązek dbać o poziom swoich obywateli, bez 
względu na ich wiek, zdrowie i pochodzenie. 
Działania państwa polskiego w  tej dziedzi-
nie, pomimo licznych trudności wynikają-
cych ze złej sytuacji gospodarczej i dziedzic-
twa przeszłości, wydają się od kilku lat wła-
ściwe. Wiele instytucji kultury, w tym muzea 
czy teatry, realizuje programy umożliwiające 
osobom niewidomym korzystanie z ich ofer-
ty. Każda spośród tych placówek, choć działa 
w myśl tego samego prawodawstwa i tych sa-
mych przepisów, wypracowała własne sposo-
by w tej materii. Jest to oczywiste, zważywszy 
na fakt, że problem udostępniania dóbr dzie-
dzictwa kulturowego osobom niewidomym 
jest nowością w  polskim muzealnictwie. 
Można oczekiwać, że z czasem wypracowane 
zostaną bardziej ujednolicone i wypróbowa-
ne w praktyce metody działania, które wyjdą 
naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych.

W roku 2011 odbyła się konferencja zor-
ganizowana przez warszawski oddział Polskie-
go Związku Niewidomych (PZN) „Niewido-
mi w kulturze”. Niejeden z uczestników tego 
spotkania nie przypuszczał wówczas, jak wie-
le zostanie osiągnięte w  tak krótkim czasie. 
W  Krakowie, gdzie Muzeum Narodowe już 
wcześniej udostępniło swoje ekspozycje oso-
bom niewidomym, w 2012 r. przy Uniwersy-
tecie Jagiellońskim powstała nowa inicjatywa 

– projekt „Dotknij kultury”, opracowany 
przez Muzeum UJ i  Biuro ds. Osób Niepeł-
nosprawnych UJ (BON UJ; od listopada 
2013  r. Dział ds. Osób Niepełnosprawnych 
UJ – DON UJ). Również krakowskie Mu-
zeum Sztuki Współczesnej (MOCAK), Cen-
trum Kultury i Techniki Japońskiej Manggha 
czy Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 
przystosowują się do potrzeb osób z dysfunk-
cją wzroku. W Warszawie Muzeum Narodo-
we, Galeria Narodowa Zachęta, Muzeum Pa-
łacu w Wilanowie oraz inne instytucje kultu-
ry wprowadziły nową, bogatą ofertę dla osób 
niepełnosprawnych. Wiele podobnych dzia-
łań podejmują też muzea w innych miastach 
Polski: Muzeum w  Stalowej Woli, Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodo-
we w  Poznaniu, Muzeum Śląskie w  Katowi-
cach, Zamek Królewski w  Warszawie… Na-
wet jeżeli wszystkich zbliżonych inicjatyw nie 
zdołamy tu wymienić, to i tak mówimy o pew-
nej, zauważalnej w kilku ostatnich latach, po-
zytywnej tendencji skierowania większej uwa-
gi w  takich instytucjach na osoby niepełno-
sprawne oczekujące równego traktowania 
w dostępie do kultury.

Jak napisał Ireneusz Białek, kierownik 
DON UJ, w  publikacji towarzyszącej pro-
jektowi „Dotknij kultury”: „Ideą tej ini-
cjatywy jest zwiększanie dostępu do kultury, 
jako wartości uniwersalnej łączącej ludzi bez 
względu na niepełnosprawność, wiek, pocho-
dzenie czy poglądy” (I. Białek, Dotknąć ob-
razu, Malczewski-Szymborska-Antoniszczak, 
red. R. Książek-Czerwińska, Kraków 2013, 
s. 4). Celem projektu jest również zwiększe-
nie społecznej świadomości na temat nie-
pełnosprawności oraz chęć przystosowania 
instytucji kulturalnych dla osób niepełno-
sprawnych. Pierwsza edycja projektu „Do-
tknij kultury” została objęta honorowym pa-
tronatem ministra Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego RP oraz rektora Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. W  trakcie imprezy, któ-
ra odbyła się w ramach Krakowskich Dni In-
tegracji w  Krakowie, miała miejsce promo-
cja przewodnika po Muzeum UJ dla osób 
niewidomych i  słabowidzących. Poza pla-
stycznymi opisami sal i  eksponatów, przy-
stosowanymi do wyobraźni osób niewido-
mych, zawiera on również ilustracje dotyko-
we najważniejszych obiektów muzealnych. 
Zastosowanie dwoistej formy przekazu, tek-
stu i  obrazu, było pierwszym tego rodzaju 

2 | Młodzież 
ze Specjalistycznego 
Ośrodka Szkolno- 
-Wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych 
i Słabowidzących 
w Krakowie podczas 
promocji przewodnika 
po Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego dla 
osób niewidomych 
i słabowidzących,  
Muzeum UJ, 2012
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przedsięwzięciem w  krakowskich muzeach. 
Ilustracje towarzyszące tekstowi umożliwia-
ją odbiorcy lepsze i  dokładniejsze odczyta-
nie publikacji. Dziś zwiedzający mogą korzy-
stać z przewodników na miejscu bądź wypo-
życzać je do domu.

Od 2013 r. przewodnik jest również do-
stępny na stronie internetowej www.dotknij-
kultury.pl. W  2012  r. przewodnicy i  straż-
nicy Muzeum UJ zostali przeszkoleni przez 
trenerów BON UJ pod kątem oprowadza-
nia turystów z różnymi rodzajami niepełno-
sprawności.

W trakcie krakowskiej imprezy przez cały 
dzień odbywało się bezpłatne zwiedzanie 
muzeum, podczas którego osoby niewidome 
mogły dotykać wybranych eksponatów. Na 
terenie Collegium Maius zaprezentowano 
również pokaz filmów krótkometrażowych 
z audiodeskrypcją. Na zakończenie na dzie-
dzińcu Collegium Maius odbył się koncert 
zespołu Piwnica św. Norberta. Artyści, któ-
rzy od lat występują w  Muzeum UJ, wyko-
nali pieśni wywodzące się z różnych tradycji 
i kultur. Różnorodny repertuar podkreślił in-
tegracyjny charakter całego przedsięwzięcia.

W 2013  r. Muzeum UJ wraz z  Biurem 
ds.  Osób Niepełnosprawnych UJ i  przy 
współpracy Biura Promocji UJ postanowi-
ło powtórzyć projekt sprzed roku, wpisując 
go tym samym na stałe do kalendarza imprez 
kulturalnych organizowanych przez Uniwer-
sytet Jagielloński. W  ramach zeszłorocznej 
edycji zorganizowano jednodniową wystawę 
cyklu obrazów Jacka Malczewskiego pt. „Ru-
sałki” i  ich dotykowych adaptacji przezna-
czonych dla osób niewidomych. Prezentacji 
towarzyszyły adaptacje, składające się z kon-
tekstowych opisów prezentowanych obra-
zów oraz ich dotykowych reprodukcji. Dzię-
ki adaptacjom przygotowanym we współpra-
cy z  Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych 
UJ obrazy Jacka Malczewskiego prezento-
wane w  trakcie przedsięwzięcia są dostęp-
ne zarówno dla osób widzących, jak i niewi-
domych.

W ramach projektu odbyło się rów-
nież spotkanie z córkami Juliana Antonisza 
(1941-1987, właściwie: Juliana Antonisz-
czaka), znanego polskiego artysty, reżyse-
ra eksperymentalnych animacji filmowych, 
konstruktora i  wynalazcy. Antonisz w  swo-
jej twórczości także podejmował tematy 
związane z problemami osób niewidomych. 

W  1983  r. skonstruował „Chropograf ska-
ningowy”, optyczno-mechaniczny apa-
rat służący do tworzenia reprodukcji doty-
kowych. W  trakcie spotkania córki artysty, 
Malwina i  Sabina Antoniszczak, opowiada-
ły anegdoty związane z osobą ich ojca, jego 
warsztatem i  twórczością, oraz prezentowa-
ły zwiedzającym repliki rekwizytów z Filmu 
o sztuce… (biurowej). Zaprezentowano kilka 
chropografik Antonisza, których można też 
było dotknąć.

Przy tej okazji studenci wzornictwa 
z  Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krako-
wie, uczniowie Malwiny Antoniszczak, przy-
gotowali projekty dotykowych adaptacji bu-
dynku Collegium Maius oraz replik wybra-
nych eksponatów z kolekcji muzeum. Kolej-
ną atrakcją „Dotknij kultury 2013” był po-
kaz zorganizowany przez Muzeum Geo-
logiczne UJ, podczas którego można było 

3 | Układanie dotykowej 
makiety rzeźby Kazimierza 
Wielkiego, Muzeum UJ, 2012

4 | Przy zabytkowym piecu 
– zwiedzanie Collegium 
Maius UJ w ramach projektu 
„Dotknij kultury 2012”

   Spotkania z Zabytkami       3-4  2014    |   23



zobaczyć i dotknąć modelu wulkanu, wybra-
nych minerałów oraz skamieniałych roślin 
i zwierząt.

Dla uczczenia pierwszej rocznicy śmier-
ci Wisławy Szymborskiej, na zamówienie or-
ganizatorów wykonano specjalnie na tę oka-
zję replikę dotykową medalu Nagrody No-
bla poetki, który znajduje się w Muzeum UJ. 
Makieta powstała w porozumieniu z Komi-
tetem Noblowskim w  Sztokholmie i  dzię-
ki finansowemu wsparciu Fundacji Wisławy 
Szymborskiej.

Ukoronowaniem wydarzenia „Dotknij 
kultury 2013” był wieczorny koncert Toma-
sza Stańki i  Dominika Wani na dziedzińcu 
Collegium Maius. Jesienią 2013  r. Muzeum 
UJ i BON UJ zorganizowały we współpracy 
z Biurem Promocji UJ wystawę „Dotknąć ob-
razu, Malczewski − Szymborska – Antonisz-
czak”, będącą podsumowaniem dotychczaso-
wej współpracy. Jej celem było zarówno przy-

bliżenie osobom niewidomym twórczości Jac-
ka Malczewskiego i  Juliana Antoniszczaka, 
przy wykorzystaniu dotykowych replik i  au-
diodeskrypcji, jak i  wprowadzenie odbior-
ców widzących w  świat percepcji osób nie-
widomych. Materiały informacyjne i  podpi-
sy pod obiektami były wydrukowane w alfa-
becie Brai lle'a, na który został dodatkowo na-
niesiony czarnodruk z powiększoną czcionką 
w języku polskim i angielskim. Wszystkie opi-
sy powstawały we współpracy z niewidzącymi 
konsultantami. Większość obiektów na wy-
stawie można było oglądać za pomocą dotyku.

Ekspozycja mieściła się w  trzech salach. 
W  pierwszej sali zostały rozwieszone na 

ścianach plansze informacyjne, którym to-
warzyszyła projekcja reportażu z  pierwszej 
edycji „Dotknij kultury”, co miało na celu 
wprowadzić zwiedzających w  zagadnienia 
dotyczące osób niewidomych. Na dwóch 
czarnych postumentach ustawiono adapta-
cje dotykowe eksponatów pochodzących ze 
zbiorów Muzeum UJ, które powstały w  ra-
mach „Dotknij kultury” 2012 i 2013. Pierw-
sza z nich, która została wykonana w formie 
drewnianej układanki, przedstawia rzeźbę 
Kazimierza Wielkiego z 1380 r., druga − to 
dotykowa makieta Nagrody Nobla Wisła-
wy Szymborskiej, obok której znajdował się 
w przeszklonej gablocie oryginał. W sali pre-
zentowany był również przewodnik po za-
bytkach Collegium Maius w dwóch wersjach 
– dla osób niewidomych i  słabowidzących. 
Towarzyszyły im plastyczne opisy.

W głównej sali można było podziwiać 
obrazy Jacka Malczewskiego i  ich adapta-
cje oraz gipsowe popiersie artysty autorstwa 
Wacława Szymanowskiego. Dotykowe re-
produkcje wraz z  opisami ułożono na dłu-
gim czarnym stole, na którym również znaj-
dowało się kilka zestawów MP3, przezna-
czonych dla indywidualnych gości, pragną-
cych wysłuchać profesjonalnie nagranej au-
diodeskrypcji oraz opracowania konteksto-
wego prezentowanych obrazów. Dzięki tym 
udogodnieniom osoby niewidome mogły się 
w  komfortowych warunkach zapoznawać 
z  twórczością artysty. Oglądanie dzieł sztu-
ki przez osoby niewidome jest bardziej cza-
sochłonne, co wynika z tego, że świat ogląda-
ny przez nie jest bardziej rozproszony i chcąc 
sobie stworzyć obraz danej rzeczy, najpierw 
trzeba ją poznać krok po kroku, a  dopiero 
później złożyć w  całość. W  pierwszym eta-
pie zwiedzający zapoznaje się pobieżnie z re-
produkcją dotykową, starając się usytuować 
główne elementy przedstawienia, następ-
nie słucha audiodeskrypcji obrazu, oglądając 
równocześnie po raz wtóry jego reprodukcję. 
Opis dostosowany jest do potrzeb osób nie-
widomych i prowadzi je w trakcie zapozna-
wania się z dziełem. Poza plastycznym przed-
stawieniem danego obiektu, zawiera również 
informacje kompozycyjne i  treściowe, wol-
ne od interpretacji. W tekście zawarte są in-
formacje o takich elementach, jak kolor, wa-
lor, światło, perspektywa, opis postaci i  ich 
rozmieszczenie w  przestrzeni oraz nastrój 
chwili. Audiodeskrypcja powinna być tak 

5 | Poznawanie 
skamieniałości i minerałów 
podczas pokazu 
zorganizowanego przez 
Muzeum Geologiczne 
UJ w Collegium Maius 
w ramach projektu „Dotknij 
kultury 2013”
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skonstruowana, aby wzbudzić zainteresowa-
nie oglądającego i by ją zapamiętał. Po wysłu-
chaniu samego opisu zwiedzający zaznajamia 
się z kontekstem dzieła.

Oglądanie malarstwa przez osoby niewi-
dzące budzi wiele pytań. Objaśnienie w spo-
sób czytelny skrótów perspektywicznych 
i nakładających się na siebie widoków stano-
wi niełatwe wyzwanie. Z tego powodu doty-
kowe reprodukcje obrazów zostały przygoto-
wane w dwóch wersjach – pośredniej, w któ-
rej można zobaczyć skonturowaną i uprosz-
czoną reprodukcję obrazu w postaci czarno- 
-białej grafiki, oraz ostatecznej, która stano-
wi kolejną transpozycję pierwszej. W  wer-
sji drugiej malowane przez Malczewskiego 
postacie i  elementy pejzażu zostały podda-
ne kolejnemu przetworzeniu, w celu usunię-
cia elementów nieczytelnych dla osób niewi-
domych.

W ostatniej sali na czarnych postumen-
tach ustawiono projekty adaptacji autorstwa 
studentów Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, które dziś można oglądać w ra-
mach warsztatów muzealnych. Prace te sta-
nowią uzupełnienie podczas zwiedzania sta-
łej ekspozycji przez osoby niewidome. W tej 
samej sali w  gablotach można było oglądać 
prace Juliana Antoniszczaka, m.in. „Chro-
pograf skaningowy”.

W trakcie trwania wystawy odbyło się kil-
kanaście spotkań warsztatowych, w  trakcie 
których oprócz wspólnego zwiedzania od-
bywały się dyskusje o sztuce i kulturze. Wy-
stawę odwiedziło około 3000 osób. Jej uni-
wersalny charakter sprawił, że dla wielu była 
to pierwsza okazja zetknięcia się ze światem 
percepcji osób niewidomych oraz nawiąza-
nia dialogu między widzącymi i  niewidzą-
cymi. Ekspozycja w sposób dobitny wykaza-
ła, że tego rodzaju działalność jest bardzo po-
trzebna. 

Nie było to jednak pierwsze w  Krako-
wie działanie instytucji kultury na rzecz osób 
niepełnosprawnych. W  2008  r. w  krakow-
skim Muzeum Narodowym w  ramach pro-
jektu „Zobaczyć niewidzialne” w  Gmachu 
Głównym i Oddziale w Pałacu Biskupa Era-
zma Ciołka zaczęto przystosowywać ekspo-
zycje do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
wzrokową. W pracach wzięli udział history-
cy sztuki, Sekcja Edukacji MNK, plastycy 
oraz nauczyciele z ośrodków dla osób niewi-
domych. Celem projektu było umożliwienie 

zwiedzania wystaw w  grupach i  indywidu-
alnie. Zostali przeszkoleni pracownicy Sek-
cji Edukacji i powstał przewodnik muzealny, 
podpisy pod wybrane obiekty i ulotki w al-
fabecie Braille'a oraz kopie rzeźby Madon-
ny z  Krużlowej i  Madonny z  Dzieciątkiem 
z  Grybowa. W  Galerii Sztuki Polskiej XX 
wieku na stałe udostępniono do oglądania za 
pomocą dotyku wybrane rzeźby. W 2013 r. 
w  muzeum tym zorganizowane zostało ko-
lejne specjalistyczne szkolenie dla pracow-
ników. W  Pałacu Erazma Ciołka odbyły 
się warsztaty dla uczniów gimnazjum, pod-
czas których pod okiem specjalistów mło-
dzież napisała audiodeskrypcje do wybra-
nych dzieł sztuki znajdujących się na stałej 
ekspozycji. Co ważne, Muzeum Narodowe 
w Krakowie pragnie udostępnić dzieła sztuki 

6 | 7A | 7B | Jacek 
Malczewski, „Boginka 
w dziewannach” z cyklu 
„Rusałki”, 1888, olej 
na płótnie (w zbiorach 
Muzeum UJ w Krakowie) (6) 
i reprodukcje dotykowe 
tego obrazu wykonane 
przez Lecha Kolasińskiego 
(własność Biura ds. Osób 
Niepełnosprawnych UJ 
w Krakowie) (7A i 7B)
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na co dzień, a nie podejmować jedynie dzia-
łania akcyjne. Obecnie na stronach muzeum 
widnieje stała oferta zajęć, przeznaczona dla 
wszystkich, w  tym również dla osób z  dys-
funkcją wzroku.

Jak czytamy na stronie internetowej Mu-
zeum Historycznego Miasta Krakowa, dla 
zwiedzających z niepełnosprawnością wzro-
ku i  słuchu w  2013  r. została udostępnio-
na w  oddziale Fabryka Schindlera wystawa 
„Kraków – czas okupacji 1939-1945”. Przy-
gotowano ją i  zrealizowano we współpracy 
z  „Fundacją Kultura bez barier” oraz „Fun-
dacją Dzieciom »Zdążyć z Pomocą«”. Eks-
pozycji towarzyszą audiodeskrypcje i wypu-
kłe modele dotykowe wybranych obiektów. 
Dla osób z dysfunkcją słuchu muzeum przy-
gotowało m.in. filmy z tłumaczem języka mi-
gowego i  przewodnik po dźwiękach wysta-
wy. Wszystkie materiały pomocnicze są do-
stępne na stronie tego muzeum i  można je 
pobrać na telefon komórkowy lub odtwa-
rzacz MP3. Muzeum Historyczne organizu-
je również pokazy filmów z audiodeskrypcją, 
zajęcia terenowe oraz warsztaty w innych od-
działach, w trakcie których przeszkoleni pra-
cownicy omawiając wystawy stosują na żywo 
audiodeskrypcje.

Opisane wydarzenia w  wybranych mu-
zeach krakowskich nie są czymś odosobnio-
nym. Jak wiadomo, w  ostatnich latach po-
wstało wiele pozarządowych organizacji, 
których celem jest podnoszenie jakości życia 
osób niepełnosprawnych. Większość tych 
organizacji nawiązuje współpracę z  instytu-
cjami publicznymi, w tym również z muze-
ami i galeriami, np. wspomniana wyżej war-
szawska „Fundacja Kultura bez barier” od 
kilku lat współpracuje z  instytucjami kultu-
ralnymi niemal w całej Polsce. Jej praca po-
lega przede wszystkim na organizacji szkoleń 
dla pracowników, dostosowywaniu muzeów, 
galerii, teatrów i kin dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych sensorycznie. Dotychczas fun-
dacja wykonała adaptacje w  siedmiu muze-
ach: w  Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum 
Narodowym w  Warszawie, Muzeum Fryde-
ryka Chopina w Warszawie, Muzeum Pomo-
rza Środkowego w Słupsku, Muzeum Histo-
rycznym Miasta Krakowa (oddział Fabryka 
Schindlera), Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie i w Domu Spotkań z Historią 
w Warszawie. W ramach projektu „Zakochaj 

się w  kulturze” zorganizowała także warsz-
taty, m.in. wraz z  Narodową Galerią Sztu-
ki Zachęta i z Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Krakowie (MOCAK).

Od połowy 2012  r. warszawska Zachęta 
realizuje projekt „Sztuka dostępna”, prowa-
dzi raz w miesiącu zajęcia dla osób niewido-
mych, a od 2013 r. dla niesłyszących. Galeria 
oferuje pomoc w dotarciu na warsztaty. Po-
czątkowo do zajęć wykorzystywano obiek-
ty pochodzące ze stałej kolekcji. Obecnie, 
chcąc nadać organizowanym wystawom cza-
sowym wymiar uniwersalny, zdecydowano 
się prowadzić spotkania wokół ekspozycji. 
Podczas zajęć prowadzący opisuje na żywo 
wybrane dzieła i omawia ich znaczenie. Au-
diodeskrypcji towarzyszą dotykowe adapta-
cje, wykonane przez pracowników Zachę-
ty. W roku 2013 „Fundacja Kultura bez ba-
rier” we współpracy z  galerią poprowadzi-
ła cztery zajęcia integracyjne dla osób z nie-
pełnosprawnościami sensorycznymi. Po spo-
tkaniach pozostał trwały ślad w postaci trzy-
dziestu pakietów, zawierających pomoce do-
tykowe używane do zajęć, audiodeskrypcje 
omawianych dzieł oraz filmy, stanowiące za-
pis wydarzenia. Materiały te wkrótce zosta-
ną wysłane do ośrodków i organizacji działa-
jących na rzecz osób z niepełnosprawnością 
sensoryczną.

Muzeum Narodowe w Warszawie organi-
zuje warsztaty dla osób niewidomych i  nie-
słyszących. Na swojej stronie sukcesywnie 
umieszcza kolejne audiodeskrypcje wybra-
nych dzieł sztuki, które powstały jako ma-
teriał edukacyjny do ekspozycji czasowych 
i stałych. Opisy, opracowane we współpracy 
z „Fundacją Kultura bez barier”, czyta profe-
sjonalny lektor. Ponadto Muzeum Narodo-
we, podobnie jak Zachęta oraz inne tego typu 
instytucje, regularnie uczestniczy w ogólno-
polskich i lokalnych obchodach dni przezna-
czonych dla osób niepełnosprawnych.

Wszędzie warunkiem sukcesu w udostęp-
nianiu dziedzictwa kultury osobom niewi-
domym i  słabowidzącym jest pełne zaanga-
żowanie zarówno instytucji, jak i odbiorców. 
Zdaniem osób pracujących w  szkołach dla 
dzieci niewidomych i  słabowidzących naj-
ważniejsze jest to, aby muzea i  inne insty-
tucje kulturalne były dostępne na co dzień, 
a  nie tylko w  ramach organizowanej kolej-
nej akcji. Najpierw należy dostosować bu-
dynek do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
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a następnie przeszkolić kadrę odpowiedzial-
ną za obsługę. Jak zauważa Bernard Quinn 
„Gdy wsłuchamy się w  słowa osób niepełno-
sprawnych zauważamy, że najwyżej ocenia-
nym i  istotnym czynnikiem wpływającym na 
jakość i  zadowolenie z  wizyty w  galerii/mu-
zeum jest nastawienie osób pracujących w tych 
placówkach, zwłaszcza ich świadomość oraz 
rozumienie niepełnosprawności i  dostępności” 
(Bernard Quinn, „Wiadomości o równości”, 
nr 1, 2012, s. 36).

Niebezpieczeństwo prowadzenia przez 
instytucje kulturalne jedynie działalno-
ści akcyjnej na rzecz osób niepełnospraw-
nych polega przede wszystkim na jej happe-
ningowym charakterze. Tymczasem instytu-
cje te powinny być codziennie przygotowa-
ne na przyjęcie niewidomych gości. Akcyjne 
przedsięwzięcia zazwyczaj nie są jednak skie-
rowane wyłącznie do osób niepełnospraw-
nych, ale do szerszego grona odbiorców. 
Mają też cel edukacyjny, stwarzając prze-
strzeń dialogu i integracji. Organizując tego 
typu przedsięwzięcia należy, jak podkreśla-
ją nauczyciele, pamiętać w przyszłości o tym, 
że działalność taka powinna na trwałe wpisać 
się w politykę instytucji, aby po każdym pro-
jekcie pozostał trwały i dostępny ślad w po-
staci nowej adaptacji dzieła sztuki czy stwo-
rzenia nowych warsztatów muzealnych wpi-
sanych w  stałą ofertę muzeum. Działalność 
akcyjna powinna mieć charakter premiery 

nowych ofert muzealnych, a nie jedynie pro-
mocji instytucji.

Tworząc pomoce dla osób niewidomych, 
trzeba pamiętać o  jakości tych pomocy, aby 
powstałe w  ramach projektu przedmioty 
czy audiodeskrypcje były czytelne, ciekawe, 
a przede wszystkim, aby działały na wyobraź-
nię. Adaptacje powinny być jak najbardziej 
uniwersalne, czyli skierowane do wszyst-
kich. Jednym z  najważniejszych warunków 
dobrze wykonanego opisu i makiety jest nie 
tylko odpowiednie historyczno-sztuczne czy 
artystyczne wykształcenie, ale również po-
siadanie podstawowej wiedzy z zakresu per-
cepcji osób niewidzących i regularne spotka-
nia z  niewidomymi konsultantami przy re-
alizowanym projekcie. Cytowany już Oli-
ver Sacks podkreśla w swojej książce znacze-
nie opisu otaczającego świata w postrzeganiu 
rzeczywistości przez osobę niewidomą. Jed-
na z  jego pacjentek mówi: „Ludzie widzący 
lubią ze mną podróżować. Zadaję im pytania, 
a oni patrzą i dostrzegają rzeczy, których w in-
nej sytuacji by nie zauważyli. Zbyt często lu-
dzie widzący niczego nie widzą! Odbywa się 
to ze wzajemną korzyścią – każdy wzboga-
ca świat drugiego” (O. Sacks, Oko Umysłu…, 
s.  71). Słowa te potraktujmy jako motto dla 
wszystkich zajmujących się udostępnianiem 
sztuki.

Róża Książek-Czerwińska

8 | Wystawa „Dotknąć 
obrazu, Malczewski – 
Szymborska – Antoniszczak” 
w Muzeum UJ w 2013 r. 
– prezentacja reprodukcji 
dotykowych obrazu Jacka 
Malczewskiego wykonanych 
przez Lecha Kolasińskiego

(ilustracje: 1-4, 8 – fot. Mikołaj 
Zygier / Muzeum UJ; 5 – fot. 
Jerzy Sawicz / UJ;  
6 – fot. Janusz Kozina / 
Muzeum UJ; 7 – repr. Biuro 
ds. Osób Niepełnosprawnych UJ)
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Nowe realizacje 
w zabytkowym 

Gdańsku
stanisław grzelachowski

Pod koniec drugiej wojny światowej zabytkowy Gdańsk uległ 
prawie całkowitej zagładzie. Najbardziej cenna część miasta 
została zniszczona w 90%. Spośród monumentalnych budowli 
ocalał jedynie kościół św. Mikołaja. Po zakończeniu działań 
wojennych zastanawiano się czy w ogóle odbudowa jest możliwa, 
a jeżeli tak, to w jaki sposób i w jakim kształcie powinna być 
prowadzona. 

