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 Od Redakcji

W lipcu 2010 r., kiedy dysputa na temat zasadności (lub nie) wzniesienia 
Zamku Przemysła w Poznaniu toczyła się już na dobre, na jednym z fo-
rów dyskusyjnych w internecie można było znaleźć taką oto wypowiedź: 

„– Słyszę o jakiejś tam Karcie Weneckiej, która podobno zakazuje wszelkiej re-
konstrukcji. Może ktoś wie, czy ten »akt« musi być honorowany? Skoro Zamek 
Królewski w Poznaniu ma być odbudowany / zrekonstruowany i UM wydał po-
zwolenie na budowę to chyba Karta Wenecka nie jest obligatoryjna. Wysłucha-
łem kilku »speców« i mam mętlik w głowie...” (pyrlander; 5 lipca 2010, http://
forum.gazeta.pl/forum).

Dobrą okazją do wyjaśnienia tych wątpliwości mógł być zgłoszony w odpo-
wiednim programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez na-
szego wydawcę, Fundację „Hereditas”, działającą w imieniu redakcji „Spotkań 
z Zabytkami”, cykl wykładów zaplanowany w bieżącym roku z okazji pięćdziesią-
tej rocznicy ustanowienia Karty Weneckiej, do którego zaprosiliśmy najwybitniej-
szych znawców tego tematu z całej Polski. Niestety – z braku akceptacji projek-
tu – wykładów nie będzie.

Publikujemy natomiast w tym numerze bezpośrednio związany z artykułem 
Granice rekonstrukcji autorstwa prof. Małgorzaty Omilanowskiej tekst prezesa 
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków prof. dr. hab. arch. Andrzeja Kadłucz-
ki z Politechniki Krakowskiej. Karta Wenecka na dziś, Karta Krakowska jako jej 
zmodyfi kowana, dostosowana do obecnych warunków wersja oraz najważniejsze 
obecnie wyzwania środowiska polskich konserwatorów zabytków – oto główne 
wątki tego artykułu (s. 4-9). 

W bloku tematycznym poświęconym Karcie Weneckiej omawiamy też (w cyklu 
Spotkanie z książką, s. 15) wydane niedawno przez Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Gdańskiego w kooperacji z ofi cyną Wolters Kluwer obszerne opracowanie Pra-
wo ochrony zabytków, pod redakcją naukową dr. hab. Kamila Zeidlera (Gdańsk 
2014). Gorąco polecamy lekturę tej książki. Znajdziemy w niej bowiem niejed-
no odniesienie do tematu Karty Weneckiej. A w celu przypomnienia ustaleń Kar-
ty Weneckiej i Karty Krakowskiej, do których odwołuje się w swoim artykule prof. 
Andrzej Kadłuczka prezentujemy podstawowe zapisy tych dokumentów (s. 10-
-15).

Temat Karty Weneckiej – w pięćdziesiątą rocznicę jej ustanowienia – wraca 
więc na nasze łamy. Być może po zapoznaniu się z zebranymi tu tekstami łatwiej 
nam będzie odpowiedzieć na pytanie: „Jak projektować i budować nowe obiek-
ty architektury w zabytkowej przestrzeni i w bliskim z nią sąsiedztwie z posza-
nowaniem ustaleń Karty Weneckiej?”. Albo jeszcze szerzej i wprost: „Jak chro-
nić zabytki, pamiętając o obu przywołanych tu dokumentach: Karcie Weneckiej 
i Karcie Krakowskiej?”.
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NA OKŁADCE: 
Maksymilian Gierymski, „Ad-
iutant sztabowy z 1830 roku”, 
ok. 1869 – fragment obrazu 
z wystawy „Maksymilian Gie-
rymski. Dzieła, inspiracje, re-
cepcja” w Muzeum Narodo-
wym w Krakowie (własność 
Muzeum Narodowego w War-
szawie).

(fot. Piotr Ligier)



DZIEDZICTWO KULTUROWE 
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W pałacu w Lubostroniu koło Łabiszyna 
w dniach 15-17 maja odbyła się konferen-
cja naukowa „Ochrona dziedzictwa kultu-
rowego na terenie województwa kujawsko- 
-pomorskiego. Doświadczenie, stan obec-
ny, perspektywy”. W pierwszej, wstęp-
nej części spotkania odbyło się uroczyste 
wręczenie odznaczeń Sejmiku Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego osobom zasłu-
żonym w regionie na polu ochrony dzie-
dzictwa narodowego. W bogatym progra-
mie konferencji znalazły się ponadto wy-
powiedzi na temat więzi między material-
ną a niematerialną spuścizną dziedzictwa 
narodowego, roli samorządu terytorialne-
go w ochronie dziedzictwa, przykładowych 
konserwacji zabytków  woj. kujawsko-po-
morskiego, programu opieki nad zabytkami 
tego województwa i wielu innych ważnych 
problemów związanych z tym regionem. 

ZESPÓŁ SAKRALNY W PIOTRAWINIE W połowie maja br. odbyła się ogólnopol-
ska konferencja naukowa „Zespół zabyt-
kowy Piotrawina – promocja dziedzic-
twa”; jej organizatorem była parafia św. 
Tomasza Apostoła i św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika. W czasie obrad do-
konano podsumowania badań arche-
ologicznych i prac remontowo-konser-
watorskich w zespole sakralnym w Pio-
trawinie prowadzonych w latach 2011- 
-2013. Zaprezentowano również odno-
wiony zespół oraz wybrane zabytki zgro-
madzone na wystawie przy kościele pa-
rafialnym. 