Ośrodek Kultury Morskiej i Żuraw – widok z Wyspy Ołowianka



Po przeanalizowaniu różnych warian-
tów odbudowy zabytkowej części 
Gdańska zdecydowano się na czę-
ściową rekonstrukcję stanu sprzed 

1945  r. Przed zniszczeniem zabytkowe cen-
trum miasta było bardzo intensywnie zabu-
dowane. Głębokie parcele budowlane w cią-
gu XIX i  XX  w. zostały dość szczelnie wy-
pełnione ofi cynami. Brak wolnych przestrze-
ni, niedoświetlenie pomieszczeń spowodo-
wało znaczne pogorszenie warunków miesz-
kalnych. Dlatego też w  przygotowywanym 
od 1946  r. planie przestrzennym zagospo-
darowania zdecydowano się na rozluźnienie 
zabudowy poprzez spłycenie budowlanych 
traktów. Zachowano przy tym średniowiecz-
ną siatkę ulic, z wyeksponowaniem zabudo-
wy wzdłuż ciągów ulicznych prowadzących 
w  kierunku rzeki Motławy. Nie uwzględ-
niono natomiast odtworzenia zabudowy 
przy dawnych ulicach poprzecznych. Przy-
jęcie takich zasad spowodowało powstanie 
wewnątrz bloków budowlanych przestrzeni 
z zielenią i usługami. W ten sposób nowej za-
budowie nadany został charakter osiedlowy. 
W  ramach prac konserwatorskich przewi-
dywano rekonstrukcję elewacji dawnych ka-
mienic, położonych przy głównych ciągach 
ulicznych. Projektowana zabudowa miała 
być realizowana z dostosowaniem do współ-
czesnych warunków, z  nowym programem 
funkcjonalnym i  zapewnieniem właściwego 

oświetlenia pomieszczeń. Przy zachowaniu 
dawnych elewacji frontowych, odbudowy-
wane budynki mogły być łączone poprzez 
wspólne klatki schodowe. 

Podjęte w 1946 r. prace budowlane zwią-
zane z  odbudową Głównego Miasta zakoń-
czone zostały na początku lat sześćdziesią-
tych. Dzięki rekonstrukcji pierzei najważ-
niejszych ulic oraz odbudowie reprezenta-
cyjnych obiektów, takich jak Ratusz, ko-
ściół Mariacki, Dwór Artusa i  bramy miej-
skie, przywrócony został częściowo stan 
sprzed 1945 r. Przy realizacji planu odbudo-
wy południowy teren poza dawnymi mura-
mi obronnymi nie został zabudowany. W ten 
sposób odsłonięta została od tej strony pano-
rama Głównego Miasta, która przed wojną 
w tym miejscu nie była widoczna. Zrealizo-
wana w  latach osiemdziesiątych arteria ko-
munikacyjna ówczesnej al. Leningradzkiej, 
poprowadzona na obrzeżu niezabudowane-
go pasa terenu, odciążyła komunikacyjnie 
Główne Miasto, równocześnie jednak przy-
czyniła się do jeszcze większego oddzielenia 
Głównego Miasta od Starego Przedmieścia. 
W planie odbudowy przyjęto, że na terenie 
Starego Przedmieścia, a także i Starego Mia-
sta nowa zabudowa nie będzie odtwarzała 
już historycznego stanu. Nowe budynki na 
Starym Mieście miały tylko w rozwiązaniach 
elewacyjnych materiałowo nawiązywać do 
tradycyjnego budownictwa gdańskiego, 

1 | Zespół apartamentowy 
„Szafarnia”, widok 
z Długiego Pobrzeża
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natomiast obiekty realizowane na Starym 
Przedmieściu miały być całkowicie współ-
czesne. W tej właśnie formie wzniesiono tu 
osiedle mieszkaniowe z usługami i zielonymi 
wnętrzami.

W przeciwieństwie do Głównego Miasta 
w  czasie odbudowy Starego Miasta nie uda-
ło się zrealizować jednorodnego układu urba-
nistycznego. W  dużej mierze do zakłócenia 
dawnego układu przyczyniła się decyzja pod-
jęta w połowie lat siedemdziesiątych o budo-
wie dziewiętnastopiętrowego hotelu „Heve-
lius”, zlokalizowanego pośród dominujących 
dotąd takich zabytkowych obiektów, jak ko-
ścioły św. Katarzyny, św. Bartłomieja, św. Ja-
kuba oraz Ratusz Staromiejski i Wielki Młyn.

Przez wiele lat powojennych na terenie 
bardzo zniszczonej Wyspy Spichrzów nie 

podejmowano działań związanych z  odbu-
dową. Przeprowadzony w  1981  r. konkurs 
studialny nie doprowadził do komplekso-
wych posunięć inwestycyjnych dla całości 
terenu. Dopiero w  końcu lat osiemdziesią-
tych na fragmencie terenu nad Starą Motła-
wą, między mostami: Zielonym i  Krowim, 
powstał zespół budynków biurowych dla 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W jego 
szachulcowym ukształtowaniu zewnętrz-
nym nawiązano do dawnej architektury spi-
chrzowej. W  latach dziewięćdziesiątych 
podjęto budowę zespołu mieszkalno-usłu-
gowego po południowej stronie ul. Stągiew-
nej. Projekt przewidywał odtworzenie daw-
nej pierzei ulicy ze szczytowymi kamienica-
mi, z uwzględnieniem jej architektury z XIX 
i pierwszej połowy XX w. W latach powojen-
nych w środowisku gdańskim budownictwo 
z tego okresu oceniane było negatywnie, po-
nieważ pochodziło z  czasów pruskiego pa-
nowania. Inwestycja przy ul. Stągiewnej po 
latach była pierwszą próbą restytuowania 
tego rodzaju architektury. W  drugiej poło-
wie lat dziewięćdziesiątych nad Starą Mo-
tławą, w  pierzei Długiego Pobrzeża, zreali-
zowany został hotel „Hansa”. Funkcjonalnie 
hotel stanowił jeden budynek, na zewnątrz 
natomiast jego elewacje zostały ukształtowa-
ne w  formie zróżnicowanych kamieniczek. 
W ten sposób w rozwiązaniu autorskim na-
wiązano do historycznego podziału parcel 
budowlanych oraz dawnego wyglądu zabu-
dowy przed zniszczeniem. 

Na początku XXI  w. nastąpiły zmiany 
w  sposobie prowadzenia działalności inwe-
stycyjnej na terenie Głównego Miasta. Od-
tąd miała ona być kontynuowana w ramach 
tzw. drugiego etapu odbudowy. Podstawą do 
wszelkich przedsięwzięć budowlanych stał 
się uchwalony w 2003 r. „Miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego śródmieścia 
– Rejon Głównego Miasta”. Plan dopuszczał 
teraz zabudowę wzdłuż ulic poprzecznych. 
W projektach miały być respektowane daw-
ne podziały parcelacyjne. Nowe obiekty mo-
gły już jednak być kształtowane zgodnie ze 
współczesnymi potrzebami. Wprowadzenie 
nowych zasad umożliwiło uruchomienie in-
westycji w  wielu miejscach Głównego Mia-
sta. Podobne zasady zaczęły być też stosowa-
ne na terenach Starego Przedmieścia i  Sta-
rego Miasta. Zainteresowania inwestorów 
skierowane zostały na najbardziej atrakcyjne 

2 | Spichlerze na Wyspie 
Ołowianka – widok 
z wnętrza Ośrodka Kultury 
Morskiej

3 | Fragment ekspozycji 
we wnętrzu Ośrodka Kultury 
Morskiej
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tereny wokół dawnego basenu portowego 
nad Motławą. Parcele budowlane w tych re-
jonach należą do najbardziej wartościowych, 
stąd planowane realizacje mają charakter eks-
kluzywny. Przed zniszczeniem miasta dziel-
nica portowa nie należała do miejsc presti-
żowych. Większość znajdujących się tu bu-
dynków związana była z  funkcjonowaniem 
portu, a zabudowa mieszkaniowa przy Dłu-
gim Pobrzeżu zaludniona była przez pracow-
ników portowych lub zajmujących się rybo-
łówstwem.

W 2007 r. nad Nową Motławą, po prze-
ciwnej stronie Głównego Miasta, rozpo-
częto budowę zespołu mieszkaniowego 
„Szafarnia”; jego nazwa pochodzi od ulicy, 
przy której jest usytuowany. W bezpośred-
nim sąsiedztwie znajduje się zabytkowy spi-
chlerz „Nowa Pakownia” z 1750 r., zaadap-
towany ostatnio na hotel. Projekt wykona-
ny został zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania oraz wytycznymi konser-
watorskimi. W  architekturze kształtowa-
nej we współczesny sposób znalazło to od-
bicie w  rozczłonkowanej bryle, zróżnico-
wanej wysokości oraz rozwiązaniach elewa-
cyjnych. Zastosowano w nich cegłę klinkie-
rową i  tynki szlachetne, dachy zaś pokryte 
zostały dachówką i  blachą. Ze względu na 
bezpośrednie sąsiedztwo rzeki musiały być 
rozwiązane problemy techniczne związane 
z  odpowiednim posadowieniem budynku 
oraz zabezpieczeniem podziemnego garażu. 
Największym walorem oddanego do użytku 
w  2009  r. zespołu są atrakcyjne wglądy na 

rzekę, port jachtowy i  zabudowę Długiego 
Pobrzeża.

Na malowniczym Długim Pobrzeżu 
i jego przedłużeniu Targu Rybnym powstały 
ostatnio trzy nowe realizacje. W sąsiedztwie 
dominującego nad całością Żurawia w latach 
2008-2012 powstał Ośrodek Kultury Mor-
skiej – oddział Centralnego Muzeum Mor-
skiego. W lokalizacji tej już po wojnie wznie-
siono w 1956 r. budynek kotłowni miejskiej, 
przebudowany później w latach siedemdzie-
siątych dla potrzeb Centralnego Muzeum 
Morskiego. Ze względu na program Ośrod-
ka, a  także po przeanalizowaniu opłacalno-
ści ewentualnej adaptacji dotychczasowe-
go obiektu podjęto decyzję o  jego likwida-
cji i zbudowaniu nowego. Na podstawie wy-
ników ogłoszonego w 2005 r. konkursu wy-
konany został projekt skierowany do reali-
zacji. We współcześnie kształtowanej archi-
tekturze uwzględniono wytyczne konserwa-
torskie, dotyczące historycznej linii zabudo-
wy oraz dawnych podziałów parcelacyjnych. 
Wnętrze budynku przystosowano do po-
trzeb użytkownika w zakresie funkcji wysta-
wienniczej, badawczej, edukacyjnej i admini-
stracyjnej. Elewacje ukształtowano w formie 
szczytowo zakończonych segmentów cegla-
nych i szklanych. Jedynie narożnik od strony 
ulic Tokarskiej i Szerokiej zakończony został 
płaskim dachem. Zastosowano licowaną ce-
głę o gotyckich wymiarach, w nieco odmien-
nym kolorze niż ściany sąsiedniego Żurawia. 
Centralna część budynku w postaci otwartej 
przez wszystkie kondygnacje hali w parterze 

4 | Budynek 
apartamentowy „Symfonia 
Residence”, widok 
z Rybackiego Pobrzeża 
w kierunku Żurawia
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zawiera obszerny, dostępny z obu stron hol. 
Poszczególne poziomy kondygnacji piętro-
wych połączone są systemem biegów scho-
dowych z kładkami oraz pionem windowym. 
Na trzech poziomach znajdują się sale ekspo-
zycyjne. Przestrzeń hali wykorzystana jest 
także na ekspozycję łodzi, podwieszonych 
do elementów konstrukcyjnych. Na ostat-
niej kondygnacji znajduje się restauracja z ta-
rasem i sala konferencyjna. Przeszklone par-
tie elewacyjne oraz taras otwierają wiele wi-
doków na basen Motławy i zabudowę Głów-
nego Miasta. Nowy obiekt ze współczesnym 
wyposażeniem nie tylko dostarcza zwiedza-
jącym dużo wrażeń w dziedzinie wystawien-
niczej, lecz również zapewnia kontakt wizu-
alny ze znajdującym się na zewnątrz zabytko-
wym otoczeniem. 

Na przedłużeniu Długiego Pobrzeża zo-
stały zaprojektowane przez warszawski zespół 
dwa obiekty o  wysokim standardzie. W  la-
tach 2007-2009 przy Targu Rybnym, na te-
renie pięciu parcel historycznych, wzniesio-
no budynek apartamentowy „Symfonia Resi-
dence”. Zaprojektowany został przy uwzględ-
nieniu wytycznych konserwatorskich, jedno-
cześnie architektura otrzymała współczesne 
formy. Jest to obiekt wolno stojący, oglądany 
w  skrócie z  ciągu Pobrzeża, a  elewacja fron-
towa od strony rzeki najlepiej jest widoczna 

z  przeciwległego jej brzegu. Przed zniszcze-
niem zabudowa w  tym miejscu była bardzo 
zwarta i  różnorodna w  układzie, a  związane 
z  portem i  Targiem Rybnym wybrzeże było 
zawsze pełne życia. Nowy budynek w  ukła-
dzie bryły i  w  podziałach elewacyjnych na-
wiązuje do gdańskiej kamienicznej zabudowy. 
W podziemiu, w którym nie ma garażu, znaj-
dują się relikty dawnej Bramy Tobiasza. 

Nieco dalej za „Symfonią Residence”, na 
przełamaniu koryta Motławy, przy Targu 
Rybnym, w bezpośrednim sąsiedztwie zabyt-
kowej Baszty Łabędź, w 2010 r. zakończona 
została realizacja hotelu „Hilton”. Cały kom-
pleks zaprojektowano przy zachowaniu od-
powiednich standardów światowej sieci ho-
teli „Hilton”. Jednocześnie jednak w  zabyt-
kowym Gdańsku nowy obiekt musiał być 
przystosowany do miejscowych warunków. 
Teren przeznaczony pod budowę w  latach 
powojennych pozostawał niezabudowany. 
Wobec planowanej inwestycji obowiązywały 
wymogi konserwatorskie, dotyczące zacho-
wania linii zabudowy, dawnych podziałów 
parcelacyjnych, kształtowania bryły i elewa-
cji, użycia materiałów budowlanych oraz ko-
lorystyki. Równocześnie całość architektury 
wraz z wnętrzami miała być zaprojektowana 
w sposób współczesny. Położenie hotelu przy 
samym nadbrzeżu wymagało zastosowania 

5 | Hotel „Hilton”, widok 
z Targu Rybnego
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palowania w  fundamentowaniu oraz zabez-
pieczenia podziemnego garażu. Zwarta bry-
ła budynku w  rozwiązaniach elewacyjnych, 
w  nawiązaniu do układów parcelacyjnych, 
została podzielona segmentami o  zmien-
nym rytmie. Użyte w  nich materiały to ce-
gła, ciemnoszary kamień i  szkło. Baszta Ła-
będź z XV-XVI w. do 1945 r. otoczona była 
przylegającą do niej zabudową. W latach po-
wojennych stała się obiektem wolno stoją-
cym, a ostatnio ponownie została wtopiona 
w  nowy układ hotelowy. Fasada hotelu sta-
nowi widokowe zamknięcie ciągu pieszego 
Długiego i Rybackiego Pobrzeża. 

W ostatnich latach na obszarze zabyt-
kowego Gdańska zrealizowano kilka mniej-
szych lub też średniej wielkości inwestycji 
hotelowych, powstały również nowe zespoły 
mieszkaniowe. Na terenie Głównego Miasta, 
w kwartale ograniczonym ulicami: Szeroką, 
Tandetą i Świętojańską, wybudowano zespół 
mieszkaniowo-usługowy, wysokościowo do-
stosowany do otaczającego układu zabytko-
wego. Także jego współczesna architektura 
poprzez podziały elewacyjne nawiązuje do 
dawnej zabudowy kamienicznej. Pod całym 
terenem znajduje się dwukondygnacyjny ga-
raż, parter przeznaczony jest na usługi, a we-
wnątrz zabudowy mieszkaniowej urządzono 
dziedziniec. W  segmentowych podziałach 
elewacyjnych zastosowano licowaną cegłę, 
piaskowiec i szkło, dachy zaś przekryto cera-
miczną dachówką.

W latach 2005-2006 na Starym Przed-
mieściu zrealizowane zostało osiedle miesz-
kaniowe „Nowa Lastadia”, w  2010  r. nad 
brzegiem Nowej Motławy zakończono bu-
dowę osiedla przy ul. Toruńskiej. Najnowszą 
realizacją w tym samym rejonie, u zbiegu Sta-
rej i Nowej Motławy, jest zespół mieszkanio-
wy „Aura”. Trzy segmenty zespołu od stro-
ny Nowej Motławy złączone są po przeciw-
nej stronie w jeden blok. W ukształtowaniu 
całości, poprzez zastosowanie szczytowo za-
kończonych segmentów, starano się o nawią-
zanie do dawnej zabudowy spichrzowej. Ce-
ramiczna okładzina ścian, w jasnej kolorysty-
ce, przedłużona jest na połacie dachowe seg-
mentów.

Starania projektantów współczesnych re-
alizacji w kierunku odnalezienia odpowied-
nich form gdańskiej architektury mogą pod-
legać ocenie dopiero wraz z  upływem dłuż-
szego czasu. Historyczną przeszłość Gdań-
ska można jednak najlepiej odnaleźć w  od-
budowanym po wojnie Głównym Mieście, 
z  przywróconymi monumentalnymi obiek-
tami i  zrekonstruowanymi pierzejami daw-
nych ulic. To właśnie Gdańsk z  tego okre-
su stanowi nadal podstawowy układ zabyt-
kowego miasta. Ulice Długa, Długi Targ, 
a zwłaszcza Mariacka, z tak charakterystycz-
nymi przedprożami, najlepiej przybliżają od-
wiedzającym jego dawną świetność. 

Stanisław Grzelachowski 

6 | Zespół mieszkaniowy 
„Aura”, widok od strony 
Nowej Motławy

(zdjęcia: Stanisław 
Grzelachowski) 
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Żeliwne piękno  
Sali Wielkiej w dawnym 
ratuszu Warszawy

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

Przywykliśmy już do obecne-
go ratusza przy Placu Banko-
wym w  Warszawie, ale oczy-
wiście nie zawsze tu był zlo-

kalizowany. Od XV aż do początku 
XIX w. wznosił się na środku Rynku 
Starego Miasta. Z  czasem okazał się 
zbyt mały, został rozebrany, a  urzę-
dy miejskie przeniesiono w  1817  r. 
do pałacu Jabłonowskich przy ul. Se-
natorskiej. Ten piękny pałac zbudo-
wano w połowie lat osiemdziesiątych 
XVIII  w. Był dziełem dwóch wybit-
nych architektów: Jakuba Fontany 
i Dominika Merliniego.

Na dalsze losy budynku miały 
wpływ burzliwe dzieje polskiej histo-
rii. W  1863  r. powstańcy styczniowi 
podpalili ratusz w celu zniszczenia akt 
policyjnych i  dokumentów podatko-
wych. Wypalone wnętrze wymagało 
odbudowy i przebudowy. Namiestnik 
carski Teodor Berg, po odrzuceniu 
wyników wcześniejszego konkursu, 
w  1864  r. zlecił Józefowi Orłowskie-
mu opracowanie projektu niezbęd-
nych zmian budowlanych. Nowa wer-
sja ratusza otrzymała znacznie szerszy 
program funkcjonalny − projektant 

Zabytki utracone

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

1 | Fryderyk Dietrich, „Widok placu przed 
Marywilem i Głównego Ratusza w Warszawie” 
(fragment), 1827-1828, akwaforta z akwatintą 
(w zbiorach Biblioteki Narodowej)

2 | Feliks Zabłocki, „Nowy Ratusz (dawny Pałac 
Jabłonowskich) w Warszawie”, 1869, drzeworyt 
(w zbiorach Biblioteki Narodowej)
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zaproponował dobudowę wieży z „po-
żarną czatownią” oraz budynku magi-
stratu od strony zachodniej. Sam pa-
łac zmienił formę po przebudowie da-
chu w stylu francuskiego renesansu.

Ratusz uzyskał najbardziej nowo-
czesne wówczas rozwiązania technicz-
ne: instalację wodociągową, kanali-
zację, centralne ogrzewanie gorącym 

powietrzem, wentylację i  oświetlenie 
gazowe. W  konstrukcji budynku sze-
roko zastosowano żelazo, a w elemen-
tach dekoracji jedną z rzadko stosowa-
nych obecnie odmian żelaza: żeliwo.

Przebudowa trwała pięć lat (1864- 
-1869), a  8  stycznia 1870  r. wiel-
ki bal inauguracyjny rozpoczął nowy 
etap w  dziejach ratusza. Bal odbył 

się w nowej, wspaniałej Sali Aleksan-
drowskiej, obejmującej swym gaba-
rytem pierwsze i drugie piętro całego 
traktu centralnej części dawnego pa-
łacu.

Wnętrze sali o  powierzchni 
1050  m2 otrzymało bogaty, neore-
nesansowy wystrój. Dzięki 36  otwo-
rom okiennym i  smukłości żeliwnych 

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

3 | Schody wielkie (główna 
klatka schodowa) w Nowym 
Ratuszu Warszawy na fotografii 
Maksymiliana Fajansa z 1870 r. 
(w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie)

4 | Sala Wielka zwana 
Aleksandrowską w Nowym 
Ratuszu Warszawy na fotografii 
Maksymiliana Fajansa z 1870 r. 
(w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie)

5 | Orientacyjne rozmieszczenie 
elementów żeliwnych 
wydobytych z ruin na tle 
drzeworytu Bronisława Puca 
z 1870 r. przedstawiającego 
Salę Aleksandrowską w Nowym 
Ratuszu Warszawy; elementy 
odnalezione oznaczono 
czarną obwódką z kolorowym 
wypełnieniem

3 4
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elementów nośnych robiło wrażenie 
wyjątkowej elegancji i lekkości. Głów-
ną przestrzeń sali otaczały dwa po-
ziomy galerii wydzielonych szerega-
mi zdublowanych korynckich kolu-
mienek i ciągiem ozdobnych barierek. 
Kompozycyjną trójdzielność sali ar-
chitekt uzyskał przez silne zaakcento-
wanie podciągów ażurowymi konsola-
mi, a  także przez ustawienie przed fi-
larami czterech wielkich rzeźb autor-
stwa Leandra Marconiego, nawiązu-
jących do wzorów antycznych. Fasety 
trzech plafonów otrzymały bogatą de-
korację malarską i  sztukatorską. Cen-
tralnym akcentem ściany zachodniej 
był portret cara Aleksandra II, a ściany 
przeciwległej wielkie lustro w  złoco-
nej ramie. Całość dekoracji dopełnia-
ło 5 kryształowych żyrandoli i ozdob-
ne taflowe parkiety. Według Przewod-
nika po Warszawie z 1922 r. sala miała 
„ton biały ze złoceniami”.

W tym reprezentacyjnym wnę-
trzu w ciągu 70 lat jego istnienia or-
ganizowano liczne uroczystości, kon-
certy, wystawy, odczyty, bankiety, 
posiedzenia, a  nawet licytacje i  lo-
terie. W  latach 1875-1892 właśnie 
w  tej sali przewodniczył obradom 
wielce zasłużony dla Warszawy pre-
zydent Sokrates Starynkiewicz. Ten 
rosyjski generał wielokrotnie inter-
weniował u  władz w  obronie repre-
sjonowanej ludności miasta. Jego ini-
cjatywie Warszawa zawdzięcza m.in. 
budowę gazowni, założenie sieci te-
lefonicznej, uruchomienie 17 linii 

tramwaju konnego, zamontowanie 
około 3 tys. latarni gazowych, budo-
wę filtrów miejskich, hal targowych 
Mirowskiej i  Na Koszykach, otwar-
cie Parku Ujazdowskiego oraz cmen-
tarza na Bródnie.

Również w  czasach Drugiej Rze-
czypospolitej działali w  tej sali wy-
bitni prezydenci: Zygmunt Słomiń-
ski (1927-1934) i  Stefan Starzyński 
(1934-1939). Sala z  Aleksandrow-
skiej została przemianowana na Wiel-

ką, a portret cara zastąpiono najpierw 
portretem Tadeusza Kościuszki, a  po 
śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego 
jego portretem.

Bombardowania z 1939 r. oszczę-
dziły ratusz. To w  nim miał siedzibę 
Komisariat Cywilnej Obrony War-
szawy pod dowództwem prezyden-
ta Stefana Starzyńskiego. Ogrom-
nych zniszczeń budynek doświadczył 
w 1944 r., gdy stał się jedną z ważnych 
redut powstańczych. Z dawnego pała-
cu Jabłonowskich pozostały wypalo-
ne mury, wieża utraciła górną kondy-
gnację i hełm, a z budynku magistratu 
sterczało zaledwie kilka niekomplet-
nych ścian.

Po wojnie niestety warszawskie 
ruiny podlegały ideologicznemu osza-
cowaniu. Nie śpieszono się więc z od-
budową siedzib władz sanacyjno-ka-
pitalistycznej Polski: zamku, ratu-
sza, pałacu Saskiego, pałacu Brühla. 
W 1954 r. zdrowe jeszcze mury ratu-
sza rozebrano pod pretekstem prze-
strzennego otwarcia pl. Teatralne-
go na Trasę W-Z. Gruzem z rozbiór-
ki części nadziemnej zasypano piwni-
ce, a  na wyrównanym placu 22 lipca 

1964  r. odsłonięto pomnik „Bohate-
rom Warszawy 1939-1945” dłuta Ma-
riana Koniecznego.

Sytuacja uległa zmianie dopie-
ro po odzyskaniu pełnej suweren-
ności państwa. W  1989  r. rozpoczę-
to działania zmierzające do przywró-
cenia dawnej formy północnej pie-
rzei pl. Teatralnego. Inwestycję mia-
ły finansować dwa wielkie banki: pol-
ski oddział Citibank i  Bank Rozwo-
ju Eksportu S.A. z zamiarem umiesz-
czenia w  tej świetnej lokalizacji swo-
ich ekspozytur. Niezbędną dokumen-
tację projektową zlecono polsko-bel-
gijskiej pracowni „Projekt” i  Pra-
cowniom Konserwacji Zabytków 

6 | Fragment 
żeliwnej barierki 
z antresoli

7 | Ażurowa 
rozeta sufitowa 
wykorzystywana jako 
wyciąg wentylacyjny

8 | Tablica 
z błędną informacją 
o pochodzeniu 
żeliwnych elementów

....................................
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„Zamek”, a realizację francuskiej firmie  
„BOUYGUES S. A.”. Jednym z  wa-
runków postawionych inwestorowi 
przez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków było przeprowadzenie ba-
dań architektonicznych i  archeolo-
gicznych odsłanianych murów piw-
nicznych oraz odnalezionych w  gru-
zie zasypowym reliktów detalu archi-
tektonicznego części nadziemnej.

Odkopywanie piwnic i  terenowe 
prace badawcze trwały trzy lata: od 
1995 do 1997  r. W  gruzowisku zna-
leziono fragmenty gzymsów, attyk, 
kolumn, obramień portali i  okien. 
Szczególnie wielkimi gabarytami wy-

różniały się architektoniczne elemen-
ty żeliwne. Były tu części balustra-
dy z  hełmu wieży, barierek portfene-
trów z  pierwszego piętra, balustrady 
głównej klatki schodowej, ale przede 
wszystkim bardzo dużo reliktów wy-
stroju Sali Wielkiej.

Sala tworzyła wyjątkowo harmo-
nijny zespół dekoracji i  konstruk-
cji z żeliwa. Świadczyły o tym odna-
lezione fragmenty kolumn, podcią-
gów, konsolowych wsporników, ba-
rierek, a także kratek wentylacyjnych 
i  grzewczych ukrytych w  dekoracyj-
nych formach rozet sufitowych i ob-
ramień na filarach. Znaleziono rów-
nież bardzo piękny zamek drzwiowy 

z  mosiężnymi klamkami i  szyldzi-
kami z  herbem Warszawy; zamek 
tkwił we fragmencie drzwi wyko-
nanych z  drewna przypominające-
go modrzew. Odłamki sosnowych 
okien miały delikatne, drobne pro-
filowania ramiaków. Przy rozpozna-
waniu tych wszystkich elementów 
nieocenioną rolę odegrały archiwal-
ne zdjęcia. Stosunkowo najlepiej za-
dokumentowane były sale reprezen-
tacyjne: Wielka, Dekerta, Portreto-
wa, Gabinet Prezydenta oraz główna 
klatka schodowa.

Liczba odzyskanych detali w  po-
wiązaniu z  archiwalną dokumenta-

cją fotograficzną dawała praktycz-
ną możliwość rekonstrukcji Sali 
Wielkiej. Niestety, do odtworze-
nia nie doszło pomimo unikatowego 
w skali Warszawy żeliwnego wystro-
ju sali. Na przeszkodzie stanął swe-
go rodzaju szantaż inwestora, któ-
remu potrzebna była wielka banko-
wa sala operacyjna na parterze, a nie 
na pierwszym piętrze. Władze kon-
serwatorskie ugięły się przed tym żą-
daniem doceniając, mimo wszystko, 
nadarzającą się okazję pełnej rekon-
strukcji dawnych fasad północnej 
pierzei pl. Teatralnego.

Tylko trzy z 37 odnalezionych ele-
mentów żeliwnych z  Sali Wielkiej 

wyeksponowano na zapleczu wie-
ży ratuszowej. Do tego umieszczono 
przy nich wielką tablicę z  mylną in-
formacją, że elementy pochodzą z Sali 
Balowej pałacu Jabłonowskich. Prze-
cież żeliwo pojawiło się w  budynku 
dopiero w  trakcie wielkiej przebudo-
wy z  lat 1865-1870, kiedy obiekt nie 
był już własnością Jabłonowskich, ale 
od 1817 r. funkcjonował jako główny 
ratusz Warszawy.

W Warszawie urodę żeliwnej deko-
racji wnętrz, chociaż na mniejszą ska-
lę, możemy jeszcze podziwiać w koście-
le ewangelicko-reformowanym przy 
al. Solidarności i w kościele św. Karola 

Boromeusza przy ul. Chłodnej. Nie są 
to oczywiście wnętrza tak bardzo „że-
liwne” jak prekursorskie w tym zakre-
sie paryskie wnętrza kościoła Sainte 
Eugene, dworca St. Lazare czy Biblio-
teki St. Genevieve.

Chrońmy zachowane jeszcze 
w  starych budynkach żeliwne ele-
menty wystroju zewnętrznego i  we-
wnętrznego: balkony, kraty, barierki, 
ogrodzenia, a także żeliwne grobowce 
na zabytkowych cmentarzach. Mają 
w  sobie zaklęty urok fin de siècle’u 
i  całej minionej epoki naszych pra-
dziadków.

Wiesław Olszowicz

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

9 | 10 | Żeliwne 
relikty Sali Wielkiej 
eksponowane obecnie 
za odbudowaną wieżą 
dawnego ratusza, 
fotografia wykonana 
w nocy

(ilustracje:  
2 – wg „Kłosy”, nr 228 
z 30 października, 1869, 
s. 285; 3, 4 – Muzeum 
Narodowe w Warszawie; 
5 – na podstawie ryciny 
w „Kłosach”, nr 228 
z 9 czerwca, 1870, s. 353, 
opracował Wiesław 
Olszowicz;  
6-8 – fot. Wiesław 
Olszowicz; 9, 10 – fot. 
Wojciech Przybyszewski)

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

pomocniczych) w  lesie miejskim zo-
stał zakupiony przez Towarzystwo 
Budowy Sanatoriów Płucnych. Sa-
natorium otwarto 30 października 
1907  r., nadając mu nazwę „Frauen-
wohl”, czyli „Zdrowie Kobiet”. Obiekt 
utrzymał właściwie do dziś swą pier-
wotną funkcję – obecnie mieści się 
w nim szpital pulmonologiczny.

Miejscem, które powinno zwró-
cić szczególną uwagę miłośników 

zabytków techniki oraz dawnej in-
żynierii, jest główna klatka scho-
dowa gmachu dawnego sanato-
rium, z  zachowanymi do dziś w  do-
skonałym stanie schodami żelazny-
mi. Trójbiegowe, łamane schody po-
wrotne z  podestami zostały wykona-
ne przez spółkę „Eisenwerk Joly Wit-
tenberg G.m.b.H.” Wytwórnia żela-
za „Eisenwerk Joly” została założo-
na w 1889 r. w Wittenberdze, mieście 

Schody  
dawnego sanatorium 
przeciwgruźliczego w Olsztynie

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

Gmach dawnego sanato-
rium przeciwgruźlicze-
go dla kobiet przy ul. Ja-
giellońskiej 78 w  Olszty-

nie powstał w  latach 1906-1907 we-
dług projektu przygotowanego przez 
miejski urząd budowlany (Stadtbau-
amt). Teren pod budowę obszerne-
go kompleksu (składającego się z bu-
dynku głównego z  leżakowniami, 
willi lekarzy oraz kilku budynków 

1

|    Spotkania z Zabytkami       3-4  2014           38



     

powiatowym, położonym w  środko-
wych Niemczech, w Saksonii-Anhalt. 
Miasto to stanowiło historyczne cen-
trum reformacji, znane z  działalno-
ści Marcina Lutra (stąd jego oficjal-
na nazwa niemiecka – Lutherstadt 
Wittenberg). Od 1883  r. w  Witten-
berdze przy dzisiejszej Dessauer Stra-
ße powstawał kompleks przemysłowy, 
w  obrębie którego zbudowano m.in. 
fabrykę czekolady „Schokoladenfa-
brik Kant”, fabrykę proszku mydlane-
go („Seifenpulverfabrik”) dr. Thomp-
sona oraz wspomnianą wytwórnię że-
laza „Eisenwerk Joly”.

Firma ta wyspecjalizowała się 
w produkcji żelaznych schodów o nie-
zwykle interesującej konstrukcji, okre-
ślanych w  literaturze mianem „Jo-
ly-Treppe” (Schody Joly’ego). Budowa 
opatentowanych przez firmę „Eisen-
werk Joly” żelaznych, ogniotrwałych 
schodów opierała się na zastosowa-
niu konstrukcji nośnej z  pasowych, 

kratownicowych policzków, wykona-
nych z  równoległych oraz ukośnych 
(przekątniowych), żelaznych płasko-
wników. Za usztywnienie konstruk-
cji odpowiadały pionowe bolce, prze-
chodzące przez płaskowniki i tworzą-
ce w ten sposób rodzaj sztywnej kon-
strukcji kratownicowej. Odlewane 

elementy konstrukcji schodów oraz 
ażurowe balustrady produkowano 
w  formach odpowiadających panują-
cym wówczas gustom estetycznym, 
a więc początkowo z historyzującym, 
a  następnie modernistycznym, sece-
syjnym detalem zdobniczym. Dzięki 
zastosowanemu połączeniu ażurowej, 
kratownicowej konstrukcji elemen-
tów nośnych z ażurowymi, dekoracyj-
nymi balustradami biegów i  spoczni-
ków schody Joly’ego wyróżniały się 
na tle ówcześnie stosowanych rozwią-
zań konstrukcyjnych oryginalną este-
tyką oraz swoistą lekkością i  delikat-
nością formy, czego doskonałą ilustra-
cję stanowi zabytkowa konstrukcja za-
chowana w budynku dawnego sanato-
rium przy ul. Jagiellońskiej 78 w Olsz-
tynie.

Jak wynika z  przeprowadzonych 
ostatnio badań konserwatorskich 
głównej klatki schodowej, jej wnę-
trze zdobiła pierwotnie również in-
teresująca dekoracja malarska w  sty-
lu secesyjnym – na parterze odkry-
to bowiem fragmenty polichromii 
z  secesyjnymi ornamentami roślin-
nymi i  dekoracją linearną. Oparta 
na zestawieniu zieleni i  ugrów kolo-
rystyka malowideł ściennych znako-
micie korespondowała z  oryginalną 

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

1 | Sanatorium przeciwgruźlicze dla kobiet 
na dawnej karcie pocztowej (ze zbiorów Muzeum 
Warmii i Mazur w Olsztynie)

2 | 3 | Schody głównej klatki schodowej 
dawnego sanatorium przeciwgruźliczego 
w Olsztynie

2

3

   Spotkania z Zabytkami       3-4  2014    |   39



kolorystyką ażurowych schodów, 
która z  kolei utrzymana była w  od-
cieniach chłodnej zieleni. Ze wzglę-
du na wartość zabytkową obiektu, na 
którą składają się zarówno wartość 
naukowa, historyczna i  inżynieryj-
na oraz wysoka wartość artystyczna, 
wojewódzki konserwator zabytków 
rozpoczął w  maju 2013  r. procedurę 

objęcia głównej klatki schodowej bu-
dynku dawnego sanatorium praw-
ną ochroną konserwatorską poprzez 
wpis do rejestru zabytków.

Wytwórnia żelaza „Eisenwerk 
Joly” dziś już nie istnieje – przy Des-
sauer Straße 12 w  Lutherstadt Wit-
tenberg pozostały po niej jednak ce-
glane, wzniesione w  duchu secesji 

zabudowania, figurujące na liście za-
bytków kultury i  użytkowane obec-
nie jako obiekt handlowy. Jedną z cie-
kawszych pamiątek po tej dawnej wy-
twórni jest również olsztyńska reali-
zacja patentowych schodów ognio-
trwałych „Joly-Treppe”.

Leszek Wawrykiewicz

4 | Detal konstrukcji schodów „Joly-Treppe” według firmowego katalogu 
z około 1895 r.

5 | 6 | Wzory dekoracji podstopnic schodowych według firmowego 
katalogu (5) oraz sygnowana podstopnica schodów sanatorium (6) 

(zdjęcia: 1 – Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, 2-6 – Leszek Wawrykiewicz)

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

5

6

4

Edycja wydawanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbio-
rów kwartalnika „Cenne, bezcenne, utracone” za rok 2013 ukazała się 

– nietypowo − w formie rocznika, w zwiększonej do 174 stron objętości. To 
wyjątkowe wydanie poświęcone zostało pamięci zmarłego w ubiegłym roku 
Piotra Ogrodzkiego – współtwórcy pisma, a od 2012 r. redaktora naczelnego. 

W numerze przypomniane zostały artykuły autorstwa Piotra Ogrodzkiego, 
które już można było czytać na łamach CBU, w tym pochodzący z 1997 r. pierw-
szy tekst Kradzieże dóbr kultury w Polsce i ostatni, opublikowany w 2012 r. – 
Powrót do Sadłowa (o odzyskanej monstrancji z miejscowego kościoła).

W periodyku znalazło się poza tym wiele bardzo interesujących tema-
tów. Genowefa Horoszko pisze o monetach książąt pomorskich, które wcho-
dzą w skład kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie, Karina Chabowska 
– o odnalezionych dwóch szkicach pędzla Marcella Bacciarel-
lego, a Helena Kowalska, Lech Łopuski i Magdalena Mielnik – 
o przekazanych w 2010 r. przez Fundację Pruskiego Dziedzic-
twa do Muzeum Narodowego w Gdańsku dziełach sztuki. Cie-
kawa jest historia ujawnionego w 1990 r. Archiwum Główne-
go Zarządu Bibliotek w Generalnym Gubernatorstwie w Kra-
kowie (Andrzej Mężyński) i dzieje dokumentów rodu Szem-
beków, przekazanych w 2012 r. do Biblioteki Jagiellońskiej 
(Monika Kuhnke). To niejedyny szczęśliwy powrót zabytku 
w 2012 r.; wtedy też, jak pisze Daniel Reniszewski, do Biblio-
teki Muzeum-Zamku w Łańcucie zostały przekazane faksymi-
le dwóch najstarszych jej katalogów. 

Na przykładzie opisanych przez Arkadiusza Wagnera losów 
biblioteki z kościoła Mariackiego w Złotoryi możemy poznać 

nie zawsze trafne decyzje co do powojennego zabezpieczania poniemieckich 
księgozbiorów przez polskie służby biblioteczne. Artykuły Iwony Arabas i Ry-
szarda Nowickiego dotyczą natomiast mało znanych kolekcji, których ślady 
znajdują się za granicą: przyrodniczej, należącej do księżnej Anny Jabłonow-
skiej, oraz dzieł sztuki hrabiów Skórzewskich. 

Niewielu czytelników pewnie pamięta, że w ubiegłym roku minęła 92. 
rocznica podpisania w Rydze Traktatu Pokojowego między Polską, Rosją 
i Ukrainą. O zapisach tzw. traktatu ryskiego przeczytać możemy w artyku-
le Hanny Łaskarzewskiej. Jerzy Petrus pisze o powojennych losach obrazów 
z kościoła w Żółkwi, Jan Skłodowski – o siedzibach rodowych Witkiewiczów 
na Litwie. Temat konserwacji znanych obrazów Martina Altomontego „Bitwa 
pod Wiedniem” i „Bitwa pod Parkanami” porusza Paweł Sadlej, problematy-

kę ochrony skansenowskich muzeów Teresa Lasowa, a ubez-
pieczeń muzealiów w ekspozycjach stałych – Iwona Gredka.

W periodyku zamieszczono też kilka tekstów dotyczą-
cych zagadnień prawnokarnych, wywozu zabytków za grani-
cę oraz kradzieży i fałszerstw dzieł sztuki (Wojciech Krupiń-
ski, Barbara Brozda, Katarzyna Jóźwiak, Wojciech Szafrański, 
Olgierd Jakubowski). Numer zamykają trzy katalogi: strat, 
strat wojennych 1939-1945 i katalog obiektów poszukiwa-
nych przez Interpol.

Wymienione tematy nie wyczerpują bogactwa zagadnień 
przedstawionych w czasopiśmie. Czytelnicy, którzy chcą ku-
pić ostatnie wydanie „Cenne, bezcenne, utracone”, mogą się 
kontaktować z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochro-
ny Zbiorów (www.nimoz.pl).  

CENNE, BEZCENNE, UTRACONE
Spotkanie z książką
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Pałac Tyszkiewiczów 
w Wace Trockiej

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

W 1397  r. wielki książę 
litewski Witold przy-
wiózł z  wyprawy na 
Krym oddział tatar-

skich wojowników i osadził ich w po-
bliżu Trok, nad płynącą tam niewiel-
ką rzeczką. Tatarzy nazwali tę rze-
kę Waką i taką samą nazwę dali miej-
scu, w którym się osiedlili. Pierwszym 
znanym właścicielem Waki, odnoto-
wanym w 1558 r., był Attikiez Biezgi-
mowicz, wywodzący się z  rodu cha-
nów krymskich. Ponieważ zmarł on 
bezpotomnie, majątek ten przejął jego 
kuzyn Abrahim Zawacki i  sprzedał 
go Pawłowi Stefanowi Sapiesze. Pa-
weł Stefan Sapieha (1565-1635) her-
bu Lis, koniuszy Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, również umarł nie po-
zostawiając męskiego potomka. Wakę 
więc odziedziczył jego bratanek, To-
masz Sapieha (1598-1646), wojewo-
da nowogródzki, żonaty z  Zuzanną 
z Chreptowiczów (1610-1646) herbu 

Odrowąż. Kto władał tym majątkiem 
w  późniejszym okresie, aż do koń-
ca XVIII  w., tego dokładnie nie wie-
my. Prawdopodobnie należał on do 
rodzin Chreptowiczów i  Hryniewi-
czów, a  na pewno do Dąbrowskich. 
Na przełomie XVIII i XIX w. był wła-
snością chorążego wiłkomirskiego, Jó-
zefa Dąbrowskiego herbu Junosza, żo-
natego z  księżną Heleną z  Puzynów 
herbu Oginiec, a  następnie jego syna 
Ludwika, marszałka szlachty powiatu 
trockiego, którego żoną była Krystyna 
Niedźwiecka. 

W latach czterdziestych XIX  w. 
od Ludwika Dąbrowskiego kupił 
Wakę Józef hr. Tyszkiewicz (1805- 
-1844) herbu Leliwa, marszałek 
szlachty pow. oszmiańskiego, wła-
ściciel Wołożyna i  Połągi, ożeniony 
w 1827 r. z Anną z hrabiów Zabiełło 
(1807-1857) herbu Topór. Tyszkie-
wiczowie, posiadający wspaniałe rezy-
dencje w Wołożynie i Połądze, rzadko 

przyjeżdżali – i  to jedynie latem – 
do Waki, gdzie był dwór drewniany, 
postawiony jeszcze przez Dąbrow-
skich. Po śmierci Józefa Tyszkiewicza 
w 1844 r. Wakę odziedziczył jego syn, 
Jan Witold Emanuel hr. Tyszkiewicz 
(1831-1892), marszałek powiatu wi-
leńskiego, żonaty z Izabelą Hortensją 
hr. Tyszkiewicz (1836-1907), córką 
Wincentego hr. Tyszkiewicza, orga-
nizatora powstania listopadowego na 
Podolu i  Wołyniu, oraz Eleonory ks. 
Światopełk-Czetwertyńskiej z  Nowej 
Czetwertni.

Jan Witold Emanuel, mieszka-
jący w  odległym od większego mia-
sta Wołożynie, postanowił zbudować 
nową siedzibę w Wace i przenieść się 
do niej, aby jego żona, przepadająca 
za życiem towarzyskim, mogła w nim 
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uczestniczyć w pobliskim Wilnie. Sie-
dzibę tę zaprojektował i  kierował jej 
budową Leandro Marconi, warszaw-
ski architekt włoskiego pochodzenia, 
syn słynnego Henryka  Marconiego. 
W  1880  r. stanęła w  Wace budowla 
eklektyczna, w  której elementy baro-
kowe, neorenesansowe i klasycystycz-
ne połączone zostały w  harmonijną 
całość, przypominającą warszawskie 
Łazienki czy pałac Umiastowskich 
w pobliskim Żemłosławiu. 

W piętnastoosiowej elewacji fron-
towej siedmioosiowa część środkowa 
była dwukondygnacyjna, z  wgłębnym 
portykiem z  dwiema korynckimi ko-
lumnami i  pilastrowanymi narożnika-
mi. Główne drzwi wejściowe i okna po 
bokach zostały zamknięte ćwierćko-
listymi naczółkami. Ponad drzwiami 
znalazła się sztukateria przedstawiająca 
herb Leliwa między dwoma amorka-
mi. Parterowe skrzydła boczne, cztero-
osiowe, z prostokątnymi oknami i oku-
lusami ponad nimi rozczłonkowane 
zostały pojedynczymi pilastrami. Po-
nad korpusem głównym umieszczono 
belweder ze ścianami przebitymi wiel-
kimi, półkolistymi oknami, zarówno 
od strony frontu, jak i  ogrodu. Dach 
belwederu i  części środkowej był pła-
ski (skrzydeł bocznych również), oto-
czony balustradą tralkową. Na naroż-
nikach belwederu i  korpusu główne-
go stanęły naturalnej wielkości posta-
cie alegoryczne, które wyszły spod dłu-
ta warszawskiego rzeźbiarza, Ludwika 
Kucharzewskiego. Przedstawiały one 
cztery pory roku oraz Pasterstwo, Po-
lowanie, Rolnictwo i Rybołówstwo.

W elewacji ogrodowej najbar-
dziej rzucały się w  oczy trzy portyki. 

Były one jednokondygnacyjne nie tyl-
ko przed skrzydłami bocznymi, ale 
i  przed piętrową częścią środkową, 
ustawione na planie półkola, złożone 
z  czterech kolumn przed skrzydłami 
bocznymi, a  przed korpusem głów-
nym – z  czterech filarów czterogra-
niastych, ozdobionych od zewnątrz 
półkolumnami. 

Główne wejście w elewacji fronto-
wej prowadziło z portyku wgłębnego 
do obszernego, kwadratowego holu, 
z  czterema kolumnami pośrodku, 
dźwigającymi biegnącą w  górze ga-
lerię, na której znalazły miejsce czte-
ry obrazy Januarego Suchodolskiego 
o  tematyce historycznej: „Bitwa pod 
Benderami”, „Bitwa pod Grunwal-
dem”, „Pożar Moskwy”, „Spotkanie 
Jana III z  cesarzem Leopoldem” oraz 
dzieło Eugène Verboeckhovena „Koń 
w  stajni z  dwoma psami”. Za holem, 
w  trakcie ogrodowym znajdowała się 

sala balowa, a  za nią – ogród zimo-
wy w oszklonym środkowym portyku 
przed elewacją ogrodową. Salę balową 
można było nazwać „zwierciadlaną”, 
gdyż wszystkie ściany pokryte zosta-
ły lustrami w sztukateryjnych ramach, 
między którymi umieszczono kryszta-
łowe kinkiety. Z  sufitu obramionego 
również sztukateriami zwisał olbrzy-
mi żyrandol, tworzący z  kinkietami 
jedną, kryształową kompozycję. Bia-
ła boazeria obiegała całą bawialnię do 
wysokości 1 m. Stały przy niej foteliki 
i bankietki w stylu Ludwika XVI, obi-
te takim samym jasnobłękitnym atła-
sem, z  jakiego wykonane były portie-
ry i zasłony na okna. W jednym z ro-
gów sali postawiono biały fortepian, 
w  innym – zrobiono kominek z  bia-
łego marmuru, na którym umieszczo-
no również marmurowe, białe popier-
sie Izabeli Tyszkiewiczowej, z  dwo-
ma kryształowymi świecznikami po 
bokach.

W prawym skrzydle pałacu znaj-
dował się gabinet pana domu, z ciem-
noczerwonymi ścianami, belkowa-
nym sufitem i  stiukowymi suprapor-
tami. Pomieszczenie to było obszerne, 
bowiem mieściły się w nim dwa biur-
ka, szafa gdańska, kilka mniejszych 
szaf, szafek i komód, marmurowy ko-
minek oraz parawan, w którego ramy 
wprawione zostały sztychy przedsta-
wiające polskich królów i  sławnych 
mężów. Na ścianach wisiały portrety 

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

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

2 | 3 | Pałac 
Tyszkiewiczów, 
widok 
od ogrodu (2)
i fragment 
bocznego 
skrzydła elewacji 
ogrodowej (3)

3

2

|    Spotkania z Zabytkami       3-4  2014           42



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Za salonem „czerwonym” była ja-
dalnia, ze ścianami pokrytymi boaze-
rią od dębowej podłogi po belkowany 
sufit. Wisiało na nich w  masywnych 
ramach osiem dużych, osiemnasto-
wiecznych gobelinów przedstawiają-
cych pejzaże. Umeblowanie wykona-
ne zostało z dębu, podobnie jak drzwi 
i okienne ramy. 

W lewym skrzydle mieścił się tak-
że salonik, sypialnia i ubieralnia pani 
domu, natomiast na prawo od holu 
znajdowała się biblioteka, w  któ-
rej oprócz bogatego księgozbio-
ru umieszczonego w  bibliotecznych 

Jana Witolda Emanuela Tyszkiewicza, 
pędzla Leopolda Horowitza, i Izabeli 
Hortensji Tyszkiewiczowej, namalo-
wany przez Carolusa Durana, a także 
wizerunki ich dzieci i takie obrazy, jak 
„Dwie damy w starożytnej komnacie” 
Hubertusa van Hovego, „Narodzenie 
Chrystusa” François Bouchera, „Mat-
ka Boska z  Dzieciątkiem Jezus” Bal-
tazara Peruzziego, „Krajobraz sielski” 
Andreasa Achenbacha, „Pies ciągnący 
wózek” Josepha Stevensa. 

Gabinet pana domu od sali balo-
wej oddzielony był wykwintnie urzą-
dzonym buduarem. Dół jego ścian 
zajmowała boazeria pomalowana po-
pielatą farbą, a góra obita była niebie-
skim jedwabiem. Stiukowe dekora-
cje pokrywały sufit, supraporty wypeł-
nione zostały nagimi puttami. Ume-
blowanie stanowiły kanapki i  fote-
le w stylu Ludwika V oraz w takim sa-
mym stylu sekretarzyk, bogato zdobio-
ne brązami biurko i komódki. Na jed-
nym z  tych mebli stało marmurowe 
popiersie Władysława Krasińskiego, 
a na ścianach wisiały „Dziewice w ką-
pieli” Riedla, „Grupa grajków włoskich 
nad brzegiem morza” Nicolaesa Maesa, 
„Krajobraz z jeleniami” Eugène Verbo-
eckhovena, „Młoda dziew-
czyna” Charlesa Mullera, 
„Port morski” Jeana Antoine 
Théodore de Gudin. 

Do drugiej strony bawial-
ni, już w  lewym skrzydle pa-
łacu, przylegał salon „czer-
wony”, nazwany tak ze wzglę-
du na kolor adamaszku, któ-
rym obite były jego ściany. 
Oprócz czerwieni domino-
wała w  nim również czerń. 
Takiego koloru była boaze-
ria okalająca salon do wyso-
kości 1 m, marmurowy ko-
minek i  drewniane elemen-
ty mebli z  czerwoną tapicer-
ką. Na ścianach wisiały ob-
razy Agnolo Bronzino, Hen-
drika Dillensa, Eugène Hil-
debrandta, Eugène Verboec-
khovena, Francisco Diaza. 

szafach stał stół bilardowy i  kilka ry-
cerskich zbroi. Jedną ze ścian pokry-
wały „Tańce hiszpańskie” – dzieło 
niemieckiego malarza Müllera, a  na 
dwóch innych wisiały obrazy Franza 
Winterhaltera przedstawiające Jana 
Witolda Emanuela i  jego małżonkę 
Izabelę. 

Na piętrze mieściły się poko-
je mieszkalne, gościnne i  gospodar-
cze, takie jak garderoba czy bieliźniar-
ka, a w wysokich suterenach – miesz-
kania służbowe, magazynki i  paleni-
sko centralnego ogrzewania. Kuchnia, 
spiżarnie, piekarnia i pokoje dla służ-

by znalazły się w oddzielnym 
budynku, połączonym pod-
ziemnym przejściem z  pa-
łacem.

Stary park, założony na 
początku XVIII  w., został 
na nowo urządzony w ostat-
nich latach XIX  w. przez 
Édouarda François André. 
Rozciągał się on na obszarze 
23 ha i miał charakter krajo-
brazowego parku angielskie-
go, chociaż francuski ogrod-
nik, tworząc przystrzyżo-
ne szpalery drzew i  krze-
wów oraz trawniki i  klom-
by o  geometrycznych obry-
sach, nadał mu również ce-
chy ogrodu francuskiego, 
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zwłaszcza w  części położonej najbli-
żej pałacu. 