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

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

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Krajowego programu ochrony zabyt-
ków i opieki nad zabytkami, przedłożoną przez ministra kultury. Program ten bę-
dzie realizowany w latach 2014-2017. Ujednolicona zostanie polityka konserwator-
ska w wymiarze ogólnokrajowym oraz ułatwione skoordynowanie działań m.in. or-
ganów konserwatorskich, instytucji kultury i osób prywatnych zaangażowanych 
w opiekę nad zabytkami. 
Główny cel programu − wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego i ochrony za-
bytków w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków − będzie osią-
gany za pośrednictwem celów szczegółowych, m.in. wspierania rozwiązań sys-
temowych na rzecz ochrony zabytków w Polsce. Nastąpi to m.in. dzięki porząd-
kowaniu rejestru zabytków nieruchomych, przygotowaniu ratyfikacji Konwencji 
UNESCO ds. ochrony dziedzictwa podwodnego i wzmocnieniu ochrony krajobra-
zu kulturowego. Opracowana zostanie diagnoza prawna ochrony zabytków ru-
chomych, przygotowany kompleksowy raport o stanie zachowania zabytków nie-
ruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Realizowane będą badania w ra-
mach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP) na obszarach szczególnie 
istotnych ze względu na zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego. 
Kolejny cel szczegółowy to wzmocnienie synergii działania organów ochrony zabyt-
ków (chodzi o osiągnięcie większego efektu niż wynika to z sumy podjętych dzia-
łań). Zwiększona zostanie efektywność zarządzania i ochrony zabytków przez wdra-
żanie infrastruktury informacji przestrzennej o zabytkach. Wypracowane będą stan-
dardy pozwalające na lepszy przepływ informacji między organami ochrony zabyt-
ków a społecznościami żyjącymi w ich sąsiedztwie. Podniesiona zostanie jakość pro-
cesów decyzyjnych w organach ochrony zabytków, a samorząd otrzyma merytorycz-
ne wsparcie w ochronie zabytków. Inny cel to tworzenie warunków do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze i edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz jego pro-
mocji. W tym zakresie przygotowana zostanie ratyfikacja Konwencji ramowej Rady 
Europy w sprawie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, Faro 2005. 
Ważne będzie budowanie świadomości społecznej dotyczącej funkcji dziedzictwa 
kulturowego jako podstawy kształtowania tożsamości narodowej i społeczności lo-
kalnych. Nastąpi też promocja dziedzictwa za pośrednictwem internetu oraz zwięk-
szenie i ułatwienie dostępu do zasobu dziedzictwa.
Wdrażanie programu zakłada ścisłą współpracę Generalnego Konserwatora Zabytków 
(działającego w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego), wojewódzkich 
konserwatorów zabytków, urzędu obsługującego ministra kultury i dziedzictwa naro-
dowego, urzędów wojewódzkich oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowe-
go Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowego Muzeum Morskiego – in-
stytucji wdrażających program. 
Na realizację programu rząd przeznaczy ponad 26,5 mln zł.

PRACE W KOŚCIELE BERNARDYNÓW 
W KRAKOWIE
Trwają prace konserwatorskie w kapli-
cach pod wieżami w kościele bernar-
dynów w Krakowie. W kaplicy Więzie-
nia Chrystusa konserwatorzy dotarli do 
pierwotnej warstwy malarskiej, prawdo-

podobnie powstałej w XVII w. Na skle-
pieniu ukazały się wici roślinne, a w ar-
kadzie wejścia do kaplicy − Bóg Ojciec 
i chóry anielskie w chmurach. Przepro-
wadzono również konserwację siedem-
nastowiecznej kamiennej figury Chry-
stusa uwiązanego u słupa, wykonywa-
ne są też zabiegi przy dwóch zabytko-
wych feretronach. Prace we wnętrzu ko-
ścioła bernardynów trwają od 10 lat. Na 
renowację czeka tu jeszcze kruchta oraz 
ławki. 

Kościół bernardynów w Krakowie

KRAJOWY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW
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EUROPEJSKI SZLAK TEATRÓW 
HISTORYCZNYCH 
W dniach 21-24 maja br. w Hvarze w Chor-
wacji odbyła się konferencja zorganizowa-
na w ramach międzynarodowego projek-
tu „Europejski Szlak Teatrów Historycz-
nych”. Tematem konferencji było przygo-
towanie teatrów historycznych do nowej 
rzeczywistości – teraźniejszości i  przy-
szłości. Nastąpiło też otwarcie Trasy Ad-
riatyckiej − pierwszego szlaku Europy 
Południowo-Wschodniej. Szlak ten wie-
dzie przez Słowenię, Chorwację, Bośnię 
i Hercegowinę, Serbię i Czarnogórę. Już 
na wyspie Hvar można zwiedzić najstar-
szy w Europie teatr publiczny, powsta-
ły w 1612 r. w budynku Arsenału. Obec-
na widownia, zaprojektowana przez Cre-
scini, pochodzi z 1803 r. Otwarcie Trasy 

Bałtyckiej, w ramach której zaprezento-
wane zostaną teatry w Polsce, nastąpi 
wiosną 2015 r. Przypominamy, że głów-
nym organizatorem projektu „Europejski 
Szlak Teatrów Historycznych” jest Stowa-
rzyszenie Teatrów Historycznych w Eu-
ropie PERSPECTIV, a środki na realizację 
zadania pochodzą z programu Unii Euro-
pejskiej – KULTURA. 

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

PRZEBUDOWA DZIEDZIŃCA PAŁACU 
BISKUPÓW KRAKOWSKICH 
W KIELCACH 
Trwa przebudowa dziedzińca frontowe-
go Pałacu Biskupów Krakowskich w Kiel-
cach, uznawanego za jeden z najcenniej-
szych zabytków baroku w Polsce. Obec-

nie mieści się tu siedziba Muzeum Na-
rodowego w Kielcach. Głównym celem 
podjętej przebudowy jest podkreślenie 
charakteru barokowej rezydencji oraz na-
wiązanie do historycznego wyglądu pla-
cu. Przy opracowywaniu projektu rewi-
talizacji wykorzystano m.in. historyczną 
ikonografię. Po przebudowie dziedziniec 
pałacowy ma stanowić wspólną prze-
strzeń z placem Najświętszej Marii Pan-
ny przed katedrą. Prace mają zakończyć 
się w bieżącym roku. 

WILLA KINDERMANNA W ŁODZI 
PO REMONCIE 
Zakończył się remont secesyjnej willi 
łódzkiego fabrykanta Leopolda Kinder-
manna. 

Wybudowana została w 1903 r. według 
projektu architekta Gustawa Landau- 
-Gutentegera. Podczas generalnego re-
montu wymieniono wszystkie instala-
cje, wykonano izolację fundamentów 
i  przebudowę podwórka. Wyzwaniem 
był dach, którego konstrukcja jest bardzo 
skomplikowana. Tylko najlepsi dekarze 
mogli podołać jego remontowi. Wyma-
gające były też prace konserwatorskie. 
Objęły odnowę niezwykłej rzeźbiarskiej 
elewacji oraz wnętrza budynku. Konser-
watorzy zajęli się głównymi salami willi 
i aneksem muzycznym z witrażem znad 
Jeziora Bodeńskiego oraz piwnicą, stry-
chem i dwiema salami wystawowymi na 
pierwszym piętrze. Koszt całego remontu 
wyniósł ponad 6 mln zł; sfinansował go 
budżet miasta. Obecnie w willi Kinder-
manna mieści się Miejska Galeria Sztuki. 