Spośród pięciorga dzieci Jana Wi-
tolda i  Izabeli Hortensji Tyszkiewi-
czów dziedzicem Waki po śmier-
ci ojca w  1892  r. został młodszy syn, 
Jan (1867-1903), żonaty od 1894  r. 
z  Elżbietą Krasińską (1871-1905) 
herbu Ślepowron, wnuczką słynnego 
poety, Zygmunta Krasińskiego. Po-
nieważ oboje zmarli w  młodym wie-
ku, wychowaniem ich czworga nie-
letnich dzieci zajęła się matka Elżbie-
ty, Róża z Potockich, primo voto Kra-
sińska, secundo voto Raczyńska. Kie-
dy starszy syn Jana i  Elżbiety Tysz-
kiewiczów, Jan Michał (1886-1939), 
osiągnął pełnoletność, przejął ojcow-
ski majątek w Wace. Najpierw jednak 
wstąpił w  1918  r. do legionów i  wal-
czył z  bolszewikami tak dzielnie, że 
odznaczony został Orderem Virtuti 
Militari, a w 1920 r. jako adiutant ge-
nerała Żelichowskiego wkroczył do 
Wilna. W  marcu 1921  r., po zawar-
ciu pokoju ryskiego wrócił do cywila 
i zaczął odbudowywać wacki majątek, 
który podczas pierwszej wojny świa-
towej znacznie ucierpiał. Początkowo 
zajął się odbudową części gospodar-
czej, za restaurację pałacu wziął się do-
piero po ślubie z  Anną Marią Radzi-
wiłłówną w  marcu 1931  r. Do użyt-
ku oddane zostało tylko lewe skrzydło 
pałacu i  część korpusu środkowego. 

Na swoje miejsce powróciły te meble 
i  dzieła sztuki, które przechowywane 
były w pałacu Tyszkiewiczów w Wil-
nie, te zaś, które przewieziono do Wo-
łożyna lub pozostały w Wace, zostały 
zniszczone lub zagrabione przez woj-
sko niemieckie w 1915 r. 

31 maja 1939  r. Jan Michał hr. 
Tyszkiewicz zginął w  wypadku lotni-
czym. Trzy miesiące później wybuchła 
druga wojna światowa. Nie wiadomo, 
co stałoby się z jego żoną i trójką dzie-
ci (Elżbietą, Zygmuntem i  Anną), 
gdyby tuż przed wkroczeniem Armii 
Czerwonej nie udało się im przy po-
mocy rodziny przedostać przez Ło-
twę, Szwecję i  Norwegię do Anglii. 
Tymczasem w  pałacu zainstalowała 

się sowiecka komenda wojskowa, cały 
majątek został rozgrabiony i zniszczo-
ny. W latach 1941-1944 Niemcy zor-
ganizowali tam szkołę rolniczą „Nie-
derlandische Ost Compani”, prowa-
dzoną przez Holenderów. Całym ma-
jątkiem zarządzał arystokrata holen-
derski von Vorenkampf. 

Po zakończeniu drugiej wojny 
światowej majątek w  Wace Trockiej 
(lit. Trakų Vokė) stał się kołchozem. 
W  1970  r. litewski Instytut Konser-
wacji Zabytków doprowadził do re-
stauracji pałacu. Po jej zakończeniu 
zajęła go filia Litewskiego Nauko-
wo-Badawczego Instytutu Rolnic-
twa. Tymczasem potomkowie prawo-
witego właściciela zamieszkali na sta-
łe w Anglii. 

Na początku lat dziewięćdziesią-
tych ubiegłego stulecia Instytut Rol-
nictwa wyprowadził się z pałacu i stał 
on opuszczony aż do 2005  r. Wte-
dy to najwyższe władze Litwy prze-
kazały obiekt na 99 lat Związkowi 
Szlachty Litewskiej, który urządził 
w  jego wnętrzach Centrum Kultury 
Dworskiej. Odbywały się w nim róż-
ne imprezy kulturalne, zorganizowa-
na została wystawa pokazująca dzie-
je Waki Trockiej i  rodu Tyszkiewi-
czów, a nawet podejmowani byli sami 
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pałacu stoi neoklasycystyczny budy-
nek dawnej kuchni i  pralni, a  po są-
siedzku – drewniana oficyna przy-
kryta mansardowym dachem. Nieco 
dalej znajduje się rządcówka – typo-
wy dziewiętnastowieczny drewniany 
dworek, z gankiem zwieńczonym wy-
sokim naczółkiem, podpartym czte-
rema kolumnami, oraz czworaki, tak-
że drewniane i też z gankami od fron-
tu. Wszystkie te budowle służą te-
raz za zwykłe domy mieszkalne. Z za-
budowań gospodarczych zachował 
się drewniany spichlerz z  piętrową, 
wgłębną galeryjką, murowana, czwo-
roboczna wieża ciśnień z pagodowym 

Tyszkiewiczowie – ci, którzy mieszka-
ją teraz w  Anglii. Annę Tyszkiewicz- 
-Hooper zapewniono wówczas, że 
ilekroć zechce odwiedzić posiadłość 
swoich rodziców, otrzyma do swo-
jej dyspozycji jedno z pałacowych po-
mieszczeń. Z  czasem działalność ta 
jednak znacznie osłabła i według słów 
mieszkańca stojącej po sąsiedzku daw-
nej oficyny, od dwóch lat w pałacu nic 
się nie dzieje i wygląda on jak obiekt 
opustoszały, pozbawiony gospodarza.

W Wace Trockiej zachowało się 
jeszcze kilka budowli wzniesionych 
przez Tyszkiewiczów, a nawet ich po-
przedników – Dąbrowskich. Najbliżej 

dachem, lodownia, a  przede wszyst-
kim neobarokowe stajnie, starannie 
odnowione i mieszczące obecnie dom 
kultury, przychodnię lekarską, aptekę 
i biura starostwa. 

Najcenniejszym, poza pałacem, 
obiektem jest neogotycka kaplica 
Najświętszej Maryi Panny, ufundowa-
na około 1870  r. przez Izabelę i  Jana 
Tyszkiewiczów. Początkowo zbudo-
wana była z  czerwonej cegły, obec-
nie została odnowiona i otynkowana. 
Jej fronton wieńczą cztery kamien-
ne figury: św. św. Piotra, Pawła, Jana 
Ewangelisty i  Antoniego. W  podzie-
miach znajduje się grobowa krypta 
rodu Tyszkiewiczów z  dziesięcioma 
sarkofagami. Nie spoczął w niej ostat-
ni właściciel Waki Trockiej, Jan Mi-
chał hr. Tyszkiewicz. Jego oddzielny 
grób znajduje się na zewnątrz kaplicy.

Cały zespół pałacowo-parko-
wy otaczało neogotyckie murowa-
ne ogrodzenie, które przetrwało tyl-
ko we fragmentach. Z trzech pierwot-
nych bram zachowały się dwie: neo-
gotycka, polichromowana i  neobaro-
kowa, do której od pałacu wiodła sze-
roka aleja lipowa, przechodząc dalej 
w drogę prowadzącą do Landwarowa, 
gdzie znajduje się kolejny pałac Tysz-
kiewiczów.

Katarzyna i Jerzy 
Samusikowie

W ostatnich dniach minionego roku ukazała się książka Jana Skłodowskie-
go Cmentarze na Żmudzi. Polskie ślady przeszłości Obojga Narodów, wy-

dana przez Departament Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Jan Skłodowski, autor znany z łamów „Spotkań 
z Zabytkami”, od dawna interesuje się tematyką kresową; opublikował wiele 
książek o polskich śladach na Wschodzie, a wykonane przez nie-
go fotografie można było oglądać na kilku wystawach.

Cmentarze na Żmudzi... – książka w formie albumu zaczyna 
się od dedykacji autora: Litwinom i Polakom – ku refleksji nad 
wspólną, pięćsetletnią historią. 

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej Jan Skło-
dowski w krótkim rysie przedstawia dzieje Żmudzi i jej miej-
sce w unijnym związku z Polską oraz opisuje żmudzkie cmenta-
rze i zachowane na nich nagrobki. Oddzielny rozdział poświęco-
ny został staremu cmentarzowi w Szawlach – najbardziej rozle-
głemu na Żmudzi, zwanemu „Małą Rossą” ze względu na podo-
bieństwo do słynnej wileńskiej nekropolii. Jak pisze autor, daw-
ne żmudzkie cmentarze – dzięki jednolitości historyczno-cywi-

lizacyjnej – stanowią zwartą przestrzeń kulturową i jako taka przestrzeń po-
winny być badane. 

W drugiej części zamieszczony został wykaz 208 miejsc pochówku w 154 
miejscowościach na Żmudzi oraz znajdujących się tam 1942 nagrobków z pol-
skojęzycznymi inskrypcjami. Nazwiska i imiona podane zostały w oryginalnej 

pisowni. Autor brał pod uwagę cmentarze przykościelne, pa-
rafialne, lokalne, dworskie i same kościoły (stare kościoły były 
cmentarzami). Na końcu książki znalazł się indeks osób pocho-
wanych na żmudzkich nekropoliach. 

Czytając książkę możemy się przekonać, jak imponującą 
pracę wykonał autor, zbierając dokumentację do tego opraco-
wania. Tom ilustrują współczesne zdjęcia wykonane przez Jana 
Skłodowskiego. Fotografie archiwalne pochodzą z Muzeum Die-
cezji Żmudzkiej w Worniach. Wszystkie teksty opublikowane zo-
stały z tłumaczeniem na język litewski.

Czytelnicy zainteresowani kupnem tej pozycji mogą kontak-
tować się z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego w Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (tel. 22 42-10-556).  

CMENTARZE NA ŻMUDZI
Spotkanie z książką
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Na obrzeżach Kampino-
skiego Parku Narodo-
wego, przy trasie mię-
dzy Kampinosem a  Te-

resinem znajduje się wieś Pawłowice. 
Pośrodku tej miejscowości, na niewy-
sokim pagórku, malowniczo położo-
nym nad rozlewiskami rzeki Utraty, 
wznosi się nieduży murowany kościół 
św. Walentego, zbudowany w 1805 r., 
o  czym zaświadcza umieszczona nad 
wejściem data. Należy on do szczegól-
nie intrygujących zabytków architek-
tury sakralnej na Mazowszu z przeło-
mu XVIII i XIX w. 

Tym, co czyni ten kościół szcze-
gólnym, jest oryginalna fasada, pozba-
wiona artykulacji porządkowej, bar-
dziej kojarząca się z dwudziestowiecz-
nym modernizmem niż z  typową dla 
tego okresu estetyką klasycyzmu. Do-
minantę frontowej elewacji zachod-
niej stanowi jednoosiowy masyw wie-
ży, przybierający charakter ryzalitu 
flankowanego przez dwie niższe i  lek-
ko cofnięte osie. Jedynymi elementa-
mi dekoracyjnymi, odwołującymi nas 
do repertuaru antykizujących form, są 
profilowane gzymsy (w partii wieżowej 
na kroksztynach), pojedyncze okno 
termalne w osi środkowej, a także para 
toskańskich kolumn we wgłębnym 
portyku wejścia głównego. Ze względu 
na stosunkowo niewielkie proporcje 
te ostatnie nie mają wiele wspólnego 
z tradycyjnymi rozwiązaniami porząd-
kowymi, organizującymi płaszczyznę 
fasady. Stanowią raczej dekoracyjny de-
tal, zdecydowanie marginalny w wizu-
alnym odbiorze całej struktury, zdomi-
nowanym przez ascetyczny monumen-
talizm addytywnej bryły. 

Zdecydowana nieszablonowość  
pawłowickiej fasady uzasadnia wiązanie 

jej ze specyficznym nurtem w  archi-
tekturze ziem polskich przełomu 
XVIII i  XIX  w., nazywanym „klasy-
cyzmem awangardowym”. Tym ter-
minem Tadeusz Stefan Jaroszewski 
określił ogół incydentalnych „ekspery-
mentów z bryłą, rozplanowaniem i po-
wierzchnią budowli, mających na celu 
znalezienie nowej ekspresji dzieła ar-
chitektury” (T. S. Jaroszewski, Archi-
tektura doby Oświecenia w Polsce: nur-
ty i odmiany, Wrocław-Warszawa-Kra-
ków-Gdańsk 1971, s. 116). Jednym 
z  ważniejszych przejawów tej prakty-
ki było uproszczenie kanonicznego 
repertuaru form o proweniencji grec-
ko-rzymskiej, w  tym przede wszyst-
kim usunięcie (lub znaczne ograni-
czenie) takich elementów porządko-
wych, jak kolumny i pilastry. Pod tym 
względem nietrudno doszukiwać się 
analogii pomiędzy Pawłowicami a po-
wstałym około 1795  r. kościołem św. 
Doroty w  Petrykozach koło Opocz-
na. Przy wszystkich różnicach, ta 

ostatnia świątynia odznacza się dość 
podobną koncepcją fasady, całkowi-
cie ogołoconej z  elementów porząd-
kowych (z wyjątkiem fryzu belkowa-
nia) przy zachowaniu powściągliwego 
kolumnowego portyku dekorujące-
go wejście. Przywołana realizacja sta-
nowiła wynik współdziałania kolato-
ra miejscowej parafii Stanisława Mała-
chowskiego (marszałka Sejmu Wiel-
kiego) z  królewskim architektem Ja-
nem Chrystianem Kamsetzerem, zna-
nym ze swoich innowacyjnych skłon-
ności. Surowy charakter omawianej 
formy, nieznacznie łagodzony pokry-
wającym fasadę boniowaniem, no-
sił w  sobie silny pierwiastek symbo-
liczny. Przywodził na myśl ideał szla-
chetnego umiaru i  powściągliwości 

Awangarda klasycyzmu 
nad Utratą

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

1 | Kościół św. Walentego w Pawłowicach 
nad Utratą 

2 | Elewacja zachodnia kościoła

..............................................................................
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o  wymiarze nie tylko estetycznym, 
ale i  moralnym. W  wyobrażeniach 
współczesnych właśnie te cechy po-
winny charakteryzować oświeconego 
męża stanu – takiego, jak powszech-
nie szanowany marszałek Małachow-
ski. Dodajmy, że zgodnie z sugestią za-
wartą we frontowej inskrypcji, kościół 
w  Petrykozach wystawiono jako wo-
tum za Konstytucję 3 maja. Jak wia-
domo, Małachowski walnie przyczy-
nił się do uchwalenia Ustawy Rządo-
wej, stanowiącej wyraz najbardziej ce-
nionej z  oświeceniowych cnót – po-
czucia odpowiedzialności za dobro 
wspólne bez względu na partykularne 
korzyści i pokusy.

W Pawłowicach, w  przeciwień-
stwie do Petrykoz, genezę powstania 

fasady kościoła św. Walentego trudno 
jednoznacznie ustalić. Dzisiejsza bu-
dowla jest co najmniej czwartą wznie-
sioną na tym miejscu, choć pierwszą 
murowaną. Historycy nie są zgodni 
co do daty erekcji miejscowej parafii. 
Niektórzy podają aż wiek XIII, inni 
przesuwają ten czas dopiero na XV 
stulecie. W  XVI  w. tutejsza parafia 
pod wezwaniem św. Bartłomieja Apo-
stoła obejmowała szesnaście okolicz-
nych miejscowości, wchodząc w skład 
dekanatu sochaczewskiego, funkcjo-
nującego w  ramach diecezji płockiej. 
Sama miejscowość administracyjnie 
znajdowała się w granicach woj. raw-
skiego, obejmującego teren od Rawy 
po Gostynin. W  pierwszej połowie 
XVIII w. wzniesiono tu trzeci z kolei 

kościół drewniany, którego fundato-
rem był starosta sochaczewski Walen-
ty Łuszczewski, właściciel dóbr Paw-
łowice. Jeden z  największych „pa-
nów” w okolicy wywodził się z zasie-
działego na tym terenie rodu o rycer-
skich korzeniach, pieczętującego się 
herbem Pierzchała (Roch). Ich gniaz-
dem była pobliska wieś Łuszczew. 
Choć sam piastował jedynie powiato-
wy urząd ziemski, zarówno ze strony 
własnej rodziny, jak i małżonki mógł 
się pochwalić licznymi senatorskimi 
parantelami. Działalność fundacyj-
na stanowiła dla Łuszczewskiego na-
rzędzie ugruntowywania eksponowa-
nej pozycji w miejscowym środowisku 
szlacheckim. Na cześć jego chrzest-
nego patrona nowy kościół otrzymał 
wezwanie św. Walentego Męczenni-
ka, stąd trwająca do dziś sytuacja od-
miennych patronów kościoła i parafii. 

Ponad pół wieku później jeden 
z  kolejnych właścicieli Pawłowic, Jó-
zef Rusiecki, wzniósł na tym miejscu 
interesującą nas świątynię. Rusieccy 
herbu Radwan z  pewnością nie mo-
gli równać się z  Łuszczewskimi pod 
względem zamożności i koneksji. Na-
leżeli jednak do miejscowej ziemiań-
skiej elity średniego szczebla. Ojciec 
Józefa, Jan, zakończył swoją urzędni-
czą karierę na godności podczaszego 
sochaczewskiego, był też raz marszał-
kiem sejmiku. On sam zdążył przed 
upadkiem Rzeczypospolitej dostąpić 
tylko niskiej godności miecznika so-
chaczewskiego. Miał jednak większe 
społeczne ambicje, co zaświadcza fun-
dacja murowanego kościoła, samego 
w sobie stanowiącego pomnik chwały 
jego zleceniodawcy. Miecznik zmarł 
zaledwie kilka lat po ukończeniu bu-
dowy, w 1809 r. Jego doczesne szcząt-
ki spoczęły w  krypcie pod ołtarzem 
(pozostałej po rozebranej drewnianej 
świątyni), gdzie już kilka lat wcześniej 
pochowano jego żonę Anielę z  Mi-
szewskich. Wiele lat później obok ro-
dziców spoczął ich syn, Jan Placyd, 
zmarły w 1843 r. ostatni kolator para-
fii z rodu Rusieckich. 

O ile fundator jest od dawna zna-
ny (jego personalia potwierdza za-
chowane we wnętrzu epitafium), 
o  tyle, jak dotąd, nikt nie pokusił się 2
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o  zasugerowanie osoby projektan-
ta. Co prawda, jednoznaczne roz-
wiązanie tej kwestii jest obecnie nie-
możliwe ze względu na brak źródeł. 
W  moim przekonaniu wiele przema-
wia jednak za tym, aby wiązać budo-
wę tego kościoła z  Hilarym Szpilow-
skim (1753-1827). Około 1805 r. był 
on już od dłuższego czasu samodziel-
nie praktykującym budowniczym, 
szczególnie związanym z terenem by-
łego woj. rawskiego, gdzie zaczynał 
swoją karierę w  latach osiemdziesią-
tych poprzedniego stulecia. Nie stro-
nił również od prac w bliższej okolicy 
Pawłowic. Można wymienić chociaż-
by kościół parafialny w  Zaborowie, 
ukończony w  1792  r. Szpilowskiemu 
przypisuje się również projekty pod-
sochaczewskich rezydencji w Tułowi-

cach i  Czerwonce, powstałych około 
1800 r. W późniejszym czasie miał on 
też odpowiadać za budowę kościoła pa-
rafialnego w  Mikołajewie, ufundowa-
nego przez Jana Pawła Łuszczewskiego, 
ministra spraw wewnętrznych Księ-
stwa Warszawskiego i  bliskiego krew-
nego wspomnianego Walentego. Co 
prawda, trudno dopatrywać się bez-
pośrednich analogii pomiędzy Pawło-
wicami a  znanym oeuvre Szpilowskie-
go. Warto jednak zaznaczyć, że charak-
terystyczne dla tej fasady zestawienie 
pionowych i poziomych akcentów sta-
nowi w  jakimś stopniu echo praktyki 

dekoracyjnej tego architekta. Również 
inne detale architektoniczne skłaniają 
ku tej atrybucji. Fasada wschodnia na-
suwa skojarzenia z  kościołem w  Tręb-
kach koło Gostynina, wybudowanym 
w  1802  r. z  fundacji starosty gąbiń-
skiego Stanisława Łączyńskiego. Jed-
nonawowe, przykryte zwierciadlanym 
stropem wnętrze jest bardzo charakte-
rystyczne dla wielu prac Szpilowskie-
go. Uwagę zwraca również ambona, 
zachowująca znamiona jego estetycz-
nych upodobań w  zakresie wyposaże-
nia wnętrz sakralnych, które sam czę-
stokroć projektował. 

Na koniec trzeba zwrócić uwagę 
na charakterystyczny paradoks. Ko-
ściół pawłowicki łączy w  sobie ewi-
dentnie nowoczesny koncept archi-
tektoniczny z  mało wyrafinowanym, 
zdecydowanie prowincjonalnym wy-
konaniem. Zapewne właśnie ten fakt 
powstrzymywał dotychczasowych ba-
daczy od przypisywania tego zabytku 
jakiemukolwiek ze znanych klasycy-
stów, kojarzonych z precyzją i elegan-
cją w projektowaniu wiejskich świątyń 
(takich jak przywołane Petrykozy). 
Być może w tym przypadku mamy do 
czynienia z ambitnym projektem, któ-
ry stanowił jedynie punkt wyjścia do 
realizacji uzależnionej od umiejętno-
ści miejscowych murarzy. Powodem 
takiego rozwiązania mogła być pro-
zaiczna oszczędność zleceniodawcy, 

którego fundatorska (a więc społecz-
na) ambicja była najwyraźniej dość 
ograniczona barierą finansową. Za 
ewentualnością wydatkowych cięć 
przemawia nie tylko brak pilastrów 
w fasadzie lub mankamenty w opraco-
waniu bryły, lecz także zachowane do 
dziś późnobarokowe ołtarze (zapewne 
pozostałe po poprzednim kościele), 
zupełnie nieprzystające do ogólnej es-
tetyki tego obiektu. Trzeba przyznać, 
że ograniczenia finansowe od zawsze 
stanowiły fundamentalny czynnik de-
terminujący wszelkiego rodzaju inwe-
stycje architektoniczne. W przypadku 
jednak Pawłowic ich prawdopodob-
nym efektem stała się nowatorska for-
ma, będąca przejawem typowo oświe-
ceniowego kultu wszelkiego rodza-
ju prostoty (przejawiającego się rów-
nież w  architekturze wspomnianego 
kościoła w  Petrykozach). Oszczędzać 
można było bowiem na różnych de-
talach, tu jednak zleceniodawca zde-
cydował się poświęcić element mają-
cy dotąd status nieodzownego – ar-
tykulację porządkową. Przekracza-
jąc tę granicę, złożył on swego rodzaju 
hołd kulturowym ideałom swojej epo-
ki, które zostaną przyswojone i pogłę-
bione przez następne pokolenia, aby 
na dobre odmienić oblicze polskiej ar-
chitektury w XIX i XX w.

Mikołaj Getka-Kenig

3 | Elewacja wschodnia kościoła

4 | Epitafium fundatora świątyni

(zdjęcia: Mikołaj Getka-Kenig) 

.........................................................
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Powstała w  latach osiemdzie-
siątych XIX  w. świątynia 
w  Goworowie stała się dzię-
ki ówczesnym publikacjom 

prasowym jedną z  bardziej znanych 
realizacji architektonicznych na Ma-
zowszu. Projektant – budowniczy gu-
bernialny Feliks Nowicki prezentował 
swoje dzieło w  najbardziej popular-
nych czasopismach, takich jak „Kło-
sy”, oraz w  prasie zawodowej, m.in. 
w  czasopiśmie „Inżynieria i  Budow-
nictwo Cywilne, Przemysłowe i  Rol-
nicze”. 

Większość obiektów projekto-
wanych przez Nowickiego – w  tym 
również te najbardziej prestiżowe, ta-
kie jak budynki oświaty, administracji 
i obiekty sakralne, powstało już w la-
tach po realizacji kościoła w Goworo-
wie, który stał się opus magnum twór-
czości architekta w tym okresie i nie-
wątpliwie pomógł mu uzyskać wiele 
późniejszych zleceń. Słownik architek-
tów i  budowniczych Polaków oraz cu-
dzoziemców pracujących w  Polsce au-
torstwa Stanisława Łozy z  1930  r. 
(s.  243) podaje tylko kilka obiek-
tów projektowanych przez Nowic-
kiego i są to niemal wyłącznie realiza-
cje powstałe już po budowie kościoła 
w  Goworowie, m.in. kościoły w  Rę-
dzinach koło Częstochowy (1896- 
-1903), Kamieńsku (1899-1904), Su-
lejowie (1901-1903) oraz budyn-
ki Sądu Gubernialnego w  Piotrko-
wie (1905-1909), Towarzystwa Do-
broczynności tamże, rzeźnie w Łodzi, 
a także budynki w Łomży, gdzie No-
wicki pełnił również funkcję budow-
niczego gubernialnego; jego projektu 

powstał tamtejszy szpital, koszary, od-
dział Banku Państwa i przebudowane 
gimnazjum. 

W kolejnych dekadach XIX  w. 
Nowicki zmienił stylistykę w  projek-
towanych obiektach, choć do śmier-
ci w 1920 r. tworzył w różnorodnych 
kostiumach historyczno-stylowych. 
Obiekty architektury świeckiej jego 
autorstwa często otrzymywały rozbu-
dowany, dekoracyjny detal, w  przy-
padku budownictwa administracyjne-
go podkreślający imperialny charakter 
budynku. Późniejsze kościoły otrzy-
mały przede wszystkim neogotyc-
ki ceglany kostium, podczas gdy jesz-
cze Goworowo zyskało szatę eklek-
tyczną z  dominującymi elementami 
neoromańskimi, charakterystyczną 
dla siódmej i  ósmej dekady XIX stu-
lecia. Do dziś, z  uwagi na straty ar-
chiwalne w  Polsce, nie znamy peł-
nej listy prac Nowickiego, absolwenta 

petersburskiej uczelni, budowniczego 
gubernialnego piotrkowskiego i  łom-
żyńskiego. Pewne kościoły otrzymały 
atrybucję na podstawie cech charak-
terystycznych dla twórczości archi-
tekta, który lubił wykorzystywać po-
dobne rozwiązania architektoniczne, 
np. strzeliste i  wysmukłe, pojedyncze 
oktogonalne wieże, otoczone wień-
cem pinakli − takowe rozwiązanie za-
stosował nie tylko w  kościele w  Rę-
dzinach, ale i skopiował w Bęczkowi-
cach czy Osjakowie, przez co wyda-
ją się one bliźniaczo podobne. Tym 
bardziej cenne są prezentowane przez 
prasę w XIX w. rysunki i plany autor-
stwa architekta.

Goworowska parafia ustanowio-
na została najprawdopodobniej oko-
ło 1315 r., co czyni ją jedną z najstar-
szych parafii tego regionu. Obecny 
kościół Podwyższenia Krzyża powsta-
wał w  latach 1880-1887 na miejscu 

Kościół w Goworowie
.........................................................................................................................................

.............................................................................. 
1 | Kościół w Goworowie na rysunku Feliksa 
Nowickiego (wg „Kłosy”, nr 1197, t. XLVI, 1888, 
s. 357)
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drewnianego obiektu, staraniem ks. 
proboszcza Antoniego Grodzkie-
go, a  konsekrowany był 12 czerwca 
1887 r. przez bpa płockiego Henryka 
Kossowskiego. 

„Kłosy” (nr 1197, t. XLVI, z maja 
i  czerwca 1888  r., s. 358) przy oka-
zji prezentacji nowej świątyni posze-
rzają wiedzę na temat parafii: „Pięk-
na, w romańskim stylu, świątynia, […] 
wznosi się w osadzie Goworowo leżącej 
w gubernii łomżyńskiej, powiecie ostro-
łęckim. Parafia tutejsza, pomijając na-
wet legendę ludową, która w  kamie-
niu grobowym przed spaleniem się ko-
ścioła jeszcze w całości będącym, chcia-
ła widzieć pomnik sławnego Gowor-
ka, wojewody z  czasów Leszka Białe-
go, jest jednak historycznie dawną, bo 
niektóre wsie ją składające, wspomina-
ne są w  Kodexie Księztwa Mazowiec-
kiego pod r. 1299, a w XVI wieku wi-
dzimy tu obszerną parafią, obsługiwa-
ną przez 4-ch kapłanów, oraz szkołę 
z rektorem i scholastykiem. W dniu 26 
Sierpnia 1556 roku, Andrzej Noskow-
ski, biskup płocki, eryguje tu nowe ben-
ficium altaryi S-tej Anny z funduszów 
zapisanych przez Annę Ponikiewską, 
a  w  XVII wieku powstają dwie nowe 
altarye: Aniołów Stróżów, fundacji 

Jakóba Franciszka Krajeńskiego, pod-
komorzego ziemi łomżyńskiej, i  mał-
żonki jego Anny z  Chełmskich, dzie-
dziczki Szczawina, erygowane w  Puł-
tusku, 25 Lutego 1665 roku, oraz ka-
plica z  ołtarzem S-go Antoniego, fun-
dacji Maryanny Brzezińskiej, wdowy 
po Floryanie, Wojskim ziemi nurskiej, 
d. 21 Maja 1685 r. poświęcona. Te kil-
ka dat, zaczerpanych z akt kościelnych 
przekonywają, że już przed kilku wie-
kami parafia tutejsza do znaczniej-
szych należała, a  kościół budujący się 
w niej obecnie, jest, co najmniej, czwar-
tym z  kolei po ostatnim, zgorzałym 
przed siedmiu laty, który stał okrągłe 
lat 100, gdyż w  1780  r. był wzniesio-
ny. Obecna świątynia, w  stylu romań-
skim, ma długości 183 stopy, szeroko-
ści z kaplicami 100 ½ , a wysokości 67, 
z trzema sklepionemi nawami ozdobio-
na dwiema wieżami, po 170 stóp wy-
sokości mającemi. Rysunek do niej dał 
p. Nowicki, budowniczy z Łomży; pra-
cami mularskiemi kierował p. Piotrow-
ski, a  na koszta składają się z  dobro-
wolnych ofiar parafianie, pod kierow-
nictwem członków komitetu, ze wszyst-
kich warstw społecznych przez nich wy-
branego […]”. Dalej „Kłosy” zwraca-
ją uwagę, że „jakkolwiek znaczną jest 

parafia, bo ma 9,000 dusz, ale z obec-
nej stagnacji w  rolnictwie i  poprzed-
nich znacznych wydatków, musiano, 
nawet wykończenie frontu na czas póź-
niejszy odłożyć”, stąd ówczesny pro-
boszcz używał wszelkich środków na 
dokończenie kościoła, m.in. wystawił 
na aukcje antyczne barokowe biurko 
oraz przeznaczył dochód na płasko-
rzeźbę frontową z  dzieła autorskiego 
pt. Dom Boży, czyli praktyczne prze-
pisy budowania, naprawiania i  utrzy-
mywania kościołów, będącego rezulta-
tem i  własnych doświadczeń w  spra-
wie określanej tytułem.

Nowicki przesłał do „Kłosów” wy-
konany przez siebie rysunek perspekty-
wiczny, na którym w błędach perspek-
tywicznych widać jeszcze niewprawną 
rękę w konstruowaniu rysunków prze-
strzennych, aczkolwiek starał się poka-
zać skalę założenia, podkreślając wyso-
kość wież frontonu. Na rysunku tym 
zwraca uwagę widok, obecnie nieist-
niejący, alei drzew, dobiegającej do pla-
cu przedkościelnego i optycznie domy-
kającej przestrzeń przy frontonie ko-
ścioła. Architekt perfekcyjnie później-
sze świątynie wpisywał w  krajobraz, 
lokalizując je na wzniesieniach, a  ich 
strzeliste, rozrzeźbione bryły stawały 

2 | 3 | Projekt architektoniczny 
kościoła w Goworowie, wykonany 
przez Feliksa Nowickiego 
(wg „Inżynieria i Budownictwo 
Cywilne, Przemysłowe 
i Rolnicze”, nr 55, 1881) 

4 | Kościół w Goworowie 
w trakcie renowacji elewacji 
w 2010 r.

(fot. 4 – Sebastian Wróblewski) 

......................................................
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się dominantami w  lokalnych 
panoramach. Tu płaski teren 
nie pozwalał na podkreślenie 
całego kościoła, dlatego No-
wicki skupił się na ekspozycji 
frontonu, a  nie bryły świąty-
ni. Na rysunku widać również 
towarzyszący kościołowi bu-
dynek z  tyłu założenia, także 
obecnie nieistniejący, być może 
wcześniejszą plebanię; obec-
na plebania powstała dopiero 
w  dwudziestoleciu międzywo-
jennym.

Prezentowany wcześniej 
w  czasopiśmie pt. „Inżynie-
ria i  Budownictwo Cywilne, 
Przemysłowe i  Rolnicze” (nr 
55, t. III, 1881) projekt, rów-
nież wykonany przez Nowic-
kiego, składa się z planu, wido-
ku elewacji frontowej i  prze-
kroju. 

Kościół w  Goworowie za-
łożony został na planie krzyża 
z  trójnawowym układem trój-
częściowego korpusu w  ukła-
dzie bazylikowym, transeptem wypro-
wadzonym poza lico elewacji bocznych 
oraz jednoczęściowym prezbiterium 
flankowanym zakrystią i kaplicą bocz-
ną. Nawy boczne, węższe od szeroko-
ści nawy centralnej, ramiona transeptu 
i samą nawę główną przekryto sklepie-
niem krzyżowo-kolebkowym. Intere-
sujący jest układ westwerku, który two-
rzą dwie wieże o masywnych ścianach, 
w  które wprowadzono dwie niewiel-
kie eksedry poszerzające kruchtę, oraz 
prospekt organowy wsparty na dodat-
kowych kolumnach w  nawie głównej. 
Do zespołu westwerkowego dobudo-
wano dwie kruchty boczne na planie 
połowy oktogonu, podobnie jak tran-
sept wyprowadzone poza ścianę kor-
pusu i optycznie poszerzające fronton 
mimo relatywnie niedużej wysokości. 
Ten otrzymał najbardziej rozbudowa-
ny program architektoniczny i dekora-
cyjny detal, widoczny na rysunku ele-
wacji frontowej, w  realizacji kościoła 
tylko nieznacznie ograniczony z uwagi 
na brak funduszy. 

Fronton cechuje tak ulubio-
ny przez Nowickiego wertykalizm. 
Wieże o  wysokości 42 m prawie 

dwukrotnie przewyższają szerokość 
elewacji. W dolnej części frontonu ar-
chitekt zastosował kilka sztuczek, po-
zwalających na wzbogacenie formy. 
Centralną część z  olbrzymim oknem 
maswerkowym oraz wejściem cofnął 
w  głąb elewacji i  ujął w  dekoracyjne 
schodkowe obramienie, podkreślają-
ce światłocieniem rozrzeźbienie ele-
wacji. Z  kolei elementem wychodzą-
cym przed lico elewacji jest niewielki 
portyk wsparty na dwóch kolumnach. 
W  oryginalnym rozwiązaniu projek-
towym miał mieścić rzeźbiony, pół-
koliście zamknięty tympanon, któ-
ry z uwagi na brak funduszy nie został 
zrealizowany. Dzięki nagromadzeniu 
tych form elewacja frontowa zyskała 
głębię. Korpus w dolnej części Nowic-
ki podzielił optycznie fryzem arkado-
wym na dwie nierówne części. Dolną 
część dociążył pasami boniowania. Ar-
kadowanie objęło zarówno lico elewa-
cji, jak i pilastry pełniące funkcję przy-
pór. Całość również została zwieńczo-
na balustradowym fryzem z arkadami. 
Na balustradzie w  miejscach wypro-
wadzenia przypór stanęły dekoracyjne 
kule, a w centrum miała stanąć grupa 

rzeźbiarska, której ostatecznie 
również nie zrealizowano. Za-
miast niej wprowadzono kuty 
„tymczasowy” krzyż, który po-
został do dziś oraz figurę w naj-
bardziej rozbudowanej central-
nej niszy fryzu, która w  orygi-
nalnym opracowaniu projekto-
wym miała pozostać pusta. Dol-
na część elewacji ma podwojo-
ne osie okienne, podczas gdy 
zarówno wieże w  dwóch gór-
nych kondygnacjach, jak i  ele-
wacje naw bocznych mają po-
jedyncze układy osiowe. Rów-
nież dekoracja opraw okien-
nych jest bogatsza we frontonie 
niż elewacjach bocznych. Bocz-
ne okna mają proste zreduko-
wane opaski, podczas gdy okna 
westwerku, nawet te prześlepio-
ne w  bocznych częściach, mają 
oprawy z  półkolumnami o  gło-
wicach najbardziej zbliżonych 
do gotyckich. 

Podobne dekoracje − opra-
wy okienne, fryzy arkadowe 

i balustradowe − zostały wprowadzo-
ne w  górnych kondygnacjach wież. 
Wieże zostały założone na planie czę-
sto stosowanego przez Nowickiego 
oktogonu i  otrzymały wysokie ostro-
słupowe hełmy ozdobione niewiel-
kimi okulusami. Równie dekoracyj-
ną oprawę otrzymała sygnaturka. No-
wicki planował zwieńczenie ramion 
transeptu oprawą rzeźbiarską w  po-
staci kamiennych krzyży i  płonących 
zniczy, jednak i  ten element progra-
mu projektowego pozostał niezreali-
zowany. 

Goworowską świątynię remonto-
wano w  dwudziestoleciu międzywo-
jennym, wtedy też zrealizowano wi-
traże i zamieszczono nowe malowidła 
naścienne, wyremontowano i  wpro-
wadzono nowy mur przykościel-
ny. W  trakcie drugiej wojny świato-
wej kościół został uszkodzony. Wielo-
krotnie był remontowany, ostatni raz 
w  latach 2010-2011, kiedy to przy-
wrócono jasny kolor elewacji, widocz-
ny na rysunkach Nowickiego, pięknie 
kontrastujący z otaczającą zielenią. 

Sebastian Wróblewski
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W połowie ubiegłego 
roku udostępniony 
został skansen Łęczyc-
ka Zagroda Chłop-

ska, będący jednym z  trzech elemen-
tów projektu pod nazwą „Tum – per-
ła romańskiego szlaku”. Całość wraz 
z  rekonstrukcją łęczyckiego grodu 
i  pawilonem muzealnym będzie sta-
nowiła obiekt zamiejscowy Muzeum 
Archeologicznego i  Etnograficzne-
go w Łodzi. Gotowa część ze skanse-
nem etnograficznym powstała w  la-
tach 2011-2013 ze środków Urzę-
du Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Łódzkiego, pod opieką pracowni-
ków muzeum. Zagrodę z  budynkami 
mieszkalnymi i gospodarskimi wzbo-
gacają wiejskie obiekty przemysłowe 
z wiatrakiem kozłowym, kuźnią i ole-
jarnią, a także studnia, kapliczki i ule, 

które harmonijnie porządkują założe-
nie. W  ogólnym zamyśle skansen ma 
z  jednej strony wypełnić białą plamę 
na mapie podobnych obiektów mu-
zealnych na wolnym powietrzu w ob-
rębie woj. łódzkiego, z drugiej zaś od-
świeżyć w  pamięci ginący krajobraz 
dawnej wsi łęczyckiej. Jej nieodłącz-
nym składnikiem jest rzadko spotyka-
ne w innych regionach budownictwo 
gliniane, dlatego skansen z  Łęczycką 
Zagrodą Chłopską, obok ważnej roli 
edukacyjnej, będzie dobrze promo-
wać markę turystyczną woj. łódzkie-
go. W skład skansenu wchodzą:

Dom mieszkalny. Łęczyckie było 
terenem, na którym z  uwagi na nie-
dostatek drewna chętnie sięgano po 
inne surowce budowlane, a  zwłaszcza 
glinę. Gliniane zabudowania chłop-
skie, a  nawet dwory, wznoszone były 

we wsiach w  XIX  w. i  pierwszej po-
łowie XX stulecia. Dom w  Łęczyc-
kiej Zagrodzie Chłopskiej jest typo-
wym przykładem takiego budownic-
twa, w którym znajdowały się dwa po-
mieszczenia mieszkalne (izba kuchen-
na i  pokój) oraz położona pomiędzy 
nimi przelotowa sień. Wzniesiony jest 
z gliny i zwieńczony naczółkowym da-
chem pokrytym słomą. W  jego wnę-
trzach zobaczyć można dawne urzą-
dzenia paleniskowo-dymne: w  izbie 
kuchnię nakrytą płytą żeliwną z  kap-
turem, w  sieni szeroki komin z  pie-
cem chlebowym u  podstawy oraz 
w pokoju piec grzewczy z białych ka-
fli. Wyposażenie domu mieszkalnego 

Łęczycka Zagroda 
Chłopska

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

.............................................................................. 
1 | Łęczycka Zagroda Chłopska – widok ogólny
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w  Łęczyckiej Zagrodzie Chłopskiej 
odpowiada końcowi okresu między-
wojennego. Liczba i rodzaj mebli oraz 
sprzętów gospodarstwa domowego, 
a  także ich rozmieszczenie dostoso-
wane jest do potrzeb rodziny dwupo-
koleniowej – małżeństwa w  średnim 
wieku z kilkorgiem dzieci. W izbie ku-
chennej, położonej w zachodniej czę-
ści domu skupia się życie rodziny – tu 
się gotuje i  spożywa posiłki, a  także 
odpoczywa i  sypia oraz przyjmuje są-
siedzkie wizyty. Ściany kuchni są bie-
lone, na podłodze znajduje się glinia-
na polepa. Zgodnie z  tradycyjnymi 
zasadami zagospodarowywania prze-
strzeni w  domach wiejskich, środek 
izby pozostaje wolny, a  sprzęty o  po-
dobnym przeznaczeniu są zgrupowa-
ne blisko siebie. Izba wschodnia zo-
stała przeznaczona na pomieszczenie 
o  charakterze reprezentacyjnym. Tu 
spożywa się szczególnie uroczyste po-
siłki i  przyjmuje ważnych gości. Po-
mieszczenie to jest także wykorzysty-
wane jako sypialnia dla części licznej 
rodziny. Są tu bielone ściany i podłoga 
z  niemalowanych, sosnowych desek. 
Zgodnie z  modą, która przyjęła się 
w  okresie międzywojennym, na środ-
ku pomieszczenia stał stół, a na komo-
dzie urządzano domowy ołtarzyk.  

Kuźnia. Dzieje kuźni związane są 
nieodłącznie z  rodziną o  długiej tra-
dycji uprawiania zawodu kowala, się-
gającej schyłku XIX stulecia. Kuź-
nia prezentowana w  Łęczyckiej Za-
grodzie Chłopskiej pochodzi z  miej-
scowości Porszewice (koło Pabianic), 
gdzie powstała na początku XX  w. 
Budynek kuźni ma ciekawe detale: 
podcień, wielopolowe okno stalowe 
w  południowej elewacji. We wnętrzu 
obok murowanego paleniska umiesz-
czony jest zestaw narzędzi kowal-
skich służących  do podkuwania koni 
czy napraw chłopskich narzędzi rol-
niczych. 

Olejarnia. Historia olejarni za-
czyna się w 1948 r. Wtedy jej urządze-
nia, częściowo zakupione ze znacznie 

2 | Dom mieszkalny 

3 | 4 |  Fragmenty izby w domu mieszkalnym

..............................................................................
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starszej olejarni, zostały uruchomio-
ne w  jednym z  gospodarstw w  miej-
scowości Mszadla. Olejarnia działa-
ła tam do 2000 r. Jej urządzenia tech-
nologiczne stanowią: prasa dźwi-
gniowa do tłoczenia oleju, paleni-
sko z  kociołkiem, mlewnik walco-
wy typu gniotącego, wialnia i  skrzy-
nia na ziarno. Olejarnia reprezen-
tuje drobną produkcję przemysło-
wą na wsi. W ramach jej działalności 
dwa razy do roku, w  okresie Adwen-
tu przed Świętami Bożego Narodze-
nia oraz Wielkiego Postu poprzedza-
jącego Wielkanoc, wyrabiano olej rze-
pakowy, czasem lniany lub z gorczycy. 
Pozostały po wytłoczeniu sprasowany 

placek śruty przeznaczano na karmę 
dla bydła. 

Wiatrak kozłowy. Jego dzieje za-
częły się w  miejscowości Kwiatkó-
wek. Został tam wybudowany oko-
ło 1820 r. W 1900 r. przeniesiono go 
do Zawady, gdzie pracował do 1957 r. 
Obecnie stanowi jeden z  najlepiej 
zachowanych młynów wietrznych 
w  woj. łódzkim. Jego podstawowe 

wyposażenie technologiczne składa 
się z  jednego złożenia kamieni fran-
cuskich oraz odsiewacza graniastego. 
W  okresie międzywojennym dodano 
mlewnik walcowy, łuszczarkę, wial-
nię, elewatory kubełkowe. Wszystko 
to służyło do produkcji mąki i śruty.

☐

Skansen Łęczycka Zagroda Chłopska: Kwiat-
kówek 26 A, 99-100 Łęczyca, www.maie.lodz.
pl/tum, skansen@maie.lodz.pl. Skansen moż-
na zwiedzać od wtorku do niedzieli w  godz. 
9.00-17.00, w poniedziałki nieczynny. 

Olsztyńskie Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” od 2008 r. 
wydaje serię „KRAJ-OBRAZY”, która obejmuje publikacje poświęcone ar-

chitekturze i zabytkom na terenie Warmii i Mazur. W 2012 r. w serii ukaza-
ła się książka z tekstem Iwony Liżewskiej i zdjęciami Stanisława Kuprjaniu-
ka – Warmińskie kapliczki. To pierwsza monografia tych obiektów, które two-
rzą niezwykłe zjawisko w krajobrazie Warmii. Zarówno ich ogromna liczba, jak 
i forma architektoniczna i sposób użytkowania charakterystyczne są dla tego 
właśnie obszaru. Inwentaryzacja kapliczek prowadzona była od 
2001 r. na podstawie badań terenowych oraz kwerendy karto-
graficznej i archiwalnej. Zamieszczone w opracowaniu obiekty 
odpowiadają określonym kryteriom: znajdują się na terenie hi-
storycznej Warmii, zostały wzniesione przed 1945 r. i zachowa-
ne są w historycznej formie. Wykluczono destrukty i kapliczki 
przekształcone aż do zatarcia pierwotnej formy. 

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza poświę-
cona została typom architektonicznym, otoczeniu i wypo-
sażeniu warmińskich kapliczek. Iwona Liżewska zwraca tu 
m.in. uwagę na skromny materiał źródłowy, który był punk-
tem wyjścia do opracowania historycznej części monografii. 

Autorka mogła czerpać informacje przede wszystkim z protokołów wizy-
tacyjnych diecezji warmińskich i wzmianek dotyczących poświęcenia ko-
lejnych kapliczek, zamieszczonych w „Gazecie Olsztyńskiej” na przełomie 
XIX i XX w.

Część drugą publikacji stanowi katalog 1333 kapliczek, opisanych w po-
rządku alfabetycznym nazw miejscowości, w których się znajdują. Notki 
oprócz przedstawienia formy architektonicznej obiektów zawierają również 

krótki rys historyczny, a liczne zdjęcia (ponad tysiąc!) doku-
mentują ich obecny wygląd. Opisom kapliczek towarzyszą map-
ki z ich lokalizacją w obrębie danej miejscowości, a w podsumo-
waniu znajduje się zestawienie obiektów w układzie powiatów 
i gmin. Publikacja zawiera również płytę CD ze zdjęciami wszyst-
kich opisanych kapliczek. 

Na końcu książki zamieszczony też został wykaz wymienio-
nych w publikacji miejscowości oraz słowniczek ważniejszych 
terminów i pojęć użytych w opisach, co podnosi popularnonau-
kowy walor opracowania. 

Publikację można kupić (cena: 80 zł) za pośrednictwem 
strony internetowej wydawcy (www.borussia.pl). 

Spotkanie z książką

WARMIŃSKIE KAPLICZKI

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

5 | Stodoła, w głębi budynek inwentarski i inna 
stodoła

6 | Wiatrak kozłowy – mechanizm napędowo-
-transmisyjny

..............................................................................
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Ten portret dostojnego męż-
czyzny w  bogatym dwor-
skim stroju, odwzorowany 
na dawnej monochroma-

tycznej fotografii, już w  chwili poja-
wienia się na internetowej aukcji ska-
nu oferowanego na sprzedaż zdję-
cia (było to bodaj w  2008  r.) wyda-
wał się wyjątkowo interesujący i dziw-
nie znajomy. Zakupiony, przy zniko-
mym zainteresowaniu konkurencji 
i po niezbyt wygórowanej cenie, w ze-
spole pięciu podobnych pod wzglę-
dem tematu fotografii przedstawiają-
cych oprawione w  stare ramy portre-
ty (trzy wizerunki znanych Polaków 
oraz dwa – związanych z Polską mo-
narchów obcego pochodzenia), nie 
był opatrzony żadnymi innymi infor-
macjami, poza krótką adnotacją ołów-
kiem na rewersie zdjęcia, sporządzoną 
przez któregoś z poprzednich właści-
cieli: „Henryk Walezy – wg miedziory-
tu Hieronima Wierix’a”.  Jedyne, cze-
go udało się jeszcze dowiedzieć od 
sprzedającego zdjęcie, to to, że stano-
wi ono, wraz z pozostałymi fotografia-
mi w zespole, spuściznę jednego z nie-
działających już od wielu lat krakow-
skich zakładów fotograficznych i  że 
pochodzi z  rozprzedawanej właśnie 
kolekcji nieznanego z imienia i nazwi-
ska historyka sztuki z Krakowa.

Zdjęcie (odbitka na papierze foto-
graficznym bromowożelowym o  wy-
miarach 23,3 x 17,5 cm) przedsta-
wia wycięty z  oryginalnego tła por-
tret króla Francji Henryka III Waleze-
go (1551-1589) w dekoracyjnej drew-
nianej ramie, z  charakterystycznym 
kartuszem herbowym w jej zwieńcze-
niu i  nosi cechy fotografii przygoto-
wanej do reprodukcji typograficznej. 

Czy rzeczywiście wykorzystane ono 
było w jakiejś publikacji – nie wiado-
mo. Wiadomo natomiast, że ołówko-
wa adnotacja na rewersie zdjęcia do-
brze określa kierunek dalszych poszu-
kiwań utrwalonego na fotografii por-
tretu, bo chociaż jego związek z  ry-
ciną Hieronymusa Wierixa (1553- 
-1619) wydaje się możliwy tylko 
w odwróconej relacji (a więc miedzio-
ryt według obrazu, i to za pośrednic-
twem innego miedziorytu, a nie obraz 
według miedziorytu), to – przy pra-
widłowej identyfikacji osoby przed-
stawionej na portrecie – zawęża ona 
poszukiwania do określonego typu 
wizerunków króla Henryka Walezego 
z czwartej ćwierci XVI w.

Monarcha ukazany jest na portre-
cie w połowie postaci, w ujęciu niemal 
na wprost, z głową zwróconą ¾ w pra-
wo i  wzrokiem skierowanym na wi-
dza. Ubrany jest w strój kawalera Or-
deru Świętego Ducha: płaszcz z  wy-
haftowanym krzyżem tegoż orderu 
(będącego najwyższym odznaczeniem 
Królestwa Francji, ustanowionym 

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

Portret króla Henryka 
Walezego

1 | „Portret króla Henryka III Walezego 
w ozdobnej ramie”, fotografia obrazu z końca 
XVI w. wykonana w latach 1921- 
-1925 (z negatywu z 1905 r.) w Zakładzie Art. 
Fotograficznym Antoniego Pawlikowskiego 
w Krakowie (ul. Sławkowska 21, Kraków) 
(własność prywatna)

..............................................................................
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31 grudnia 1578 r. właśnie przez Hen-
ryka III) i  zwisający na długiej, prze-
wieszonej przez szyję wstędze Order 
Świętego Ducha. Przy szyi spod ciem-
nego kaftana wystaje biały kołnierzyk, 
a spod rękawów – takież mankiety ko-
szuli. Lewa ręka wsparta jest na obszy-
tym materiałem zaplecku krzesła, pra-
wa swobodnie opiera się na biodrze. 
Głowa jest kształtna, twarz pociągła 
z  krótko przystrzyżonym wąsikiem 
i  pielęgnowanym, kilkudniowym za-
rostem wokół brody, wydatniejszym 
poniżej dolnej wargi portretowane-
go. Włosy na głowie gładko zaczesa-
ne do góry, nakryte małą czapeczką 
spiętą z  przodu, ponad czołem z  głę-
bokimi zakolami, trójzębnym grzeby-
kiem ozdobionym piórkami i  boga-
tą w drogie kamienie broszą w kształ-
cie ośmioramiennej gwiazdy. Wi-
doczne na portrecie prawe ucho kró-
la, dwukrotnie przekłute dla wygo-
dy zawieszania kolczyków, ozdobione 
jest wielką owoidalną perłą, zgodnie 
z upodobaniem króla, które już kilka 
lat wcześniej tak zadziwiło ambasado-
ra Wenecji, że dał temu wyraz w peł-
nym dezaprobaty stwierdzeniu: „[…] 
to, co najwięcej, moim zdaniem, odbie-
ra mu [Henrykowi Walezemu] dosto-
jeństwa, to fakt, że uszy ma przekłute 
jak kobieta (zwyczaj dość powszechny 
wśród Francuzów), i  to jeszcze nie za-
dowala się jednym kolczykiem w  każ-
dym uchu, lecz nosi po dwa ozdobio-
ne zwisającymi z nich drogimi kamie-
niami i  perłami” (cytat za markizem 
H. de Nailles, Henri de Valois et la Po-
logne, t. I, Paris 1867, s. 43, [w:] Sta-
nisław Grzybowski, Henryk Walezy, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk- 
-Łódź 1985, s. 95). Tło obrazu stano-
wi rozchylająca się nieco na boki dwu-
dzielna, lamowana zasłona, wykonana 
z bliżej nieokreślonej materii.