SZTUKA DOBY EL GRECA
Zamek Królewski w Warszawie – mu-
zeum, Instytut Historii Sztuki i Kultu-
ry Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw-
ła II w Krakowie oraz Muzeum Diece-
zjalne w  Siedlcach były organizatorami 
w dniach 28-30 maja br. konferencji na-
ukowej na temat rozwoju sztuki w do-
bie El Greca. W trzydniowych obradach 

wzięło udział wielu znakomitych znaw-
ców sztuki tego okresu z kraju i zagrani-
cy. Wśród licznych wystąpień nie zabra-
kło też wypowiedzi o historii odkrycia 
przed laty przez Izabellę Galicką i Han-
nę Sygietyńską, pracownice Instytutu 
Sztuki PAN w Warszawie, obrazu El Gre-
ka w Kosowie Lackim. Wszystkie wykła-
dy wygłaszane w czasie konferencji w ję-
zyku hiszpańskim i angielskim były tłu-
maczone symultanicznie na język polski. 

NAGRODZENI W KONKURSIE 
„SYBILLA” 
W tegorocznej edycji ogólnopolskiego 
Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku 
„Sybilla” wzięło udział 250 zgłoszonych 
projektów. Jury konkursu, złożone z wy-
bitnych specjalistów nauk humanistycz-
nych, przyznało 34 nagrody i wyróżnienia 
w ośmiu kategoriach, przy czym katego-
ria wystaw została dodatkowo podzielo-
na na 4 działy: wystawy sztuki, wystawy 
historyczne i archeologiczne, wystawy 
archeologiczne oraz wystawy przyrod-
nicze i techniczne. Grand Prix konkur-
su oraz nagrodę w kategorii „Inwestycje” 
otrzymało Muzeum Narodowe w Krako-
wie za projekt rewitalizacji trzech od-
działów: Muzeum im. Emeryka Hutten- 
-Czapskiego, Ośrodka Kultury Europej-
skiej „Europeum”, Muzeum Karola Szy-
manowskiego w willi „Atma” w Zakopa-
nem. W kategorii wystaw nagrodę m.in. 

otrzymało Muzeum Narodowe w Szcze-
cinie za wystawę jubileuszową „1913. 
Święto wiosny”, w kategorii „Przedsię-
wzięcia o tematyce martyrologicznej” – 
Muzeum Wojska w Białymstoku za akcję 
„Wyrwa w pamięci”, w kategorii „Eduka-
cja” – Muzeum Narodowe w Poznaniu 
za wystawę „Co ma koronka do wiatra-
ka? Niderlandy”, w kategorii „Konserwa-
cja i ochrona dziedzictwa kultury” – Mu-
zeum Narodowe we Wrocławiu za kon-
serwację 86 witraży i zespołów witrażo-
wych z kolekcji wrocławskiego muzeum, 
w kategorii „Digitalizacja i nowe techno-
logie” – Muzeum Sztuki w Łodzi za pro-
jekt „Podszepty”, w kategorii „Projek-
ty naukowo-badawcze” – Muzeum So-
potu za projekt „Sopocianie 1945-1948”, 
w kategorii „Publikacje” – Muzeum Hi-
storyczne Miasta Krakowa za monogra-
fię Krakowscy artyści i ich sztuka w la-
tach 1939-1945. 

Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach

Odremontowana willa łódzkiego fabrykanta Leopolda 
Kindermanna

El Greco, „Ekstaza świętego Franciszka”,  
w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach
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Jan Długosz, podróżując po 
Wielkopolsce z  królem Włady-
sławem Jagiełłą, pozostawił nam 
taką oto relację: „[…] rodzą się 

  w  łonie ziemi garnki same z  siebie, 
wyłącznie sztuką przyrody, bez jakiego-
kolwiek dopomagania ludzkiego, wszel-
kiego rodzaju i  różnych kształtów […]” 
(Jana Długosza kanonika krakowskiego 
Dziejów polskich ksiąg dwanaście, prze-
kład Karola Mecherzyńskiego, T. I, ks. 
1, Kraków 1867, s. 66). W istocie rze-
czy jest to informacja, która skłania 
do refleksji, że ziemia przekazuje nam 
swoje bogactwa, będące podstawą na-
szej egzystencji nie tylko w sferze ma-
terialnej, ale także duchowej – jako bo-
gactwo kulturowe – będące podstawą 
naszej tożsamości, świadectwem histo-
rii, źródłem artystycznego i estetyczne-
go przeżycia emocjonalnego…

Tak było wówczas, w  przypadku 
owych „garnków rodzących się w  ło-
nie ziemi”, tak było później w  cza-
sach wielkich spektakularnych odkryć 
w  Herkulanum i  Pompei, Biskupinie 
i  Ostrowie Lednickim, czy Żyrardo-
wie i w wielu innych miejscach, które 
kreowały nasze myślenie o  dziedzic-
twie i pozwalały na jego zrozumienie.

Tak jest także teraz, zwłaszcza 
w  epoce wielkiego skoku inwesty-
cyjnego – czasu Polski w  przebudo-
wie, co upoważnia − jak sądzę − do 
postawienia pytania o  OCHRO-
NĘ DZIEDZICTWA KULTU-
ROWEGO WOBEC WYZWAŃ 

Ochrona dziedzictwa 
kulturowego wobec 
wyzwań przyszłości

1
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nie tylko Rieglowska „skala” wartości, 
ale może przede wszystkim Frodlow-
ska użyteczność tego dziedzictwa. 
To w  gruncie rzeczy przypomnie-
nie i  kontynuacja koncepcji wielkie-
go włoskiego architekta konserwato-
ra Piera Gazzoli, aby PRZESZŁOŚĆ 
(ZINTEGROWAĆ – przyp. autora) 
W PRZYSZŁOŚCI.