Opis portretu całkowicie zga-
dza się z  opisem jednego z  najcen-
niejszych obrazów szesnastowieczne-
go malarstwa francuskiego ze zbio-
rów Muzeum Narodowego w  Pozna-
niu – „Portretem Henryka III Wale-
zego”. Jest to tempera na desce, o wy-
miarach 93 x 76 cm, datowana na lata 
1580-1586 i  przypisywana Franço-
is Quesnelowi (1542/1545-1619), 

ulubionemu malarzowi ostatniego 
Walezjusza i  jego dworu (M. Piotr 
Michałowski, Portret Henryka III Wa-
lezego, [w:] Galeria malarstwa i rzeź-
by Muzeum Narodowego w  Pozna-
niu. Przewodnik, pod redakcją Marii 
Gołąb i Adama Soćko, Poznań 2008, 
s. 105); jedynie w katalogu niedawnej 
wystawy na zamku w  Blois we Fran-
cji, gdzie portret ten przez pewien 
czas był eksponowany, otrzymał nową 
atrybucję: Étienne Dumonstier (ok. 
1540-1603) i  jego pracownia (Ale-
xandra Zvereva, Fêtes & Crimes la Re-
naissance: la cour d’Henri III, Paris 
2010, p. 82). Nie wdając się w dysku-
sję na temat atrybucji portretu, moż-
na jednoznacznie stwierdzić, że ku-
pione na internetowej aukcji zdjęcie 
jest dawną fotografią przedstawiającą 
to właśnie dzieło! Dodatkowym po-
twierdzeniem takiego ustalenia jest 
zgodność wyglądu ramy obrazu, wi-
docznej na opisanym zdjęciu, z ramą, 
w  którą oprawiony jest i  eksponowa-
ny w  Galerii Malarstwa Obcego po-
znańskiego muzeum portret króla 
Francji Henryka III.

Z jedną wszak różnicą. W zacho-
wanej oryginalnej ramie brakuje oka-
załego, zwieńczonego królewską ko-
roną drewnianego kartusza z  herba-
mi Królestwa Francji i Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów, który w  nie-
wyjaśnionych okolicznościach zagi-
nął podczas drugiej wojny światowej 
lub niedługo po jej zakończeniu. Ale 

to niejedyna zagadka związana z tym 
portretem i jego oprawą.

Obraz wmontowany w  deko-
racyjną drewnianą obudowę pała-
cowego kominka zakupiła w  Pary-
żu w  1862  r. Izabela z  Czartoryskich 
Działyńska, córka księcia Adama, od 
1857 r. żona Jana Działyńskiego, wła-
ściciela Gołuchowa, Januszewa i całe-
go klucza kórnickiego w  Wielkopol-
sce. Ten wysokiej klasy „królewski” za-
bytek mieszkańcy Paryża i zjeżdżający 
do stolicy nad Sekwaną goście mogli 
już w  1865  r. podziwiać w  „sali pol-
skiej” Palais de l’Industrie na wysta-
wie „Musée Rétrospectif ”, zorganizo-
wanej przez Union Centrale des Ar-
tes Décoratifs w  Paryżu. Fotografia 
z  tej wystawy, ukazująca obraz i  jego 
oprawę, wykonana w paryskim zakła-
dzie fotograficznym „FRANCK Pho-
t[ographie]” (François, Marie-Louis-
-Alexandre Gobinet de Villecholle, 
18, Rue Vivienne, Paris) – wymiary 
kartonu: 43,8 x 34,6 cm, wymiary od-
bitki fotograficznej naklejonej na kar-
ton: 27,8 x 16,3 cm, nr inw. Rf.V.933 
– zachowała się w zespole dziewięciu 
niekompletnych plansz, każda z  na-
pisem: „L’ART. ANCIEN / UNION 
CENTRALE DES BEAUX ARTS 
APPLIQUÉS A  L’INDUSTRIE”, 
przechowywanych w  zbiorach Fun-
dacji Książąt Czartoryskich w  Kra-
kowie, będących zapewne ilustracja-
mi do znajdującego się tam także ka-
talogu wystawy. Zdjęcie to oraz od-
pis katalogu, w  którym odnajduje-
my interesującą nas pozycję, opubli-
kował niedawno Tomasz F. de Ros-
set w  opracowaniu Polskie kolekcje 
i zbiory artystyczne we Francji w latach 
1795-1919. Między „skarbnicą naro-
dową” a  galerią sztuki (Toruń 2005). 
Ponieważ jednak na słabej technicz-
nie fotografii niełatwo jest rozpoznać 
nie tylko obraz, ale i  osobę przedsta-
wioną na portrecie (choć, paradok-
salnie, niepożądane skądinąd bliki na 
licu obrazu, układające się w pionowe 
nieregularne pasy, pozwalają bez tru-
du odgadnąć, że jest to portret ma-
lowany na desce), autor książki opa-
trzył ją jedynie ogólnikowym podpi-
sem: „68. Oprawa kominka ze zbiorów 
Izy Działyńskiej na wystawie »Musée 
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rétrospectif«, 1865 r., fotografia archi-
walna, MCzart.”, bliżej nie zajmując 
się już tym zabytkiem (T. F. de Rosset, 
Polskie kolekcje…, s. 107). Odnoszący 
się zaś do niego katalogowy opis moż-
na znaleźć w  Aneksie książki: „Sculp-
tures en bois” (Rzeźba w  drewnie): 
„321. Cheminé en bois sculpté, orné de 
cariatides et d’émaux. Toute la sculp-
ture a  été exécutée par Jean Nola, au 
XVIe siècle. La parquet est orné du por-
trait en grandeur naturelle du roi Hen-
ri III, par Janet – Princesse Iza Czar-
toryska” (Oprawa kominka z rzeźbio-
nego drewna, ozdobiona kariatydami 
i emaliami. Cała rzeźba została wyko-
nana przez Jana z Nola, w XVI w. Bo-
azeria jest ozdobiona portretem na-
turalnej wielkości przedstawiającym 
króla Henryka III, namalowanym 
przez Janeta – wystawiła księżna Iza 
Czartoryska) (T. F. de Rosset, Polskie 
kolekcje…, s. 330).

Po powrocie do Gołuchowa Iza-
bela Działyńska z zapałem zabrała się 
do przebudowy tamtejszego zamku 
i  urządzania w  nim muzeum. Pierw-
sze prace ruszyły w  1871  r. Dziesięć 
lat później, jak czytamy w opracowa-
niu Róży Kąsinowskiej, „całkowicie 
ukończono i umeblowano pokoje leżące 

na kondygnacji pierwszego piętra, z wy-
łączeniem mieszczącej się w dwu fron-
towych wieżach biblioteki”, której 
wnętrza ukończone zostały dopie-
ro w  1883  r. (R. Kąsinowska, Gołu-
chów. Rezydencja magnacka w  świetle 
źródeł, Gołuchów 2006, s. 188, 208). 
Nic więc dziwnego, że także dopie-
ro wtedy przywieziona z Paryża opra-
wa kominka z obrazem doczekała się 
umieszczenia jej w  drugim z  biblio-
tecznych gabinetów.

Opis oprawy w  tym wnętrzu, 
sporządzony zapewne pod koniec 
1885  r., zawdzięczamy historyko-
wi sztuki, konserwatorowi zabytków 
i  muzeologowi Marianowi Sokołow-
skiemu, prof. Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, który jesienią owego roku udał 
się z  kilkudniową wycieczką do Go-
łuchowa, by „przekonać się naocznie, 
o ile miejscowość ta odpowiada swej sła-
wie” (Gołuchów przez Mariana Soko-
łowskiego, Kraków 1886, s. 3). „Rzu-
camy okiem na książki w  korytarzu – 
pisał – i dostajemy się do gabinetu dru-
giego. Naprzeciwko wejścia całą ścianę 
aż po sufit zajmuje wielka oprawa ko-
mina z  portretem Walezyusza, stano-
wiąca całość dla siebie, misternie rzeź-
biona i złotem tu i owdzie profilowana, 

z ciemnego dębu. Dwie karyatydy pod-
trzymują występujący okap, a  dwie 
drugie o  fantastycznych kształtach – 
ramy portretu. Wprawione są w  nią 
cztery barwne emalije »Limoges«. 
Na architrawie okapu przedstawiają 
one Maryę Stuart i Jakóba Szkockiego, 
a w środku górnych karyatyd Francisz-
ka I i Franciszka II, i mienią się w świe-
tle jak klejnoty. Król zwrócony w trzech 
czwartych ku nam, ze znanym bere-
tem na głowie, z orderem ś[w]. Ducha 
na piersiach, z  jedną ręka na szpadzie 
[sic!], a  drugą podpartą pod bok, pa-
trzy wprost dwuznacznym swym wzro-
kiem z ciemnego tła. Na ramach u góry 
zlekka kolorowane i  złocone herby 
Francyi i Polski, a u dołu litery H z lili-
jami i podłużny złoty napis: »Henricus 
III, D[eo] G[ratia] Gall[iae] et Pol[o-
niae] Rex«. Portret pełen charakteru, 
uchodzi za dzieło jednego z  Clouetów, 
i  razem z  tą wspaniałą, a  pierwotnie 
do niego wykonaną oprawą, nabyty zo-
stał od lorda Elwes. Mógłby w tej cało-
ści zdobić Luwr i nie zbladłby między 
jego skarbami” (Gołuchów…, s. 21-22).

Nieco inaczej zapamiętał osoby 
sportretowane na kilkunastocentyme-
trowej wysokości owalnych, emalio-
wanych plakietach z Limoges kustosz 
muzeum w  Gołuchowie Nikodem 
Pajzderski, autor Przewodnika po mu-
zeum w Gołuchowie (miał dwa ilustro-
wane wydania: Poznań 1913 i 1929), 
choć o portrecie króla i o jego oprawie 
pisał podobnie: „Kierunek F. Clou et’a 
(1541-1573), szkoła francuska. Por-
tret króla francuskiego Henryka  III 
(Henryka Walezego, byłego króla pol-
skiego), obraz wprawiony w nasadę ko-
minka, rzeźbionego w  drzewie, roboty 
Jana z  Noli (1488-1559) [sic!]”. Na 
architrawie okapu rozpoznał zaś Joan-
nę d’Albert, królową Nawarry i  Jaku-
ba V, króla Szkocji, a po bokach obra-
zu, u podstawy górnych kariatyd, kró-
lów Francji: Henryka  II i  Karola  IX 
(N.  Pajzderski, Przewodnik…, s.  43). 
Kto miał rację – czy Marian Sokołow-
ski, czy Nikodem Pajzderski – tego 
zapewne już się nie dowiemy. Wszyst-
kie emalie z  Limoges, podobnie jak 
wspomniany kartusz z  herbami, za-
ginęły bowiem w  zawierusze drugiej 
wojny światowej lub wkrótce po niej.
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2 | Hieronymus 
Wierix, „Portret 
Henryka 
Walezego” 
(odwrócona kopia 
analogicznego 
portretu 
wykonanego 
przez Johana 
Wierixa), 
po 1574, 
miedzioryt, wym. 
35,4 x 25,1 cm 
(rycina 
ze zbiorów 
Fundacji Książąt 
Czartoryskich)

3 | François 
Quesnel, „Portret 
Henryka III 
Walezego”, 1580- 
-1586, tempera 
na desce, wym. 
93 x 76 cm 
(ze zbiorów 
Muzeum 
Narodowego 
w Poznaniu)
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Pora zatem powrócić do opi-
sanej na wstępie fotografii z por-
tretem króla. Ciągle bowiem 
jeszcze nie wiemy, kto i kiedy ją 
wykonał.

Pomocą może nam posłużyć 
raz jeszcze opracowanie R. Ką-
sinowskiej. Czytamy w nim bo-
wiem, że w  związku z  projek-
towaną likwidacją domicilium 
w  Gołuchowie w  lipcu i  sierp-
niu 1905 r. przebywał tam „kra-
kowski fotografik A. Pawlikowski, 
który wykonał sto fotografii doku-
mentujących gołuchowską rezy-
dencję, zwłaszcza wszystkie wnę-
trza zamku i  najważniejsze po-
mieszczenia oficyny. W paździer-
niku tego roku zaczęto wywo-
zić stamtąd meble, których usta-
wianie w  poznańskim magazy-
nie [na Wildze] trwało do końca 
listopada 1905  r. Uzasadnienie 
tej decyzji znaleźć można w jede-
nastostronicowym elaboracie adwoka-
ta Dziembowskiego, wysłanym księciu 
[Witoldowi Kazimierzowi Czartory-
skiemu, I ordynatowi na Gołuchowie] 
2 lipca 1906  r.; zniesienie domicilium 
miało zapobiec ewentualnemu pod-
wyższeniu płaconego przez W. Czarto-
ryskiego podatku, jakim państwo mo-
gło obciążać osoby posiadające siedzi-
by oraz majątki w Prusach i we Fran-
cji. Dziembowski poinformował także 
adresata, że »Gołuchów obfotografo-
wano tak dokładnie, iż w ciągu 14 dni 
wszystko może być znów tak urządzone 
jak było [...]«” (R. Kąsinowska, Gołu-
chów. Rezydencja…, s. 382-383). 

Duży zespół opisanych fotogra-
fii A. Pawlikowskiego, naklejonych 
na większych rozmiarów szarą tektur-
kę z  pieczątką firmową krakowskie-
go fotografa na odwrocie, wcześniej 

częściowo wykorzystanych jako ilu-
stracje do przewodnika Nikodema 
Pajzderskiego, zachował się w  zbio-
rach Muzeum Narodowego w Pozna-
niu. Nie ma też wątpliwości, że auto-
rem wszystkich tych zdjęć był Anto-
ni Pawlikowski (1862-1925), w latach 
1903-1925 właściciel Zakładu Art. 
Fotograficznego przy ul. Sławkow-
skiej 27 (a po zmianie numeru domu 
– Sławkowskiej 21) w  Krakowie, 
współpracownik czasopism „Świato-
wid” i  „Architekt” (Katarzyna Ku-
dłacz, Noty o  fotografach i  zakładach 
fotograficznych, [w:] Katalog winiet 
krakowskich zakładów fotograficznych 
w zbiorach Muzeum Historii Fotogra-
fii im. Walerego Rzewuskiego w  Kra-
kowie, Kraków 2008, s. 326), a  także 
ukazującego się w  latach 1930-1936 
w  Warszawie wydawnictwa „Wiedza 

o  Polsce”, o  czym świadczą fir-
mowe pieczątki i  adnotacje na 
odwrocie jednego z  pozostałych 
czterech zdjęć zakupionych wraz 
z  fotografią portretu króla Hen-
ryka III Walezego na aukcji w in-
ternecie (Franciszek Tepa, „Au-
toportret”, ok. 1850, obraz olej-
ny na płótnie, ze zbiorów Mu-
zeum Narodowego w Krakowie, 
nr inw. MNK II-a-621; ozna-
czenia na rewersie fotografii: 
dwukrotnie „Nr 400”, piecząt-
ka o treści „Wydawnictwo / WIE-
DZA o  POLSCE / Warszawa, 
Górnośląska 16.”, pieczątka o tre-
ści: „ZAKŁAD FOTOGRAFICZ-
NY / A. PAWLIKOWSKI / KRA-
KÓW, SŁAWKOWSKA 21.”, na-
pisy ołówkiem: „Franciszek Tepa 
(1828-1889)” i  „Nadesłane po-
wtórnie / już raz przysłany / i za-
płacony” oraz w górnym prawym 
rogu ołówkiem numer porząd-
kowy fotografii w  kolekcji zdjęć 
z  portretami: „88”; analogiczne 
zdjęcie portretu opublikowane 
zostało w drugim tomie „Wiedzy 
o Polsce”, tabl. XXI do rozdziału 
Dzieje malarstwa polskiego autor-
stwa Stefanii Zahorskiej, War-
szawa 1932).

Fotografia przedstawiają-
ca portret Henryka Walezego 
w ozdobnej ramie wykonana za-

tem została – z wykorzystaniem szkla-
nego negatywu z  1905  r. – najpraw-
dopodobniej w  związku z  zamówie-
niem na zdjęcia wizerunków osób 
związanych z historią i kulturą Polski, 
które nadeszło do zakładu Antoniego 
Pawlikowskiego z  warszawskiego wy-
dawnictwa lub któregoś z  czasopism, 
z którymi współpracował. Niebawem 
zdjęcie to przekazane zostanie do 
zbiorów Muzeum Narodowego w Po-
znaniu, gdzie, jak już wiemy, ekspono-
wane jest oryginalne dzieło Franço-
is Quesnela. Być może dzięki tej fo-
tografii uda się odtworzyć brakujący 
fragment dekoracyjnej ramy obrazu 
(kartusz z  herbami zwieńczony kró-
lewską koroną), zagubiony czy może 
raczej świadomie zniszczony wkrótce 
po likwidacji muzeum w Gołuchowie 
w  1940  r. Warto bowiem pamiętać, 
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4 | „Portret Henryka III Walezego” 
w ozdobnej ramie, wkomponowany 
w drewnianą oprawę kominka, na 
wystawie „Musée Rétrospectif” w Paryżu 
w 1865 r., fotografia z 1865 r. wykonana 
w zakładzie fotograficznym „FRANCK 
Phot[ographie]” (François, Marie-Louis-
-Alexandre Gobinet de Villecholle, 18, 
Rue Vivienne, Paris) (fotografia ze 
zbiorów Fundacji Książąt Czartoryskich)

..................................................................
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że w  niespokojnym wieku XX – nie 
tak, jak oczekiwała tego Izabela Dzia-
łyńska – obraz wielokrotnie zmieniał 
jeszcze miejsce, w  którym był prze-
chowywany lub eksponowany, a  opi-
sany tu epizod z 1905 r. był tylko po-
czątkiem takich przemieszczeń, pod-
czas których zabytek nieustannie na-
rażony był na zniszczenie.

Wojny, grabieże, brak odpowied-
niej opieki nad dziełami sztuki – oto 
prawdziwy powód tych wędrówek. 
„Po wybuchu I wojny światowej – kon-
tynuuje opowieść o losach gołuchow-
skich zbiorów Róża Kąsinowska – ks. 
Adam [Adam Ludwik Czartoryski, 
II ordynat na Gołuchowie] jako pod-
dany austriacki i oficer rezerwy musiał 
udać się na front, zaś jego żona wraz 
z dziećmi schroniła się w Dreźnie, do-
kąd – z  obawy przed zajęciem Gołu-
chowa przez Rosjan […] i  przypusz-
czalną grabieżą – wywieziono warto-
ściowe meble oraz najcenniejsze obiek-
ty muzealne, które w części eksponowa-
ne były w  drezdeńskim skarbcu, zwa-
nym »Grünes Gewölbe«. Po ustabi-
lizowaniu się na wschodzie linii pru-
sko-rosyjskiego frontu i  uzyskaniu ze-
zwolenia od władz pruskich, w 1915 r. 
rodzina ordynata powróciła do Go-
łuchowa, a  przed końcem wojny prze-
wieziono również z  Drezna zdepono-
wane tam ruchomości i obiekty muze-
alne” (R. Kąsinowska, Gołuchów. Re-
zydencja…, s.  392). Najtrudniejsze 
chwile dla muzeum i  jego zbiorów 
miały jednak dopiero nadejść wraz 
z  wydarzeniami drugiej wojny świa-
towej. Muzeum w  Gołuchowie, na-
zywane w  tym czasie Heimat-Mu-
seum i  niemal przez rok otwarte dla 
zwiedzających, „zamknięto 21 lip-
ca 1940  r. i  wkrótce potem przez cały 
miesiąc pracownicy firmy Hartwig eks-
pediowali gołuchowskie zabytki do Po-
znania” (R.  Kąsinowska, Gołuchów. 
Rezydencja…, s.  396). Po zakończe-
niu wojny zdeponowane tam zabytki, 

szczęśliwie, ocalały niemal w  cało-
ści: „[…] wywiezione w 1945 r. przez 
Rosjan, złożone zostały m.in. w lenin-
gradzkim Ermitażu, ale już w 1946 r., 
na granicy w  Brześciu, pracownikom 
poznańskiego Muzeum przekazano ko-
lekcję obrazów oraz część zbiorów gra-
ficznych” (R. Kąsinowska, Gołuchów. 
Rezydencja…, s. 397). Był wśród nich 
i  „Portret Henryka III Walezego”, 
który dziś eksponowany jest w głów-
nej siedzibie poznańskiego Muzeum 
Narodowego. Natomiast w  pomiesz-
czeniu dawnej biblioteki na zamku 
w  Gołuchowie (Oddział Muzeum 
Narodowego w  Poznaniu) zachowa-
ły się już tylko drewniane elementy 

oprawy kominka (pozbawione obra-
zu, ramy do niego i czterech zaginio-
nych emalii z  Limoges z  wizerunka-
mi władców Francji), której metryka 
chyba nie jest aż tak dawna, jak sądzi-
li kolejni właściciele i  opiekunowie 
tego niezwykłego zabytku.

Wojciech Przybyszewski

Paniom Ewie Czepielowej z  Fundacji Książąt 
Czartoryskich w  Krakowie i  Danucie Marek 
z  Muzeum Zamek w  Gołuchowie oraz Panu 
Piotrowi Michałowskiemu z  Muzeum Naro-
dowego w  Poznaniu składam serdeczne po-
dziękowania za okazaną mi pomoc w  zbiera-
niu materiałów do artykułu.
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5 | „Fragment wnętrza biblioteki w zamku 
w Gołuchowie”, 1905, fotografia wykonana 
przez Antoniego Pawlikowskiego z Krakowa 
(ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu)

...............................................................................
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Latem 2013  r. przeprowa-
dzałem kwerendę w  Dzia-
le Zbiorów Specjalnych 
w  nowo wybudowanym 

gmachu Biblioteki Raczyńskich w Po-
znaniu. Zamawiając wolumin po wo-
luminie wyławiałem kolejne, przede 
wszystkim nowożytne oprawy mi-
strzów poznańskich i krakowskich, ale 
też śląskich, włoskich i  francuskich. 
Co jakiś czas natrafiałem na oprawę 
oznaczoną superekslibrisem prezentu-
jącym herb lub nazwisko niegdysiej-
szego bibliofila. Niekiedy, gdy oprawa 
księgi rozczarowywała swą formą lub 
stopniem zniszczenia, jej wnętrze wy-
nagradzało to pięknem rycin, układu 
typograficznego lub też intrygujący-
mi, łacińskimi glosami.

Gdy otrzymałem do rąk ostatnią 
porcję woluminów, był to − jak za-
wsze – nader ekscytujący moment. 
Każda z  ksiąg owinięta szarym, bez-
kwasowym papierem kryjącym nie-
wiadome: oprawa krakowska z warsz-
tatu Stanisława z  Białej albo może 
Macieja z  Przasnysza, wspaniałe po-
snanianum z  pracowni introligator-
skiej Melchiora Neringa, sztampo-
wa oprawa pergaminowa z epoki pol-
skiego baroku, „Mistrz MC” – ślicz-
ny okaz, znów pergaminowa... I  jesz-
cze jedna, tym razem oprawa gotycka. 
Od razu było widać: starannie przycię-
te, fazowane deski okładzin wykonane 
z  drewna bukowego, brunatna skóra, 
mosiężne zapięcia z  charakterystycz-
nym motywem liścia akantu. W koń-
cu dekoracja: w dominującym stopniu 

ślepo wyciskana strychulcem i  tłoka-
mi, z  ledwo dostrzegalnymi złocenia-
mi w centralnej partii górnej okładzi-
ny. Jej kompozycja i  zasób motywów 
to kwintesencja późnego gotyku w in-
troligatorstwie środkowoeuropejskim: 
kilka koncentrycznych ram, w których 
mieści się charakterystyczny ornament 
z konarami i liśćmi akantu, na tle któ-
rych pędzi jeleń, jednorożec i pies my-
śliwski, u  góry napis o  wysmukłych 
i  nieco ozdobnych kształtach tekstu-
rowych liter, w polu zwierciadła wzór 
owocu granatu czy jak kto woli – pędu 
ruty, znany choćby z  niezliczonych 
opraw niemieckich oraz krakowskich; 
jego uzupełnienie stanowią gotyckie 
kwiatony. Z kolei w narożnikach ramy 
przylegającej do zwierciadła, tam, 
gdzie zazwyczaj umieszczone są wy-
ciski motywów zdobniczych, widnie-
ją – SZCZEGÓŁ PIERWSZY – spe-
cyficzne tarcze herbowe o  spiczastym 
kształcie naśladującym włoskorene-
sansowe tarcze testa di cavallo (wł.: łeb 
konia). W ich polach godło polskiego 
herbu Sulima z naiwnie opracowanym 
tzw. orłkiem wyskakującym i  trzema 
ledwo widocznymi kamieniami. Wraz 
z insygniami biskupimi (infułą i krzy-
waśnią pastorału) nad tarczą wskazu-
ją one niedwuznacznie na herb bisku-
pa płockiego Erazma Ciołka, zwane-
go Vitelliusem (1474-1522), należące-
go do grona najwybitniejszych biblio-
filów oraz mecenasów polskich epoki 
Odrodzenia. 

Ta barwna, choć zarazem dość 
kontrowersyjna postać wiąże się 

z wieloma doniosłymi działaniami na 
polu kultury, jak np. wspieranie i osa-
dzenie w studium greczyzny na Aka-
demii Krakowskiej wybitnego wło-
skiego uczonego, Constanzo Claret-
tiego, ponadto zabieganie o  podwyż-
szenie kultury książki wśród kleru 
w  podległym mu biskupstwie, obej-
mowanie protekcją dwóch czołowych 
drukarzy krakowskich – Jana Halle-
ra i Floriana Unglera czy też zlecanie 
prac nad swoim pałacem w Krakowie 
ważnym artystom z  otoczenia dworu 
królewskiego. Niemal natychmiast po 
objęciu rządów w Płocku (1506) Cio-
łek podjął się też odświeżenia wnętrz 
i otoczenia tamtejszej katedry, wysta-
wienia kaplicy św. Erazma oraz wy-
konania nowych stall, obrazów, szat 
pontyfikalnych i  insygniów bisku-
pich. W  końcu, u  iluminatorów kra-
kowskich zamówił dekoracje słynne-
go Pontyfikału Erazma Ciołka oraz 
Mszału Erazma Ciołka, należących 
dziś do najważniejszych zabytków ro-
dzimego malarstwa książkowego po-
czątku XVI w.

Znamionująca tego hierarchę fa-
scynacja włoskim renesansem kształ-
tować się zaczęła zapewne już w  trak-
cie studiów na Akademii Krakowskiej 
(1485-1491). Decydującą rolę musia-
ły w  tym jednak odegrać trzykrotne 
pobyty w  Rzymie na dworach papie-
skich, na których stykał się z elitą wło-
skich humanistów oraz kolekcjonerów 
sztuki i bibliofilów. Stworzony pod ich 
wpływem prywatny księgozbiór bi-
skupa był jednym z  najcenniejszych 

Renesansowy herb 
wśród gotyckich ornamentów 
– historia o trzech szczegółach

................................................................................................................................................
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– choć jak się wydaje, wciąż niedoce-
nionych przez badaczy – pomników 
renesansowej kultury bibliofilskiej 
w  Polsce. Ciołek zgromadził bowiem 
w  prawdopodobnie aż trzech miej-
scach (Rzym, Kraków, Płock) bogaty 
zbiór rękopisów, inkunabułów i  dru-
ków szesnastowiecznych, liczący kilka-
set woluminów, w  znacznym procen-
cie pochodzących z  oficyn włoskich. 
Był on pierwszym polskim biskupem 
konsekwentnie oznaczającym swe księ-
gi przynajmniej jednym (a zazwyczaj 
kilkoma!) złoconym wyciskiem super-
ekslibrisu o  charakterystycznej formie 
stosowanej w XV i na początku XVI w. 
we włoskich rękopisach iluminowa-
nych i drukach. 