PRZYSZŁOŚCI. Bo właśnie ten skok 
cywilizacyjny, czas wielkich inwesty-
cji i  modernizacji naszego kraju czę-
sto rodzi niejeden konflikt, który nie 
zawsze potrafimy rozwiązać i  zaże-
gnać we właściwym czasie (zakłada-
jąc, że chcemy to zrobić !!!), konflikt 
pomiędzy ochroną dziedzictwa, jakie 
przekazuje nam Ziemia (Ziemia przez 
duże „Z”, a  nie tylko ziemia w  sensie 
archeologicznym), a  bezdyskusyjną 
potrzebą ciągłego rozwoju społeczne-
go i postępu.

Jednym z  naczelnych wyzwań 
jest chcieć i  umieć zagospodarować 
to dziedzictwo, ale nie postrzegać go 
jako wartości zbędnej, nieprzydatnej 
i kłopotliwej, bo w gruncie rzeczy jest 
to ogromny potencjał także w  sen-
sie ekonomicznym, który może stać 
się motorem rozwoju zwłaszcza lokal-
nych społeczności i regionów.

Jest jeszcze jeden aspekt tego wy-
zwania. W czasach powszechnej pro-
dukcji i  konsumpcji dóbr komercyj-
nych, które charakteryzuje popyt na 
te dobra, stoi przed nami wielkie za-
danie – edukacyjne i  promocyjne – 
przeorientowania konsumenta i  za-
interesowania go popytem na dzie-
dzictwo. Argumentem może być tu 

Z inicjatywy Instytutu Histo-
rii Architektury i  Konserwacji Za-
bytków Wydziału Architektury Po-
litechniki Krakowskiej, szeroko po-
partej przez europejskie ośrod-
ki akademickie i  instytucje działają-
ce na rzecz ochrony dziedzictwa kul-
turowego, w  roku 1997 rozpoczę-
ła się Międzynarodowa Konferencja 

1 | Wenecja 
− kanały jako źródło 
wilgoci i korozji 
zabytkowych murów

2 | 3 | Kraków, 
dziedziniec wawelski 
− rezultat zwycięstwa 
romantycznej 
doktryny Stanisława 
Tomkowicza nad 
scjentyzmem 
Maxa Dvořáka: 
widok zabytkowej 
zabudowy (2) 
i kapitel nowej 
kolumny 
zrekonstruowanych 
arkad (3)

2

3
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Konserwatorska „Kraków 2000”, któ-
rej celem było podjęcie próby określe-
nia zasad ochrony architektoniczne-
go dziedzictwa kulturowego u  pro-
gu nowego millenium. Moment pod-
jęcia prac w  ramach konferencji był 
istotnie symboliczny, ale ciężar ga-
tunkowy dyskutowanych problemów 
wynikał z  dynamicznych transforma-
cji i zmian, które stały się codzienno-
ścią naszego życia, a zatem i wyrazem 
naszego stosunku do dziedzictwa. 
Uchwalona w  czasie tej konferen-
cji Karta Krakowska 2000 była pró-
bą reakcji na wyzwania naszych cza-
sów, deklaracją intencji i  celów ogól-
nych, ale zarazem inicjatywą spojrze-
nia na problemy dziedzictwa kultu-
rowego z  perspektywy trzydziestopa-
roletnich doświadczeń, jakie były i  są 
nadal udziałem całego środowiska 
konserwatorskiego, dostrzegającego 
nowe niebezpieczeństwa. Karta Kra-
kowska 2000, chociaż nie stała się ofi-
cjalnym dokumentem ICOMOS-u, 
jest stale obecna we współczesnej lite-
raturze naukowej oraz często przywo-
ływana przez gremia eksperckie i  au-
torów prestiżowych programów ba-
dawczych jako manifestacja pryncy-
piów współczesnej ochrony dziedzic-
twa kulturowego.

Międzynarodowa Konferencja 
Konserwatorska „Kraków 2000” jako 
temat główny sesji plenarnej przyjęła 
tezę, że „dziedzictwo historyczne może 
być fundamentem nowoczesnej cywili-
zacji”. Taki optymistyczny pogląd re-
prezentował Roberto Pane w  War-
szawie jeszcze w  latach sześćdziesią-
tych XX w., uważając, że negatywne 
rezultaty w  ochronie dziedzictwa są 
wynikiem „naszej rezygnacyjnej posta-
wy i naszego konformizmu”. Postawa ta 
wynikała i  nadal wynika z  niewiary, 
że dziedzictwo historyczne, zwłasz-
cza architektoniczno-urbanistycz-
ne, jest wartościową substancją, która 

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

4 | Werona, antyczny amfiteatr przygotowany 
do koncertu muzyki rockowej 

5 | 6 | Werona, antyczny amfiteatr 
– współczesna arena dla masowych widowisk 
i spektakli artystycznych (5) i dekoracje do Aidy 
w ramach Festiwalu Operowego w 2005 r. (6)

4

5
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zabytkowych”, a  więc nie tylko rze-
czy fizycznie istniejących w przestrze-
ni, ale także mających swój żywy byt 
w  świadomości jednostki i  społe-
czeństwa, w  swej warstwie filozoficz-
nej wprowadza w gruncie rzeczy me-
tafizyczną formułę zabytku, która 
ma brzemienne znaczenie dla współ-
czesnego pojmowania celów, zasad 
i pryncypiów ochrony dziedzictwa.

Kolejne wyzwanie to umiejętność 
czytania i  interpretacji dziedzictwa 
w takim sensie, jak to rozumiał Hans 
Georg Gadamer – zastosowania spe-
cjalnego języka umożliwiającego czy-
tanie dziedzictwa i ułatwiającego jego 
interpretację, także z uwzględnieniem 

może zostać wykorzystana w  rozwo-
ju cywilizacji, stwarzając synergicz-
ny efekt integracji przeszłości z teraź-
niejszością i przyszłością, tak w sensie 
użytkowym: materialno-struktural-
nym, jak też estetycznym: ideowo-ar-
tystycznym.

Jest to także fundamentalne 
przesłanie Karty Weneckiej, gdzie 
w Art. 5 zapisano, że „Konserwacji za-
bytków zawsze sprzyja ich użytkowanie 
na cele użyteczne społecznie; użytkowa-
nie takie jest zatem pożądane, nie może 
wszakże pociągać za sobą zmian ukła-
du bądź wystroju budowli”.

Karta Wenecka poprzez włącze-
nie w  obszar ochrony także „miejsc 

tych wartości i  znaczeń, których dziś 
nie potrafimy odczytać i  zdefinio-
wać, ale które mogą zostać zrozu-
miane w  przyszłości (Karta Krakow-
ska 2000). Istotę właściwego czytania 
i interpretacji dziedzictwa oddaje do-
brze – jak sądzę – zamieszanie wywo-
łane przez lansowaną w  realnym so-
cjalizmie (lata pięćdziesiąte i  sześć-
dziesiąte XX w.) ideę „demokratyza-
cji pojęcia zabytek”, mentalnie osadzo-
ną w Leninowskiej koncepcji sprawie-
dliwości społecznej, odrzucającej róż-
norodność dziedzictwa i  negującej 
nie tylko akademicką potrzebę jego 
wartościowania. Ale przecież dosko-
nale dziś wiemy jak różnorodne i wie-
lowymiarowe, a także skomplikowane 
w  ocenie i  interpretacji jest dziedzic-
two kulturowe!

Skoro dziedzictwo jest zróżnico-
wane, to wymaga ono rozwiązań in-
dywidualnych i  niekiedy szczegól-
nych, co uzasadniał onegdaj Stanisław 
Tomkowicz, przekonując Maxa Dvo-
řáka do koncepcji restauracji Wawelu: 
„[…] Konserwacja nie przebudowa lub 
upięknianie. Wszakże zasada ta słusz-
na i zdrowa musi ulegać pewnym mo-
dyfikacjom w  zastosowaniu praktycz-
nym. Społeczeństwo polskie uważa Wa-
wel za pomnik żywy. Z tem trzeba się 
liczyć i  nie można tego najprzedniej-
szego w  Polsce zabytku traktować jako 
pierwszej lepszej ruiny starego zamku 
[…]. W  konserwowaniu zatem należy 
tutaj pójść cokolwiek dalej, aniżeli przy 
wielu innych zabytkach. Zamek kró-
lewski winien być nie tylko zabezpie-
czony od dalszej zagłady, ale ma tak-
że przybrać wygląd całości uporządko-
wanej i  zamieszkanej, a  przynajmniej 
do zamieszkania zdatnej i ma sprawiać 
wrażenie estetyczne […]” (Teka Gro-
na Konserwatorów Galicji Zachodniej 
III, Kraków 1909, s. 302-307). Uwa-
żam, że punkt widzenia prezentowa-
ny przez Tomkowicza przed przeszło 
stuleciem nie stracił nic z  aktualno-
ści, będąc kontrpropozycją dla schola-
stycznej doktryny Dvořáka.

Tego, że OCHRONĄ objąć na-
leży dziedzictwo jako całość, nikt nie 
kwestionuje, ale OCHRONA nie 
może być traktowana jako uniwer-
salny standard i  nie może oznaczać 6
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Nie kwestionując racjonalnych 
granic i  konserwatorskich barier, 
w  każdej modernizacji dziedzictwa 
warto pamiętać, że nie jest ono sta-
tyczną, niezmienną strukturą, ale dy-
namicznym heideggerowskim bytem 
– potrzebnym nam tu i  teraz, bo jest 
niezbywalną częścią naszej przestrzeni 
egzystencjonalnej.

Misja ochrony własnego dziedzic-
twa kulturowego jest dziś coraz po-
wszechniej akceptowana społecznie, 
stając się zarazem jednym z istotnych 
priorytetów „zrównoważonego” roz-
woju gospodarczego w wielu krajach. 
Aby jednak ten priorytet nie prze-
kształcił się w  niepokonywaną ba-
rierę postępu cywilizacyjnego, musi-
my wciąż doskonalić konserwatorski 
warsztat czytania i  interpretacji zna-
ków przeszłości, wykreowanych przez 
człowieka rzeczy ruchomych i  nieru-
chomych, zachowanych jako dorobek 

takich samych zasad, metod, rozwią-
zań, narzędzi i  środków (także finan-
sowych). Z zabytkiem jest jak z przy-
padkiem medycznym – każdy jest 
inny i  każdy wymaga indywidualne-
go leczenia.

I wyzwanie trzecie – a odpowiada 
ono medycznej profilaktyce (dylemat 
zapobiegać czy ratować) – to delikat-
na kwestia modernizacji dziedzictwa. 
Nie uciekniemy przed tym wyzwa-
niem i  tak naprawdę stosujemy je na 
co dzień – wstydliwie jakby omijając 
temat.

Musimy dać jasną odpowiedź na 
kluczowe pytanie: komu ma służyć 
dziedzictwo? Samemu sobie? Czy ma 
ono istnieć jako niedotykalny przed-
miot kolekcji? Czy ma służyć nam: 
człowiekowi, ludziom, społeczności? 
Jest to fundamentalne pytanie, może 
nawet spór o przedmiotowy czy pod-
miotowy charakter dziedzictwa.

materialny lub niematerialny, mie-
rzalny, czyli taki, który potrafimy in-
terpretować, i niemierzalny dziś, czyli 
taki, którego sens będziemy może mo-
gli pojąć w przyszłości.

Współczesne pojęcie dziedzictwa 
kulturowego jest finalnym produktem 
procesu ewolucji jego rozumienia tak 
w  sensie rzeczowym (stałe rozszerza-
nie przedmiotowego obszaru ochro-
ny), jak i ontologicznym / metafizycz-
nym (przejście od przedmiotowego 
do podmiotowego postrzegania).

Wieloletni burmistrz Wenecji, 
profesor estetyki w  Uniwersyteckim 
Instytucie Architektury i  wybitny fi-
lozof włoski średniej generacji zauwa-
żył, że „chcąc chronić wszystko, możemy 
w rezultacie nic nie ochronić”.

Oparcie nowej formuły zabytku 
na metafizycznej filozofii rzeczy jako 
bytu Husserla, Heideggera i  Gada-
mera oznacza, że dawne, historyczne 

7
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pojęcie monumentu (zabytku) jako 
statycznej, selektywnie interpretowa-
nej rzeczy przeznaczonej do kontem-
placji musi zostać zastąpione eksten-
sywnie pojmowanymi obszarami dy-
namicznego bytu dziedzictwa funk-
cjonującymi w  sposób „użyteczny 
społecznie”. To z  kolei musi skłonić 
nas do refleksji nie tylko nad tradycyj-
nym modelem wartościowania Aloi-
sa Riegla, ale także nad „znaczenia-
mi”, których nośnikiem jest dziedzic-
two, i funkcją czasu, sprawcą nieunik-
nionej erozji substancji materialnej, 
i stawia pytania o dziedzictwo chciane 
i  niechciane oraz o  zmienność inter-
pretacji dziedzictwa jako znaku czasu.