Niestety, los brutalnie obszedł się 
z  bibliofilską spuścizną Ciołka, wy-
datnie zacierając obraz jego pasji 
i wszechstronności zainteresowań. Po 

śmierci, która dosięgła go w  1522  r. 
podczas epidemii w  Rzymie, jego 
prywatną bibliotekę przewieziono 
do Płocka, by po kilku latach (1530) 
większość ksiąg ulokować w  zakry-
stii kolegiaty w  Pułtusku. Tam spło-
nęły one w  XIX  w. podczas wielkie-
go pożaru miasta. Niektóre dzie-
ła znalazły się w  XVIII  w. w  Biblio-
tece Załuskich. W  okresie między-
wojennym czterdzieści dwie pozycje 
zinwentaryzowano w  Bibliotece Se-
minaryjnej w  Płocku, natomiast kil-
ka woluminów w  innych bibliote-
kach krajowych. Podczas drugiej woj-
ny światowej wszystkie księgi płoc-
kie zostały wywiezione przez Niem-
ców do Królewca, gdzie ślad po nich 
zaginął. W  efekcie, z  kilkusettomo-
wego zbioru przetrwało do dziś zale-
dwie parę woluminów rozproszonych 
po bibliotekach Polski i Litwy. Wolu-
min odnaleziony w poznańskiej książ-
nicy okazał się zatem trudnym do 

przecenienia szczątkiem doborowego, 
renesansowego księgozbioru.

Ogląd zawartości księgi dowiódł, 
że jest to tzw. klocek dwóch druków. 
Pierwszy z nich łatwo można było zi-
dentyfikować dzięki informacjom 
na stronie tytułowej i  kolofonie jako 
dzieło Petrusa Ravennasa Alphabetum 

ZBIORY I ZBIERACZE

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

3 | Superekslibris bpa Erazma Ciołka na oprawie 
druków z jego księgozbioru

3

1 2

1 | 2 | Introligator krakowski (Piotr Wald?), 
górna okładzina oprawy klocka druków 
z księgozbioru bpa Erazma Ciołka, około 1508- 
-1517 (1) i okładzina dolna (2)

.......................................................................
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aureum, wydane w Kolonii w 1508 r. 
Drugi figurował w dawnej nocie kata-
logowej jako druk z  pierwszej ćwier-
ci XVI w., co w trakcie oglądu dzieła 
wydało się jednak wątpliwe − SZCZE-
GÓŁ DRUGI. Podejrzenia budzi-
ło zwłaszcza ewidentnie gotyckie li-
ternictwo całej księgi, brak tzw. ko-
lofonu, jak również charakterystycz-
na koncepcja strony tytułowej wyzby-
tej nazwiska autora, daty i miejsca wy-
dania, zamiast których wydrukowano 

jedynie tytuł Casus longi sup institu-
ta. Cechy te wskazywały na powstanie 
książki przed 1501  r., czyli w  epoce 
inkunabułów. Wątpliwości co do daw-
nej identyfikacji potęgował fakt, że 
w zapisie tytułu dzieła była różnica na 
tle jego szesnastowiecznych edycji, co 
wykazały – jakże przydatne współcze-
snemu bibliotekarzowi i  naukowco-
wi – światowe, elektroniczne bazy da-
nych. Zgodnie z zawartymi w nich in-
formacjami wydania paryskie i  lyoń-
skie z  1502, 1509 i  1514  r. zatytuło-
wane były Casus longi super institutis. 

W istocie, dokładna analiza cech 
drukarskich książki, jaką podjąłem 
w  kolejnych dniach wraz z  koleżan-
ką z  Biblioteki Raczyńskich, wykaza-
ła ku naszej radości, że jest to stosun-
kowo rzadki inkunabuł Guilelmusa 
Accursiusa Casus longi sup[er] insti-
tuta, wydany w Strasburgu, w oficynie 
Johanna Prüßa w  1488! Tym samym 
zbiory poznańskiej książnicy zyskiwa-
ły nie tylko księgę należącą niegdyś do 
słynnej postaci z rodzimej historii, ale 
i cenny paleodruk. 

Uzyskując wiedzę o  prowenien-
cji oraz danych bibliograficznych 
woluminu, należało jeszcze przyj-
rzeć się dokładnie tzw. makulaturze 

drukarskiej, którą wyklejono we-
wnętrzne strony górnej i dolnej okła-
dziny księgi. Złożono ją z fragmentów 
dwóch arkuszy drukarskich zawierają-
cych wydruki czterech stronic z  tek-
stem łacińskim, którym towarzyszy-
ły tzw. karty przybyszowe ze średnio-
wiecznego manuskryptu. Tego rodza-
ju zabytki nierzadko służą tegumento-
logom (oprawoznawcom) w  określa-
niu miejsca i  czasu wykonania opra-
wy, co wynika z  praktyki pozyski-
wania przez introligatorów głównie 
w  XVI  w. papieru makulaturowego 
z kooperujących drukarni. Już pobież-
ny ogląd kart wykorzystanych w opra-
wie księgi Ciołka sygnalizował, że po-
chodziły one z tzw. prognostyka (Pro-
gnosticon, Iudicium), czyli wydawnic-
twa kalendarzowego, zawierającego 
przepowiednie i  wróżby na następny 
rok. Przemawiał za tym układ treści 
stronic, z takimi zwrotami, jak „Nova 
luna Januarij” czy też „Plena luna 
Januarij”. Jasno z  nich wynikało, że 
przedmiotem zainteresowania autora 
były fazy księżyca i odpowiadające im 
wydarzenia związane choćby z „Turcis 
& Tartaris” − SZCZEGÓŁ TRZECI.

Mimo braku wydrukowanej 
daty i  miejsca wydania książki bądź 
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4 | Strona tytułowa 
inkunabułu Guilelmusa 
Accursiusa Casus 
longi sup[er] instituta 
(Strasburg, oficyna 
Johanna Prüßa, 1488) 
z klocka druków 
w oprawie dla bpa 
Erazma Ciołka 

5 | Makulatura 
drukarska w oprawie 
klocka druków 
bpa Erazma Ciołka 
pochodząca 
z prognostyka 
wydanego w drugiej 
dekadzie XVI w. przez 
oficynę Jana Hallera 
w Krakowie

(wszystkie obiekty 
w zbiorach Biblioteki 
Raczyńskich w Poznaniu, 
fot. Arkadiusz Wagner)  

4

5
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książek, z  których pochodziły kar-
ty, za wysoce prawdopodobne uznać 
mogłem, że są to druki krakowskie. 
Oprócz wspomnianej treści przema-
wiał za tym krój liter tekstu tzw. ro-
tundowych o  dość wysmukłych pro-
porcjach i  starannym kroju. Analiza 
porównawcza liter z  dostępnymi ka-
talogami potwierdziła domysły: oka-
zało się, że tekst odbito tzw. pismem 
3, stosowanym w  latach 1505-1525 
w oficynie – wspomnianego już – kra-
kowskiego impresora, Jana Hallera. 
Wśród znanego dziś materiału zabyt-
kowego pochodzącego z jego drukar-
ni zdecydowanie najbliższą formę ty-
pograficzną – a ściślej typ zastosowa-
nych czcionek, jakość ich odbić, jak 
również kompozycję tekstu na stro-
nicach – ma prognostyk Jakuba z Iłży 
Judiciale prognosticon p[ro] christi 
Anno 1517, wydany w 1516 r. Jakkol-
wiek utwierdziło to tezę o pochodze-
niu makulatury z  jego oficyny, to za-
razem tylko zasygnalizowało, że mo-
gła być ona wydrukowana w  zbliżo-
nych latach. Identycznego druku nie 
udało mi się bowiem odnaleźć. Fakt 
ten uprawnia do wysunięcia hipotezy 
o  unikatowości fragmentów drukar-
skich, pochodzących z  niezachowa-
nego w  całości druku hallerowskiego 
(tuż przed drugą wojną światową wy-
bitny bibliolog, Kazimierz Piekarski, 
wypożyczył do Warszawy z  różnych 
bibliotek krajowych liczne egzempla-
rze – rzadkich już wówczas – progno-
styków krakowskich, które miały być 
poddane analizom; w  czasie wojny 
uległy one zagładzie). 

Zostawiając rozstrzygnięcie tej 
kwestii badaczom wyspecjalizowa-
nym w  zaawansowanych analizach 
drukarskich, z mojego punktu widze-
nia najważniejsze było stwierdzenie 
o  powstaniu oprawy w  krakowskim 
warsztacie introligatorskim współ-
pracującym z  Hallerem pomiędzy 
1508 a 1517 r., czyli datą wydrukowa-
nia młodszego druku a  hipotetyczną 
datą, w  której ramach treść progno-
styku na ten właśnie rok stawała się 
nieaktualna, a  w  konsekwencji arku-
sze drukarskie – niepotrzebne. 

Arkadiusz Wagner

ZBIORY I ZBIERACZE

W dniach 26-27 czerwca 2014 r. 
Instytut Informacji Naukowej 

i  Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika oraz Biblioteka UMK w To-
runiu organizują pierwszą w  Polsce 
konferencję oprawoznawczą „Tegu-
mentologia polska dzisiaj”. W  pla-
nowanych referatach i  komunika-
tach przedstawiony zostanie stan ro-
dzimych badań nad dawnym intro-
ligatorstwem, obejmujących proce-
sy i  zjawiska oraz warsztaty introli-
gatorskie na ziemiach polskich od 
średniowiecza do pierwszej połowy 
XX w., charakterystykę typowych dla 
polskiego introligatorstwa opraw 
książkowych, jak również prezen-
tację poszczególnych zbiorów dzieł 
zabytkowego introligatorstwa w bi-
bliotekach, archiwach i muzeach.

Do uczestnictwa w  konferencji 
organizatorzy zapraszają naukow-
ców specjalizujących się w  bada-
niu opraw: bibliologów, historyków 
sztuki, historyków, bibliotekarzy, ar-
chiwistów i  konserwatorów zabyt-
ków, jak również szerokie kręgi ko-
lekcjonerów-bibliofilów i  antykwa-
riuszy, pragnących pogłębić wiedzę 
w  zakresie dawnych opraw książ-
kowych.

Z myślą o referentach i gościach 
konferencji przygotowywana jest 
specjalna prezentacja wybranych cy-
meliów introligatorskich ze zbiorów 
Biblioteki UMK (wśród których bę-
dzie można zobaczyć m.in. oprawę 
ze „Srebrnej Biblioteki” ks. Albrech-
ta Pruskiego, jedyną w kraju oprawę 
z  księgozbioru słynnego renesanso-
wego bibliofila Jeana Groliera oraz 
rzadkie oprawy średniowieczne), 

a  także pokaz prac konserwator-
skich przy dawnych oprawach. Pla-
nowanym uwieńczeniem konferen-
cji ma być tom studiów, stanowią-
cy wspólną inicjatywę Instytutu In-
formacji Naukowej i Bibliologii UMK 
oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich.

Redakcja „Spotkań z Zabytkami” 
objęła patronat medialny nad tym 
wydarzeniem. Bardziej szczegóło-
we informacje na temat konferen-
cji (warunki uczestnictwa, terminy, 
opłaty, zakwaterowanie) dostępne 
są na stronie www.inibi.umk.pl/te-
gumentologia.

☐

Pierwsza w Polsce 
konferencja 
oprawoznawcza
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Cykl wystaw czasowych 
w  Zamku Królewskim 
na Wawelu inauguru-
je w  roku 2014 ekspozy-

cja o  tematyce nietypowej dla tego 
miejsca. Tym razem poświęcono ją bi-
bliotece Sapiehów z  Krasiczyna. Jest 
to cenny księgozbiór, o  dramatycz-
nych losach związanych nierozerwal-
nie z  historią Polski w  wieku XX, 
księgozbiór, który w  roku 2013  stał 
się własnością wawelskiego muzeum. 
Znaczenia rodu Sapiehów w dziejach 
Rzeczypospolitej nie sposób przece-
nić. Świadczy o  tym wymownie licz-
ba piastowanych przez jego przedsta-
wicieli najwyższych urzędów w  pol-
sko-litewskim państwie, a  także god-
ności kościelnych. Osiągnięty prestiż 
i  pozycja ekonomiczna pozwoliły Sa-
piehom podejmowanie na ogromną 
skalę działań mecenasowskich i  ko-
lekcjonerskich, realizowanych na roz-
ległych terenach zarówno Wielkie-
go Księstwa Litewskiego, jak i Koro-
ny. Tej działalności Sapiehów zosta-
ły, w  niedawnych czasach, poświęco-
ne dwie wielkie ekspozycje − w roku 

2011 na Wawelu, przygotowana przez 
Zamek Królewski na Wawelu „Sapie-
howie, kolekcjonerzy i mecenasi” oraz 
w  roku 2012 w  Wilnie „Krzyże zna-
czą cnotę, a  strzała zwycięstwo… Sa-
piehowie – mężowie stanu, mecenasi 
sztuki i  kolekcjonerzy”, zorganizowa-
na przez Pałac Wielkich Książąt Li-
tewskich. Po obu wystawach pozosta-
ły obszerne naukowe katalogi.

Obecna wawelska wystawa przy-
pomina o jednej z mniej znanych dzie-
dzin sapieżyńskich zainteresowań. 
Najdawniejsze wiadomości o  biblio-
filskich działaniach Sapiehów sięgają 
XVI stulecia i  wiążą się z  osobą Lwa 
Sapiehy, kanclerza i  hetmana wiel-
kiego litewskiego. Inwentarze i  opi-
sy rezydencji członków rodu, z  wie-
ków XVII i  XVIII, przynoszą liczne 
informacje o  przechowywanych tam 
księgozbiorach. Wiele z  nich uległo 
zagładzie podczas wojen; padały łu-
pem żołnierzy, niszczono je i plądro-
wano, wreszcie trawiły je pożary. Ich 
szczątki odnaleźć można w  biblio-
tekach w  Polsce i  na Litwie, do któ-
rych zawędrowały z  woli właścicieli. 

Bibliotekę sapieżyńską w Krasiczynie 
można uznać za ostatnią tego rodzaju 
kolekcję, stworzoną i rozwijaną przez 
reprezentantów historycznego rodu. 
Jej znaczenie jest ogromne wobec 
trudnych do wyobrażenia strat po-
niesionych przez Polskę w tej dziedzi-
nie narodowej spuścizny tylko w wie-
ku XX. Stało się tak za sprawą dzia-
łań wojsk podczas pierwszej i drugiej 
wojny światowej, planowej akcji pro-
wadzonej przez niemieckich okupan-
tów, zwłaszcza w  Warszawie, a  także 
w wyniku decyzji politycznych pozo-
stawiających poza granicami kraju hi-
storyczne księgozbiory przede wszyst-
kim we Lwowie i Wilnie.

Twórcą biblioteki w  zamku kra-
siczyńskim był Leon Sapieha (1803- 
-1878), późniejszy marszałek Sejmu 
Krajowego we Lwowie, który po prze-
niesieniu się z  zaboru rosyjskiego do 
Galicji nabył w  roku 1835 od Piniń-
skich zaniedbaną dawną rezydencję 
Krasickich, Tarłów, Potockich. Miał 

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

Biblioteka Sapiehów 
z Krasiczyna na Wawelu

Z WIZYTĄ W MUZEUM

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

1 | Leopold Horowitz, 
„Portret Leona 
Sapiehy”, 1882, 
olej na płótnie

2 | Franz Alt, „Widok 
zamku w Krasiczynie 
od wschodu”, 1880, 
akwarela

1

2
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się Krasiczyn stać nowym gniazdem 
rodu, wypełnionym dziełami sztuki 
i  pamiątkami historycznymi, z  księ-
gozbiorem i archiwum. Pożar budow-
li w roku 1852 zniszczył w znacznym 
stopniu rezultaty podjętych działań. 
Szczęśliwie nietknięta pozostała bi-
blioteka. O  jej stan dbali kolejni Sa-
piehowie rezydujący w  Krasiczynie. 
Dołączali do niej księgozbiory z  in-
nych sapieżyńskich siedzib, wzbo-
gacali zakupami. Opiekę nad książ-
kami powierzano wykwalifikowa-
nym bibliotekarzom. Pod koniec wie-
ku XIX został opracowany inwen-
tarz uporządkowanego i sklasyfikowa-
nego zbioru. Około 15000 wolumi-
nów różnych wydawnictw podzielo-
no na 17 tematycznych działów. Były 
wśród nich starodruki polskie i  za-
chodnioeuropejskie, dzieła religijne 
i  pedagogiczne, poświęcone filozofii, 
polityce i ekonomii, geografii, podró-
żom (w  tym przewodniki), przyro-
dzie (ilustrowane zielniki), medycy-

nie, matematyce, technice, gospodar-
ce, rolnictwu, handlowi, prawu, hi-
storii literatury, a także wydawnictwa 
z  zakresu literatury pięknej i  histo-
rii, pamiętniki, słowniki i  encyklope-
die; osobne zespoły tworzyły rękopisy 
i dublety. W roku 1903 synowie Ada-
ma Stanisława Sapiehy zawarli umo-
wę gwarantującą niepodzielność zbio-
rów zamkowych, w  tym biblioteki, 

zapewniając jej, jak się mogło wy-
dawać, bezpieczną przyszłość. Nie-
bezpieczeństwo zawisło nad biblio-
teką krasiczyńską podczas pierwszej 
wojny światowej. By zapobiec znisz-
czeniu, przewieziono ją wówczas do 
Przemyśla. To doświadczenie spowo-
dowało najpewniej podjęcie przez Le-
ona Aleksandra Sapiehę (1884-1944) 
decyzji o  wywiezieniu z  Krasiczyna 
części wyposażenia zamku, wraz z bi-
blioteką, wkrótce po wybuchu woj-
ny w  roku 1939. Początkowo prze-
chowywano je w  pobliskich folwar-
kach, a  ostatecznie przewieziono do 
Krakowa. Tam zostały złożone w pa-
łacu biskupim pod opieką księcia me-
tropolity krakowskiego Adama Stefa-
na Sapiehy, stryja Leona Aleksandra. 
W tym miejscu i książki, i dzieła sztu-
ki oraz rodzinne pamiątki przetrwały 
szczęśliwie lata wojny.

Biblioteka Sapiehów z  Krasiczy-
na trafiła na wawelskie wzgórze w dra-
matycznych okolicznościach. Stało się 
to w  okresie natężenia stalinowskich 
represji, którym poddano i społeczeń-
stwo, i  jedyną nieulegającą komuni-
stycznej ideologizacji w  Polsce insty-
tucję – Kościół katolicki. Bezpośred-
nim powodem była zakrojona na sze-
roką skalę akcja, prowadzona w roku 
1952 przez partyjno-państwowy apa-
rat, skierowana przeciwko Kościołowi 
krakowskiemu, jego instytucjom i du-
chowieństwu. Działania te zakończy-
ły się pokazowym procesem (zwanym 

sprawą przeciwko ks. Józefowi Lelito 
i innym lub przeciwko Kurii Krakow-
skiej), w którym grupa księży i świec-
kich została oskarżona o  liczne prze-
stępstwa, w  tym o  zdradę i  szpiego-
stwo na rzecz obcych mocarstw. Wy-
rokiem Wojskowego Sądu Rejono-
wego w Krakowie z 27 stycznia 1953 
roku, orzekającego drakońskie kary, 
w tym wyroki śmierci, został zasądzo-
ny przepadek na rzecz Skarbu Pań-
stwa obiektów zabytkowych, znale-
zionych w roku poprzednim, podczas 
rewizji, w piwnicach Pałacu Biskupie-
go. Najliczniejszą część tego zespołu 
stanowiły książki spakowane w drew-
nianych skrzyniach. Decyzją Urzędu 
Bezpieczeństwa i  Ministerstwa Kul-
tury zarekwirowane obiekty złożono 
w muzeum – Państwowych Zbiorach 
Sztuki na Wawelu. Większość z  nich 
została z  czasem rozdzielona pomię-
dzy państwowe muzea lub zwróco-
na Krakowskiej Kurii. Kierujący Pań-
stwowymi Zbiorami prof. Jerzy Sza-
blowski zadbał, by pozostała część nie 
została włączona do zasobów wawel-
skiego zbioru muzealnego, lecz otrzy-
mała status depozytu. Zinwentaryzo-
wany księgozbiór został w roku 1973 
przeniesiony do zamku w  Pieskowej 
Skale, filii wawelskiej instytucji. Po-
mieszczono go w  specjalnie urządzo-
nych salach bibliotecznych i  maga-
zynach.

W roku 1998 zamieszkały w  Bel-
gii Michał Sapieha (1930-2013) 

3 | 4 | Sala biblioteczna (3) i fragment 
zbioru w magazynie starych druków w zamku 
w Pieskowej Skale (4)

...............................................................................
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Józefa Aleksandra Jabłonowskiego 
(Heraldyka…, Lwów 1742) jest wyjąt-
kowa z powodu zamieszczenia w niej 
planszy gry towarzyskiej, promującej 
zasady heraldyki i polskich urzędów.

Wśród wydawnictw obcych jest 
najstarszy druk w  księgozbiorze: Er-
mian Lanktancjusz, Dzieła Boże (We-
necja 1509). W  tej grupie nie sposób 
nie odnotować wyróżniającego się ze-
społu luksusowych wydań zielników, 
w  tym autorstwa S. Vaillanta (1727), 
J.  W. Weinmanna (1737-1750), A. P. 
de Candolle (1799), opatrzonych re-
prezentującymi najwyższy poziom 
edytorski miedziorytami, malowany-
mi ręcznie akwarelą i  gwaszem. War-
to wymienić tu również tom rycin po-
święcony europejskim bataliom, wyda-
ny przez Petera Schenka (Amsterdam 
1709), a  także łacińsko-arabskie wy-
danie Ewangelii (Florencja 1774). Po-
zycją wyjątkową jest muzykalium – li-
bretto pierwszego aktu opery E. d’A-
storgo II Dafni (Wrocław 1726).

W ekspozycji znalazło się rów-
nież kilka najciekawszych skórza-
nych opraw, w  większości renesanso-
wych, o  bogatej dekoracji ornamen-
talnej. Unikatem jest oprawa wy-
konana z  pergaminowej karty śre-
dniowiecznego kancjonału, pokrytej 
barwnym zapisem. Są również okład-
ki z kurdybanu i wzorzystych tkanin. 
Niektóre z  ksiąg zostały zaopatrzone 

uzyskał unieważnienie wyroku sądo-
wego z  roku 1953, stając się ponow-
nie właścicielem pamiątek rodzin-
nych przechowywanych w wawelskim 
zamku. Świadom historycznego zna-
czenia biblioteki, właściciel zapropo-
nował nabycie jej przez Zamek Kró-
lewski na Wawelu. Stało się to możli-
we w roku 2013 dzięki specjalnej do-
tacji przyznanej przez ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego Bogda-
na Zdrojewskiego.

Wystawa poświęcona krasiczyń-
skiej bibliotece Sapiehów, prezentu-
jąca niewielką cząstkę z  księgozbioru 
liczącego obecnie ponad 13000 wo-
luminów, jest pomieszczona w salach 
drugiego piętra zachodniego skrzy-
dła zamku. W  gablotach, nawiązują-
cych kształtem do bibliotecznych re-
gałów, zaprezentowano najciekawsze 
okazy sapieżyńskiego księgozbioru, 

podzielone na grupy tematyczne. Są 
to starodruki polskie i  zachodnioeu-
ropejskie, m.in. z zakresu prawa – kra-
jowego,  powszechnego i kościelnego, 
historii, heraldyki, o  tematyce religij-
nej (zarówno katolickie, jak i  prote-
stanckie), poświęcone gospodarstwu 
domowemu (hodowla, jeździectwo, 
poradniki, ziołolecznictwo), botani-
ce. Część z  nich to wydania luksuso-
we, w pergaminowych oprawach, wy-
posażone w liczne i piękne ryciny. Ich 
obecność jest dowodem zaintereso-
wań kolejnych właścicieli księgozbio-
ru. Jest to zagadnienie interesujące, 
oczekujące na badaczy tego aspektu 
staropolskiej kultury, warte podjęcia 
szczegółowych studiów.

Wśród starodruków polskich 
z XVI-XVII stulecia spotykamy dzie-
ła wielu znanych i  cenionych staro-
polskich autorów: prawników, histo-
ryków, kaznodziei, poetów, wydane 
w cieszących się niegdyś wielką sławą 
oficynach krakowskich, a  także tło-
czone m.in. w  Gdańsku, Wilnie, Po-
znaniu i  Lwowie. Nie brak również 
przekładów na język polski prac auto-
rów zachodnioeuropejskich. Pozycja-
mi odosobnionymi są: druk socyniań-
ski (Amsterdam 1654) oraz Ewange-
liarz unicki (Poczajów 1780). W tym 
zespole na odnotowanie zasługują 
druki poświęcone dziejom rodów Sa-
piehów i Jabłonowskich. Jedna z prac 

5 | J. Freus, In Sacrosanctum iesu Christi 
Evangelium..., Moguncja 1559, w skórzanej 
renesansowej oprawie

6 | Jean de Bernières, Le Chrestien intérieur..., 
Paryż 1672, w skórzanej oprawie z książęcym 
superekslibrisem

7 | Wespazjan Kochowski, Niepróżnujące 
próżnowanie..., Kraków 1674, w oprawie 
z pergaminowych kart gotyckiego kancjonału 
z XV w.

(obiekty w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, 
zdjęcia: 1,2,6 – Dariusz Błażewski, 3 – Stanisław 
Michta, 4, 5, 7 – Anna Stankiewicz)

...............................................................................
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w piękne ekslibrisy, tłoczone techniką 
miedziorytniczą, m.in. znaki własno-
ściowe Jana Fryderyka Sapiehy (1680- 
-1751), autorstwa Johanna Friedricha 
Myliusa, Kazimierza Nestora Sapie-
hy (1757-1798), Teofili z  Jabłonow-
skich Sapieżyny (1742-1816), Krzysz-
tofa Henryka Andrzeja Gereta (1686- 
-1757), toruńskiego pastora.

Są tu tomy pochodzące z kilku ma-
gnackich bibliotek, np. Czartoryskich 
w Puławach, Radziwiłłów w Nieświe-
żu, Zamoyskich w  Oleszycach, księ-
gozbiorów klasztornych i  parafial-
nych. Część egzemplarzy została opa-
trzona rękopiśmiennymi adnotacjami 
własnościowymi, np. Katarzyny z So-
bieskich Radziwiłłowej, siostry króla 
Jana III. Liczne dzieła opatrzyli auto-
rzy dedykacjami kierowanymi do pol-
skich monarchów i dygnitarzy.

Osobny zespół tworzą wydawnic-
twa z  XIX stulecia i  początku wieku 
XX, odzwierciedlające i zainteresowa-
nia, i potrzeby ówczesnych właścicieli 

Krasiczyna. Są to encyklopedie, słow-
niki, przewodniki turystyczne, a także 
modne i cenione czasopisma kultural-
ne i specjalistyczne, wydane w języku 
polskim i kilku innych językach euro-
pejskich. Sporą grupę stanowią publi-
kacje z autografami i dedykacjami dla 
Sapiehów oraz druki związane z insty-
tucjami, w  których działali członko-
wie rodziny.

Istotnym uzupełnieniem wystawy 
jest kilka widoków zamku w Krasiczy-
nie. Autorami tych pięknych akwarel, 
wykonanych z inwentaryzatorską do-
kładnością, są A. Röll (1837) i F. Alt 
(1885). Całość dopełnia galeria ma-
lowanych portretów Sapiehów, szcze-
gólnie zaangażowanych w  tworzenie 
księgozbioru: Jana Fryderyka Sapie-
hy (nieznanego autora), Teofili z  Ja-
błonowskich, z  synem Aleksandrem 
(Aleksander Gore, 1775), Aleksan-
dra (1873), Leona i  jego żony Jadwi-
gi z  Zamoyskich (oba Leopold Ho-
rowitz, 1882), Adama Stanisława 

(Franciszek Machniewicz, 1896), oraz 
fotografie: Władysława, Leona Alek-
sandra i Michała oraz kardynała Ada-
ma Stefana Sapiehów.