Zarówno „wartości”, jak i  „zna-
czenia” nie mogą zostać prawidło-
wo odczytane i  zinterpretowane bez 
zrozumienia czasu, dynamizmu jego 
upływu i  rozpoznania znaków przez 
ten czas pozostawionych. Kwestię 
tę szeroko omawia, opierając się na 

dorobku myśli Hegla i  Heideggera, 
wielki współczesny filozof i  interpre-
tator „języka przeszłości” Hans Georg 
Gadamer, który przyznaje wprost, że 
pozostaje w  głębokiej pokorze wo-
bec zagadki czasu. Według Gadamera 
„Gdy w  naszej świadomości doświad-
czamy zagadki czasu, ogarnia nas nie-
pewność i  skrajny niepokój. Opuszcza-
ją nas stałe wyznaczniki naszej orien-
tacji w świecie:  liczba i idea, słowo i ro-
zum” (H.G. Gadamer, Język i  rozu-
mienie, Wydawnictwo ALETHEIA, 
Warszawa 2019, s. 211). Jest to wy-
raźna przestroga przed ortodoksyj-
ną interpretacją czasu. Gadamer wi-
dzi jasno niebezpieczeństwo pułap-
ki statycznego wartościowania zna-
ków czasu i  prymitywnego podziału 
na znaki „stare” i „nowe”. Uważa bo-
wiem, że „»częstokroć to co nowe bar-
dzo szybko staje się przestarzałe, a to co 
stare jawi się jako nowe«, a zatem oba 
te wymiary czasu nie mogą być ze sobą 
porównywalne, skoro »to co stare i  to 
co nowe całkowicie się relatywizują«” 
(H. G. Gadamer, Język…, s. 213-216). 
Dalej wyjaśnia tak często stosowaną 
współcześnie ortodoksję kulturową, 
polegającą na równoczesnej apoteozie 
wszystkiego, co jest „nowe”, ale tak-
że z  drugiej strony postrzeganie każ-
dego „starego” jako najwyższej warto-
ści. Tymczasem „Słuszności nie ma ani 

restauracja, ani rewolucja. Nie istnie-
je stare, które jest dobre, ponieważ jest 
stare, ani nowość, która jest dobra, gdyż 
nie jest stara” i dalej: „Żadna innowa-
cja nie przebije się bez oporu. W  isto-
cie trzeba powiedzieć, im mniejszy jest 
opór, na który napotyka nowość, im 
szybciej nowość się przebija, tym szyb-
ciej staje się przestarzała” (H. G. Ga-
damer, Język…, s. 217).

Ten pouczający paradoks zo-
stał także dostrzeżony i  spuentowa-
ny przez Ernsta H. Gombricha, któ-
ry żywot awangardy w sztuce widział 
jako ograniczony do czasu, w którym 
nowe myśli i  rozwiązania znajdywa-
ły coraz szersze uznanie i  powszech-
ne zastosowanie, ale które w  koń-
cu postrzegano jako dekadencki aka-
demizm, stający się nieuchronnie 
przedmiotem pryncypialnej krytyki 
przez nową awangardę (E. H. Gom-
brich, O Sztuce, Wydawnictwo Arka-
dy, Warszawa 1997). Powyższe uwa-
gi warto, jak sądzę, odnieść także do 
medialnych, często powierzchownych 
ocen zjawisk w świecie sztuki, tak ła-
two kształtujących metodami PR opi-
nię publiczną.

Wszelkie oceny zaistniałych zja-
wisk artystycznych są oceną przeszło-
ści wyłącznie z  pozycji teraźniejszo-
ści i bez pewności o utrzymaniu takiej 
oceny w  przyszłości (Lech Kalinow-
ski, Max Dvořák i  jego metoda badań 
nad sztuką, Warszawa 1974; Dvo-
řák wskazywał na relatywizm katego-
rii wartościujących i  zmienność kry-
teriów oceny dzieła sztuki w perspek-
tywie czasu – por. także tekst Kar-
ty Krakowskiej 2000) i  zawsze będą 
uprawomocniać pytanie stawiane 
przez historyków (problem ten poru-
szają w licznych publikacjach m.in. Je-
rzy Topolski, Piotr Biegański, Michel 
Ragon), czy dystans do przeszłości 
jest wystarczający do rozpoczęcia pi-
sania historii o niej?

Andrzej Kadłuczka

Tekst jest wersją wystąpienia w ramach obcho-
dów Międzynarodowego Dnia Ochrony Za-
bytków, zorganizowanego przez Narodowy 
Instytut Dziedzictwa i Władze Miasta Żyrar-
dowa w dniach 24 i 25 kwietnia 2014 r.

7 | Graz, historyczne centrum z nowym, 
awangardowym Muzeum Sztuki Współczesnej, 
2002

8 | Graz, połączenie budynku Muzeum 
Sztuki Współczesnej z fragmentem zabudowy 
dziewiętnastowiecznej kamienicy 

(zdjęcia: Andrzej Kadłuczka) 

................................................................................
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Brzemienne duchową spu-
ścizną przeszłości zabyt-
kowe dzieła narodów po-
zostają w  życiu współcze-

snym żywym świadectwem ich wie-
kowych tradycji. Ludzkość, z każdym 
dniem bardziej świadoma jednolite-
go charakteru wartości ogólnoludz-
kich, uważa je za dziedzictwo wspólne 
i  uznaje swą solidarną odpowiedzial-
ność za ich zachowanie wobec przy-
szłych pokoleń. Poczuwa się ona do 
przekazania im tychże wartości w ca-
łym bogactwie ich autentyzmu.

Jest zatem rzeczą istotną, ażeby za-
sady, jakimi ma się kierować konser-
wacja i  restauracja zabytków, zosta-
ły ustalone wspólnie i  sformułowa-
ne w  płaszczyźnie międzynarodowej, 
przy całkowitym pozostawieniu każ-
demu narodowi troski o zapewnienie 
ich zastosowania w  ramach jego wła-
snej kultury i rodzimej tradycji.