Wystawie towarzyszy bogato ilu-
strowany katalog, zawierający szcze-
gółowe informacje o  poszczegól-
nych eksponatach, a  także dwa ese-
je poświęcone dziejom krasiczyń-
skiej biblioteki – M. Mercik, Dzie-
je księgozbioru Sapiehów z  Krasiczy-
na oraz J. T. Petrus, Sapieżyński księ-
gozbiór w zbiorach Zamku Królewskie-
go na Wawelu. Zostało również przy-
gotowane wydawnictwo: Katalog sta-
rych druków. Polonica z  wieków XVI- 
-XVIII, będący pierwszym tomem ka-
talogu biblioteki Sapiehów z  Krasi-
czyna.

Jerzy T. Petrus

Wystawa „Biblioteka Sapiehów z  Krasiczyna 
w Zamku Królewskim na Wawelu” czynna jest 
od 18 marca do 31 maja 2014 r.

Z WIZYTĄ W MUZEUM



Bogata skądinąd ikonogra-
fia powstania styczniowego 

zawiera, z natury rzeczy, wie-
le anonimowych podobizn jego 
uczestników, jak również spo-
ro fizjonomii, których atrybu-
cja była czy nadal jest przedmio-
tem długoletnich sporów wśród 
historyków. Do takich nie na-
leżał, przynajmniej do tej pory, 
fotograficzny portret Ludwika 
Nar butta (1832-1863), jedne-
go z bardziej znanych dowódców 
powstańczych na Litwie, zwy-
cięzcy licznych potyczek z ar-
mią rosyjską, m.in. pod Rudzisz-
kami 9 marca 1863 r. Do partii 
Narbutta należał chociażby słyn-
ny ilustrator Pana Tadeusza, Mi-
chał Elwiro Andriolli, który upa-
miętnił później bohaterską 

śmierć swojego dowódcy, 5 maja 
1863 r. niedaleko Dubicz w po-
wiecie lidzkim, pięknym rysun-
kiem w swoim stylu.

Podobizna rzekomego Ludwi-
ka Narbutta, odważnie patrzące-
go w dal, z opadającymi w dół 
wąsami i małą bródką, ubrane-
go w mundur z dwoma rzęda-
mi guzików, weszła na stałe do 
świadomości Polaków i Litwi-
nów. Fotografia ta, czasami nie-
co retuszowana, wykorzystywa-
na jest powszechnie w różnych 
opracowaniach szkolnych i na-
ukowych, funkcjonuje w inter-
necie, a czasami trafia także na 
okładki książek, jak np. broszury 
autorstwa Pawła Komorowskie-
go i Aleksandra Kołyszki Ludwik 
Narbutt. Z dziejów historycznej 

świadomości Polaków na Zie-
mi Lidzkiej (Warszawa – Lida 
1999). Można ją też zobaczyć 
w pełnej krasie na s. 123 kata-
logu wileńskiego Muzeum Histo-
ryczno-Etnograficznego 1863 
Metu Sukilimo Medżiaga (Vilnius 
1978).

Kariera wyżej wymienio-
nej podobizny jako wizerun-
ku Ludwika Narbutta zaczęła się 
w 1904 r., kiedy to Józef Biały-
nia-Chołodecki wydał we Lwowie 
swoje cenne tablice ilustracyjne 
do Księgi Pamiątkowej opraco-
wanej staraniem Komitetu Oby-
watelskiego w czterdziestą rocz-
nicę powstania r. 1863/1864. 
Ludwik Narbutt figuruje tam na 
tablicy nr 5: Dowódzcy i Wy-
żsi oficerowie, pomiędzy Zyg-
muntem Sierakowskim i Kazi-
mierzem „Bończą” Błaszczyń-
skim. Nie wiadomo, skąd au-
tor tych tableaux uzyskał foto-
grafię domniemanego „Narbut-
ta” i uznał, że przedstawia ona 

akurat powstańca z Lidy. Jest to 
o tyle dziwne, że już wiele lat 
wcześniej, około 1868 r., Wale-
ry Eljasz Radzikowski, komponu-
jąc własne tableaux powstańcze, 
zatytułowane Za Wiarę i Ojczy-
znę / 1863 / polegli, wykorzystał 
inne zdjęcie Ludwika Narbutta, 
użyczone mu przez bliską krewną 
słynnego dowódcy i skopiowane 
w Dreźnie przez fotografa i byłe-
go powstańca styczniowego Lu-
dwika Krakowa, na prośbę tam-
tejszych Polaków. Zdjęcie to w ni-
czym nie przypomina mężczy-
zny w dwurzędowym mundurze, 
co zauważyły już Anna Grocha-
la i Ewa Martyna, autorki arty-
kułu Powstanie styczniowe i jego 
uczestnicy na kameach z kolekcji 
Henryki z Dzieduszyckich Capel-
li. Recepcja wzorów graficznych 
i fotograficznych, opublikowane-
go w najnowszym „Roczniku Mu-
zeum Narodowego w Warszawie. 
Nowa Seria”, 2 (38), s. 478 oraz 
przypis 72, chociaż – nie dyspo-
nując odpowiednimi materiała-
mi porównawczymi – nie podję-
ły się wytłumaczenia tej zastana-
wiającej niezgodności; prawidło-
wo jednak przyjęły, że wzorowa-
na na fotografii z tableau Eljasza 
Radzikowskiego kamea rzeczywi-
ście przedstawia Ludwia Narbut-
ta. Natomiast kolejny zbiór foto-
grafii powstańczych, tym razem 
wydany we Lwowie przez Józefa 
Miniewskiego w 1913 r., 1863-
-1864 Wizerunki uczestników 
powstania styczniowego. Serya 
II i III.: Cześć Poległym i Straco-
nym, Tablica A, poz. 2, przypisuje 
ten sam wizerunek Kazimierzowi 
Narbuttowi (1838-1903), krew-
nemu Ludwika, a jednocześnie 

Czy to Ludwik Narbutt?
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dowódcy samodzielnego oddzia-
łu powstańczego na Grodzieńsz-
czyźnie.

Tak się jednak szczęśliwie 
składa, że pierwowzór fotogra-
fii przypisywanej przez Białynię- 
-Chołodeckiego i Miniewskiego 
Narbuttowi znajduje się w nowo-
jorskiej kolekcji Fundacji Rodzin-
nej Blochów. Można więc bliżej 
przyjrzeć się temu zdjęciu i pod-
jąć próbę ustalenia, kogo ono 
przedstawia.

Już na pierwszy rzut oka wi-
dać, że ów dwurzędowy mun-
dur nie ma zbyt wiele wspólnego 
z mundurem rosyjskim, ale za to 
wszystko z oficerskim mundurem 
federalnej armii amerykańskiej 
z okresu wojny secesyjnej. Spoj-
rzenie na rewers fotografii ujaw-
nia nam z kolei winietę znanego 
atelier amerykańskiego „Silsbee, 
Case & Co.” z Bostonu, w którym 
wykonane zostało zdjęcie.

Kim zatem jest ów „Ludwik 
/ Kazimierz Narbutt”, o którym 
skądinąd wiadomo, że nie tylko 
w armii amerykańskiej nie służył, 
ale i do Stanów Zjednoczonych 

nigdy nie zawitał? Rozwiązanie 
zagadki jest bardzo proste i aż 
dziw bierze, że nikt do tej pory 
nie sprostował tak spektakularnej 
pomyłki. Otóż nie ma najmniej-
szych wątpliwości, że owym mo-
delem fotografii z tablic Białyni- 
-Chołodeckiego jest nikt inny, jak 
sam generał George B. McClel lan 
(1826-1885), uwielbiany przez 
swoich żołnierzy, a nieznośny 
Abrahamowi Lincolnowi, główno-
dowodzący federalnej Armii Poto-
macu w latach 1861-1862. Jed-
ną z cech gen. McClellana, na-
zywanego dla jego megalomanii 
„Małym Napoleonem”, była jego 
skłonność do fotografowania się 
przy każdej możliwej okazji. Dzię-
ki temu właśnie nałogowi zacho-
wało się wiele różnych ujęć gene-
rała, w tym i to w zbiorach Fun-
dacji Rodzinnej Blochów. Czas za-
tem najwyższy, aby pozostawić 
generała McClellana historii ame-
rykańskiej, a Ludwikowi Narbut-
towi przywrócić jego prawdziwe 
oblicze.

Przemysław Jan Bloch

1 | Okładka opracowania Pawła 
Komorowskiego i Aleksandra 
Kołyszki Ludwik Narbutt. Z dziejów 
historycznej świadomości Polaków 
na Ziemi Lidzkiej (Warszawa-Lida 
1999)

2 | Dowódzcy i Wyżsi oficerowie – 
tablica 5 wydawnictwa Józefa Białyni- 
-Chołodeckiego Księga Pamiątkowa 
opracowana staraniem Komitetu 
Obywatelskiego w czterdziestą 
rocznicę powstania r. 1863/1864 
(Lwów 1904) 

3 | Tableau Za Wiarę i Ojczyznę 
/ 1863 / polegli, opracowanie 
Walerego Eljasza Radzikowskiego, 
fotografia wizytowa z ok. 1868 r., 
zakład fotograficzny Awita Szuberta 
w Krakowie (w zbiorach Biblioteki 
Narodowej)

4 | „Portret gen. George’a B. 
McClellana”, fotografia wizytowa 
z ok. 1861 r., zakład fotograficzny 
„Silsbee, Case & Co.” w Bostonie 
(w zbiorach Fundacji Rodzinnej 
Blochów w Nowym Jorku)

5 | „Portret gen. George’a B. 
McClellana”, fotografia Mathew B. 
Brady’ego z 1861 r.

(ilustracje: 1 – Biblioteka Instytutu Historii 
Nauki PAN w Warszawie; 2, 4 – Fundacja 
Rodzinna Blochów w Nowym Jorku; 
3 – Biblioteka Narodowa;  
5 – http://en.wikipedia.org)
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Pożary od zarania towarzyszą 
naszej cywilizacji. W ich wy-

niku zostały bezpowrotnie utra-
cone bezcenne dzieła sztuki, 
wspaniałe budowle i całe zespo-
ły miejskie. Pożary świątyni Ar-
temidy w Efezie, Biblioteki Alek-
sandryjskiej i Rzymu przeszły do 
historii jako przełomowe wyda-
rzenia. Ogień nie oszczędził żad-
nego z miast. W dziejach nowo-
żytnych miał miejsce Wielki Po-
żar Londynu (1666 r.) i Wilna 
(1610 r.). Te tragiczne wyda-
rzenia były jednocześnie impul-
sem do zastosowania ulepszo-
nych rozwiązań w budownictwie.

Ogień niejednokrotnie strawił 
doszczętnie także drewnianą za-
budowę Starej Warszawy. Głów-
ną przyczyną pożarów były zwy-
kłe zaniedbania urządzeń ku-
chennych, w tym szczególnie 
urządzeń kominowych. Brak spe-
cjalnych służb sprzyjał rozprze-
strzenianiu się ognia. Wzmianki 
o próbach stworzenia w Warsza-
wie ochrony przeciwpożarowej, 
tzw. porządków ogniowych, po-
chodzą jeszcze z XIV w. 

Pierwszą służbę ogniową, 
zorganizowaną w cechach, po-
wołano w 1546 r., a dwa lata 
później ustalono zasady maga-
zynowania i użytkowania sprzętu 
gaśniczego, w tym m.in. szpryc, 
czyli dzisiejszych sikawek. Inno-
wacje te nie zapobiegły spusto-
szeniu, jakiego dokonał Wielki 
Pożar Warszawy w 1607 r., któ-
ry przeszedł do historii jako jed-
na z największych klęsk ognio-
wych Starego Miasta. Spłonę-
ły wówczas 22 kamienice na 
Rynku i większa część domów. 
Pożar, który dla ówczesnych 

mieszkańców był prawdziwym 
kataklizmem, przeniósł architek-
turę miasta z okresu średniowie-
cza do nowożytności. 

Pierwsza wielka odbudowa 
Warszawy zmieniła diametralnie 
oblicze miasta. Zniknęły drew-
niane domy, ceglane mury go-
tyckich kamienic pokryte zosta-
ły barwnymi tynkami. Charakte-
rystyczne schodkowe szczyty za-
stąpione zostały przez attyki za-
słaniające dachy. Takie Stare 
Miasto zachowało się do 1944 r. 
i taki jego obraz przetrwał dzięki 
powojennej odbudowie. 

W następstwie Wielkiego Po-
żaru podjęto działania w celu 
ograniczenia zagrożenia poża-
rowego, w tym m.in. przenoszo-
no poza mury miasta gorzelnie 

i browary. Brak wyspecjalizowa-
nych służb ogniowych uniemoż-
liwiał jednak właściwą ochronę. 
Kolejne pożary nawiedzały mia-
sto prawie każdego roku.

Organizacja ochrony po-
żarowej przez długi czas mia-
ła charakter „pospolitego ru-
szenia” i opierała się na udziale 
wszystkich mieszkańców miasta. 
Pierwszy „zawodowy” wojsko-
wy batalion pożarniczy utworzo-
no w 1831 r. podczas powsta-
nia listopadowego (rozwiązany 
po upadku powstania). Wkrót-
ce po tym, w 1834 r. Rada Ad-
ministracyjna Królestwa Polskie-
go powołała pierwszą zawodo-
wą służbę pożarniczą: Warszaw-
ską Straż Ogniową. Do koń-
ca lat siedemdziesiątych XIX w. 

służby pożarnicze były ulo-
kowane w strukturach armii, 
a w 1916 r. przeszły pod zarząd 
miejski.

Najtragiczniejszym wydarze-
niem w historii Warszawy było 
planowe wyburzenie i wypalenie 
całych kwartałów miasta, doko-
nane pod koniec 1944 r. przez 
okupanta nazistowskiego. Naj-
bardziej ucierpiała Stara Warsza-
wa: spośród około 270 budyn-
ków staromiejskich nie zosta-
ło spalonych zaledwie 6 kamie-
nic. Dwie kamienice  rynkowe nr 
34 i 36 przetrwały pożogę dzię-
ki zastosowaniu odpowiednich 
zabezpieczeń przeciwpożaro-
wych; w ramach prowadzonych 
prac konserwatorskich i adapta-
cyjnych zainstalowano w 1938 r. 
m.in. ogniotrwałe stropy, osła-
niające belki pierwotnego stro-
pu. 

Warszawska Starówka po dru-
giej wojnie światowej została 
odbudowana z użyciem nowo-
czesnych technik budowlanych. 
Od tamtej pory minęło już jed-
nak 60 lat. Specyficzna zabu-
dowa obszaru staromiejskiego, 
w skład której wchodzą w więk-
szości obiekty wyeksploatowa-
ne technicznie, zwiększa ryzyko 
zagrożenia pożarowego. Sytu-
ację utrudnia fakt, iż wraz z roz-
poczętym w latach dziewięćdzie-
siątych XX w. procesem prywa-
tyzacji lokali położonych na te-
renie Starego Miasta, obowią-
zek wykonywania wszelkich na-
praw i utrzymania zabytkowych 

HERITPROT − europejski program doskonalenia 
ochrony przeciwpożarowej zabytków UNESCO

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

1 | Jednostka strażacka 
przy ul. Chłodnej w Warszawie 
podczas ćwiczeń

2 | Ćwiczenia przeciwpożarowe 
w Holloko na Węgrzech

1

2

|    Spotkania z Zabytkami       3-4  2014           70



Pod koniec 2013 r. ukazał się 54. numer rocznika „Muzealnictwo”, wyda-
wanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. 
Tematem przewodnim numeru – jak czytamy we wstępie – jest „komu-

nikacja zewnętrzna współczesnego muzeum, promocja i marketing muzeal-
ny”. Ta interesująca problematyka dominuje w dziale „Promocja muzeum / 
Promocja w muzeum”. Piotr Czarnowski porusza tu zagadnienia komuniko-
wania się muzeów ze społeczeństwem za pośrednictwem m.in. portali spo-
łecznościowych, Urszula Podraza pisze o promocji polskich placówek muzeal-
nych, a Joanna Grzonkowska i Jacek Górka – o wzajemnych relacjach między 
edukacją i promocją muzeów. O miejscu muzeów w cyfrowym świecie moż-
na przeczytać w artykule Magdaleny Grabarczyk-Tokaj, a o blogach warszaw-
skich muzeów – w tekście Andrzeja Zugaja. Poza tym w dzia-
le zamieszczone są rozważania Katarzyny Nowickiej o sposo-
bach promocji morskiego dziedzictwa i Rafała Golata o praw-
nych aspektach działalności reklamowej muzeów.

Równie ciekawe są materiały z działu „Badania prowenien-
cyjne muzealiów”: opracowanie historii i zasad działania Komi-
sji ds. badań proweniencyjnych w Austrii dokonane przez Ani-
tę Stelzl-Gallian oraz artykuły Heleny Koenigsmarkovéj i Heleny 
Krejčovéj o polityce proweniencyjnej czeskich muzeów.

W dziale „Muzea i kolekcje” zamieszczona została m.in. 
analiza funkcjonowania współczesnego muzeum historyczne-
go jako instytucji gromadzenia, przechowywania i udostęp-
niania źródeł historycznych z XIX i XX w. (Olaf Bergmann). 
Opublikowane też tu zostały artykuły uświetniające jubile-
usze muzealne – 55-lecie Muzeum Budownictwa Ludowego 

w Sanoku (Jerzy Ginalski, Hubert Ossadnik, Marcin Krowiak), 25-lecie Mu-
zeum Diecezjalnego w Opolu (ks. Piotr Paweł Maniurka) oraz 22-lecie Mu-
zeum Sztuki Współczesnej w Radomiu (Mieczysław Szewczuk). 

Dział „Digitalizacja w muzeach” zawiera wiele tekstów poświęconych 
współczesnym technikom gromadzenia i zabezpieczania muzealnych zbiorów, 
w tym artykuł Anny Bentkowskiej-Kafel o muzeum wirtualnym czy rozważania 
Anny Kuśmidrowicz-Król, Rafała Raczyńskiego i Marcina Szali o budowie na-
rzędzi informatycznych ułatwiających eksplorację starych map.

O nowych wyzwaniach dla muzeów, jakie stwarza działanie Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku i o programie MIŚ, który umożliwia zwiedzanie muze-
ów przez małe dzieci piszą Przemysław Głowacki i Anna Manicka – te teksty 

przeczytać można w dziale „Edukacja w muzeum”. W kolej-
nym bloku – „Z zagranicy” zamieszczone zostały m.in. arty-
kuły o MOMA – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku 
(Aleksandra Magdalena Dittwald) i o Memento Park – skan-
senie komunistycznej rzeźby pomnikowej w Budapeszcie 
(Marcin Markowski). Dział „Prawo w muzeach” – to opraco-
wania problematyki stosowania prawa w placówkach muze-
alnych autorstwa Iwony Gredki, Adama Barbasiewicza i Ka-
tarzyny Zalasińskiej.

Na końcu rocznika zamieszczone zostały artykuły w dzia-
łach „Recenzje” i „In memoriam”; w tym ostatnim – wspo-
mnienie o zmarłym w 2013 r. Piotrze Ogrodzkim.

Czytelnicy, którzy chcą kupić rocznik „Muzealnictwo”, 
mogą się kontaktować z Narodowym Instytutem Muzealnic-
twa i Ochrony Zbiorów (www.nimoz.pl).  

MUZEALNICTWO

Spotkanie z książką

od 2012 r. przez Biuro Stołecz-
nego Konserwatora Zabytków 
projekt HERITPROT: „Przeciw-
działanie Ryzyku Pożarowemu 
i Doskonalenie Systemów Ga-
szenia Pożarów Starówek Miej-
skich, uznanych za obiekty Świa-
towego Dziedzictwa Kulturowe-
go UNESCO”. Jego głównym ce-
lem jest wymiana doświadczeń 
i wypracowanie wspólnych prak-
tyk w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej miejskich obiektów 
zabytkowych, wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO. Projekt jest współfinanso-
wany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, jako część programu INTER-
REG IV C. W projekcie uczestni-
czy 10 miast wpisanych na Li-
stę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO: La Laguna (Teneryfa), 
Sig hisoara (Rumunia), Cuenca 

(Hiszpania), Ryga (Łotwa), Wil-
no (Litwa), Holloko (Węgry), Li-
verpool (Wielka Brytania), Angra 
do Heroismo (Azory), Bergen 
(Norwegia) oraz Warszawa. Ini-
cjatywa przygotowania projektu 
wyszła od przedstawicieli miasta 
La Laguna. Liczne pożary obiek-
tów zabytkowych w dzielnicy 
Chiado w Lizbonie, Teatru Liceo 
de Barcelona w 1994 r., Zamku 
Windsor w Londynie w 1992 r. 
czy też wpisanego na Listę UNE-
SCO pałacu Salazar w La Lagu-
nie w 2006 r. uzmysłowiły ini-
cjatorom projektu niezadowala-
jący stan wiedzy na temat wła-
ściwej ochrony i zabezpiecza-
nia zabytków. Zadaniem projek-
tu jest zatem podniesienie i pro-
pagowanie wiedzy na temat wła-
ściwej ochrony przeciwpożaro-
wej obiektów zabytkowych wraz 
z opracowaniem wytycznych do 
planów tej ochrony. Projekt zo-
stanie zakończony we wrześniu 
2014 r.

Anna Jagiellak
Koordynator projektu 

HERITPROT

kamienic, w tym przestrzega-
nia przepisów przeciwpożaro-
wych, przeszedł z urzędu mia-
sta na właścicieli. Rozdrobnie-
nie własnościowe na obszarze 
staromiejskim utrudnia właści-
we rozpoznanie stanu technicz-
nego budynków, co jest szcze-
gólnie istotne z punktu widzenia 
ochrony przeciwpożarowej sta-
nu technicznego instalacji gazo-
wych i elektrycznych. 

Dzisiejsza Straż Pożarna z jej 
wyposażeniem i doświadczeniem 
jest ostoją bezpieczeństwa i pu-
blicznego zaufania. Nowoczesne 

urządzenia, sprzęt techniczny 
i komunikacyjny dają poczucie, 
iż w przypadku zagrożenia może-
my zawsze liczyć na błyskawicz-
ną i niezawodną pomoc. Współ-
czesna ochrona przeciwpożaro-
wa to jednak przede wszystkim 
zapobieganie, przeciwdziałanie 
i monitoring. Dotyczy to w naj-
większym stopniu obiektów na-
leżących do naszego dziedzictwa 
kulturowego, w tym zabudowy 
w obszarze Starego Miasta.

Próbą polepszenia ochro-
ny przeciwpożarowej w obszarze 
staromiejskim jest realizowany 

ROZMAITOŚCI

3 | Przedstawiciele miast biorących 
udział w projekcie HERITPROT

(zdjęcia: 1, 3 – Bartosz Wróblewski,  
2 – Anna Jagiellak) 

............................................................
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HANS LUTSCH – ARCHITEKT, 
KONSERWATOR ZABYTKÓW, 

BADACZ ARCHITEKTURY

Wydana w ubiegłym roku książka Barba-
ry Ochendowskiej-Grzelak – Hans Lutsch 

(1854-1922). Architekt, konserwator zabyt-
ków, badacz architektury – stanowi ciekawą 
lekturę w kontekście jubileuszu pięćdziesięcio-
lecia Międzynarodowej Karty Konserwacji i Re-
stauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych (tzw. 
Karty Weneckiej), a także, jak zauważa sama 
autorka, wpisuje się w nurt dyskusji nad doko-
naniami teoretyków, m.in. Aloisa Riegla i Geo-
rga Dehia, od których działalności upłynął już 
pełny wiek. Publikacja ta jest bowiem nie tyl-

ko opracowaniem lo-
sów i zasług Han-
sa Lutscha, uznane-
go niemieckiego ar-
chitekta, teoretyka 
architektury i regio-
nalnego, a następ-
nie państwowego 
konserwatora zabyt-
ków w okresie, kie-
dy zawód ten dopie-
ro się kształtował; 
relacjonuje ona rów-

nież rozwój opieki nad zabytkami oraz teorii za-
bytku w nowoczesnym ujęciu, także w odniesie-
niu do twórczości wspomnianych autorów. Sam 
Lutsch znał ich dokonania doskonale, choć nie 
zawsze odnosił się do nich bezkrytycznie; zre-
cenzował m.in. znany Handbuch der Deutschen 
Kunstdenkmäler Dehia.

Opracowanie wydano w serii Rozpraw i Stu-
diów Uniwersytetu Szczecińskiego. To właśnie 
na Pomorzu młody Hans Lutsch zdobywał zawo-
dowe szlify, opracowując inwentarz tamtejszych 
zabytków. Później powierzono mu podobne za-
danie na ziemiach śląskich. Absolwent politech-
nik w Berlinie i Monachium, członek takich in-
stytucji, jak Towarzystwo Historii i Starożytno-
ści Pomorza czy Towarzystwo Historii Śląska – 
Lutsch został wreszcie czwartym z kolei pruskim 
konserwatorem państwowym. Mianowany na to 
stanowisko w 1901 r., przepracował na nim 19 
lat i pozostawił po sobie wiele cennych eksper-
tyz i opracowań pruskiego dziedzictwa.

Tekstowi towarzyszy kilkadziesiąt ilustracji, 
wśród których znalazły się m.in. projekty Lutscha, 
dokumenty i zdjęcia z epoki. Ważny element publi-
kacji stanowią aneksy – fragmenty wydanych i nie-
wydanych prac Lutscha oraz inne teksty łączące się 
z jego działalnością. Do zapoznania się z nimi nie-
zbędna jest znajomość niemieckiego, bowiem zo-
stały opublikowane w oryginalnej wersji językowej. 
Na dokładniejsze zgłębienie tematu pozwala także 
zestawienie bibliografii przedmiotowej i spis wyda-
nych prac Hansa Lutscha.

Książkę w cenie 68 zł można kupić za po-
średnictwem strony internetowej Księgarni Uni-
wersytetu Szczecińskiego (www.wydawnictwo.
univ.szczecin.pl).

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:

Sławomir Sikora z Warszawy − Bożena Kostuch, Majolika z Ćmielowa i Nieborowa w kolekcji Muzeum Na-
rodowego w Krakowie, wyd. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2013 
Marek Milczarek z Kraśnika − Ewa Houszka, Piotr Łukaszewicz, Malarstwo polskie od baroku do moderni-
zmu, wyd. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2013
Mirosław Mączka z Warszawy − Przedsiębiorstwo Antoniego i Józefa Urbanowskich. Rodzina, dzieło, twór-
cy, wyd. Muzeum Miasta Łodzi, Łódź 2013
Urszula Wojtczak z Kluczy − Zabytkowa architektura dworsko-pałacowa Ziemi Lubaczowskiej, wyd.  Stowa-
rzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej, Lubaczów 2013 
Muzeum w Gliwicach − Krystyna Nowakowska, Pawilon polski na nowojorskiej wystawie światowej (1939-
-1940) i jego dalsze dzieje, wyd. Departament Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Warszawa 2013

P R E N U M E R ATA
W 2014 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 58 lokal 24, 00-545 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 2014 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. 

Spotkanie z książką
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