Nadając pierwszy kształt tym pod-
stawowym zasadom, Karta Ateńska 
z  1931  r. przyczyniła się do rozwoju 
szerokiego ruchu międzynarodowego, 
który przejawił się zwłaszcza w  doku-
mentach opracowanych przez poszcze-
gólne narody, w  działalności UNE-
SCO oraz ICOM-u i  w  utworzeniu 
przez ten ostatni Międzynarodowego 
Ośrodka Badań nad Konserwacją i Re-
stauracją Dóbr Kulturalnych. Wyczu-
lenie i  zmysł krytyczny skierowały się 
na zagadnienia coraz bardziej złożo-
ne i zróżnicowane, wydaje się przeto, iż 
nadeszła pora, ażeby przebadać zasady 

Art.  5. Konserwacji zabytków za-
wsze sprzyja ich użytkowanie na cele 
użyteczne społecznie; użytkowanie 
takie jest zatem pożądane, nie może 
wszakże pociągać za sobą zmian ukła-
du bądź wystroju budowli. Są to gra-
nice, w  jakich należy pojmować 
i  można dopuszczać zagospodarowa-
nie, wymagane przez ewolucję zwy-
czajów i obyczajów.

Art.   6. Konserwacja zabytku za-
kłada konserwację otoczenia w  jego 
skali. Jeżeli otoczenie dawne prze-
trwało, będzie ono podlegać ochronie 
i wszelka dobudowa, wszelka rozbiór-
ka i  wszelka przeróbka, która mogła-
by zmienić stosunki brył i barw, zosta-
nie zakazana.

Art.  7. Zabytek jest nierozdzielny 
od historii, której jest świadectwem, 
i od otoczenia, w którym jest położo-
ny. W wyniku powyższego przemiesz-
czenie zabytku w całości lub części nie 
może być dopuszczalne, chyba że wy-
maga tego zachowanie zabytku lub 
usprawiedliwiają je względy na nad-
rzędny interes narodowy bądź mię-
dzynarodowy.

Art.   8. Elementy malarskie, rzeź-
biarskie lub zdobnicze, które stanowią 
nieodłączną część zabytku, nie mogą 
być odeń oddzielone, chyba że jest to 
jedynym środkiem zdolnym zapewnić 
ich zachowanie.

Restauracja
Art.  9. Restauracja jest zabiegiem, 

który powinien zachować charakter 

Międzynarodowa Karta Konserwacji 
i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych

Karta Wenecka

tejże Karty w celu ich pogłębienia i po-
szerzenia ich zasięgu przez opracowa-
nie nowego dokumentu.

W wyniku powyższego II Mię-
dzynarodowy Kongres Architektów 
i Techników Zabytków, zgromadzony 
w Wenecji w dniach od 25 do 31 maja 
1964 r., przyjął tekst następujący:

Definicje
Art.   1. Pojęcie zabytku obejmu-

je zarówno odosobnione dzieło archi-
tektoniczne, jak też zespoły miejskie 
i  wiejskie, oraz miejsca, będące świa-
dectwem poszczególnych cywilizacji, 
ewolucji o doniosłym znaczeniu, bądź 
wydarzenia historycznego. Rozcią-
ga się ono nie tylko na wielkie dzieła, 
ale również na skromne obiekty, któ-
re z upływem czasu nabrały znaczenia 
kulturalnego.

Art.   2. Konserwacja i  restauracja 
zabytków stanowią dyscyplinę, któ-
ra odwołuje się do wszystkich gałę-
zi nauki i  techniki, mogących wnieść 
wkład do badań i  ochrony dziedzic-
twa zabytkowego.

Cel
Art.   3. Konserwacja i  restauracja 

zabytków mają na celu zachowanie 
zarówno wszelkiego dzieła sztuki, jak 
też świadectwa historii.

Konserwacja
Art.  4. Konserwacja zabytków za-

kłada przede wszystkim obowiązek 
ciągłości ich należytego utrzymania.
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partii autentycznych, ażeby restaura-
cja nie fałszowała dokumentu sztuki 
i historii.

Art.   13. Dobudowy mogą być 
dopuszczalne tylko o  tyle, o  ile mają 
wzgląd na poszanowanie wszystkich 
ważnych części  budowli, jej dawnego 
otoczenia, równowagi kompozycyj-
nej i  związków ze środowiskiem ota-
czającym.

Miejsca o wartości zabytkowej
Art.   14.   Przedmiotem szczegól-

nych starań powinny stać się miejsca 
o  wartości zabytkowej celem zacho-
wania ich integralności oraz zapew-
nienia ich uszanowania, ich zagospo-
darowania i ich waloryzacji. Wykony-
wane przy nich prace w zakresie kon-
serwacji i  restauracji powinny kiero-
wać się zasadami wyłożonymi w arty-
kułach poprzedzających.

Wykopaliska
Art.   15. Prace wykopaliskowe po-

winny odbywać się zgodnie z normami 
naukowymi i z „Zaleceniem określają-
cym międzynarodowe zasady do sto-
sowania w  sprawie wykopalisk arche-
ologicznych”, przyjętych przez UNE-
SCO w 1956 r. Zapewni się zagospo-
darowanie ruin oraz podejmie środ-
ki niezbędne dla zachowania i  trwa-
łej ochrony elementów architektonicz-
nych i  odkrytych obiektów. Ponadto 
zostaną podjęte wszelkie kroki na rzecz 
ułatwienia zrozumienia zabytku i  jego 
udostępnienia, bez wypaczania w  ja-
kimkolwiek wypadku jego znaczenia.

Wszelkie prace rekonstrukcyjne 
będą wszakże musiały być z góry wy-
kluczone, można brać pod uwagę tyl-
ko samą anastylozę, to jest odtworze-
nie części istniejących, lecz rozpro-
szonych. Elementy scalające będą za-
wsze rozpoznawalne i  będą stanowić 
minimum niezbędne do zapewnienia 

wyjątkowy. Ma ona za cel zachowa-
nie i ujawnienie estetycznych i histo-
rycznych wartości zabytku oraz pole-
ga na poszanowaniu dawnej substan-
cji i  elementów stanowiących auten-
tyczne dokumenty przeszłości. Usta-
je ona tam, gdzie zaczyna się domysł; 
poza tą granicą wszelkie, uznane za 
nieodzowne prace uzupełniające mają 
wywodzić się z  kompozycji architek-
tonicznej i będą nosić znamię naszych 
czasów. Restauracja będzie zawsze po-
przedzona i będzie szła w parze z ba-
daniami archeologicznymi i  histo-
rycznymi zabytku.

Art.   10. Kiedy techniki tradycyj-
ne okazują się niewydolne, wzmoc-
nienie zabytku można zapewnić sięga-
jąc do wszelkich nowoczesnych tech-
nik konserwatorskich i budowlanych, 
których skuteczność wykazałyby dane 
naukowe i zapewniało doświadczenie.

Art.   11. Wartościowy wkład każ-
dej epoki do dziejów budowy zabytku 
powinien zostać uszanowany, jako że 
jedność stylowa nie jest celem, do któ-
rego należałoby zmierzać w  toku re-
stauracji. Jeżeli budowla zawiera kilka 
faz nawarstwiających się, wydobycie 
fazy spodniej usprawiedliwione jest 
tylko w wyjątkowych okolicznościach 
i pod warunkiem, że usunięte elemen-
ty przedstawiają zaledwie przedmiot 
nikłego zainteresowania, że wydo-
byta na jaw kompozycja stanowi do-
kument o  znacznej wartości histo-
rycznej, archeologicznej lub estetycz-
nej i że jego stan zachowania zostanie 
oceniony jako zadowalający. Osąd co 
do wartości rzeczonych elementów 
i  decyzja co do przeprowadzenia za-
mierzonych wyburzeń nie mogą zale-
żeć wyłącznie od autora projektu.

Art.   12. Elementy przeznaczo-
ne do zastąpienia części brakujących 
powinny harmonijnie włączać się do 
całości, odróżniając się zarazem od 

warunków zachowania zabytku 
i przywrócenia ciągłości jego formy.

Upowszechnianie
Art.  16. Pracom z zakresu konser-

wacji, restauracji i  wykopalisk zawsze 
będzie towarzyszyć powstanie do-
kładnej dokumentacji w postaci spra-
wozdań analitycznych i  krytycznych, 
ilustrowanych rysunkami i fotografia-
mi. Zostaną w niej zawarte wszystkie 
fazy prac odkrywkowych, zabezpie-
czających, rekonstrukcyjnych i  scala-
jących, jak również zidentyfikowane 
w  toku prac elementy konstrukcyjne 
i  formalne. Dokumentacja ta będzie 
złożona w  archiwum instytucji pu-
blicznych i  udostępniona badaczom; 
zaleca się jej publikację.

W Komisji Redakcyjnej Międzynaro-
dowej Karty Konserwacji i  Restaura-
cji Zabytków udział wzięli:
Piero Gazzola (Włochy), przewodni-
czący
Raymond Lemaire (Belgia), sekretarz
Jose Bassegoda-Nonell (Hiszpania)
Luis Benavente (Portugalia)
Djurdje Boscovic (Jugosławia)
Hiroshi Daifuku (UNESCO)
P.L. de Vrieze (Holandia)
Harald Langberg (Dania)
Mario Matteucci (Włochy)
Jean Merlet (Francja)
Carlos Flores Marini (Meksyk)
Roberto Pane (Włochy)
S.C.J. Pavel (Czechosłowacja)
Paul Philippot (ICCROM)
Victor Pimentel (Peru)
Harold Plenderleith (ICCROM)
Deoclecio Redig de Campos (Watykan)
Jean Sonnier (Francja)
Francois Sorlin (Francja)
Eustathios Stikas (Grecja)
Gertrud Tripp (Austria)
Jan Zachwatowicz (Polska)
Mustafa S. Zbiss (Tunezja)

Pierwszym międzynarodowym dokumentem określającym zasady postępowania konserwatorskiego 
we współczesnym świecie była Karta Ateńska, powstała podczas obrad konferencji zorganizowanej 
w dniach 21-30 października 1931 r. w Atenach przez Międzynarodowe Biuro Muzeów.  
Kartę Ateńską zastąpiła Karta Wenecka – dokument uchwalony w 1964 r. w Wenecji przez II Mię-
dzynarodowy Kongres Architektów i Techników Zabytków, zredagowany przez komisję złożoną z 23 
osób reprezentujących 16 państw, UNESCO i Międzynarodowe Centrum Konserwacji. Jej uzupełnie-
nie stanowi Karta Florencka – Międzynarodowa Karta Ogrodów Historycznych, opracowana we Flo-
rencji w 1981 r.
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Wyrażamy uznanie dla 
wysiłku osób i  insty-
tucji, które w  ciągu 
trzech lat brały udział 

w  przygotowaniu Międzynarodowej 
Konferencji Konserwatorskiej „Kra-
ków 2000” oraz jej Sesji Plenarnej 
„Dziedzictwo kulturowe fundamen-
tem rozwoju cywilizacji”.

My, uczestnicy Międzynarodowej 
Konferencji Konserwatorskiej „Kra-
ków 2000” – świadomi głębokich 
znaczeń i  wartości dziedzictwa kul-
turowego, poddajemy niniejsze pryn-
cypia uwadze wszystkich podmiotów 
odpowiedzialnych za nie, aby mogły 
kierować się nimi w swych wysiłkach 
na rzecz jego ochrony.

Preambuła
Działając w  duchu Karty Wenec-

kiej, biorąc pod uwagę międzynaro-
dowe rekomendacje oraz przyspie-
szony proces jednoczenia się Euro-
py u  progu nowego milenium, jeste-
śmy świadomi, że żyjemy w  warun-
kach, w  których tożsamość ujmowa-
na w coraz szerszym aspekcie staje się 
bardziej wysublimowana i  odmienna 
zarazem. Europa dzisiejsza charakte-
ryzuje się kulturową różnorodnością 
i  szacunkiem dla pluralizmu funda-
mentalnych wartości dostrzeganych 
w  dziedzictwie materialnym (rucho-
mym i nieruchomym) jak i intelektu-
alnym, który musi uwzględniać także 
zróżnicowanie znaczeń i powstawanie 
sprzeczności.

To zobowiązuje wszystkich odpo-
wiedzialnych za zachowanie dziedzic-
twa kulturowego do zwrócenia szcze-
gólnej uwagi na właściwe rozwiązywa-
nie problemów i dokonywanie wybo-
rów na drodze do osiągnięcia wyzna-
czonego celu.

związanej z  różnymi wydarzeniami 
historycznymi i  kontekstem społecz-
no-kulturowym. Naszym celem jest 
ochrona tego dziedzictwa. Ochrona 
może być realizowana poprzez wie-
le rodzajów interwencji, takich jak: 
prewencyjna konserwacja środowi-
ska, doraźne utrzymywanie, naprawa, 
restauracja, renowacja czy rehabilita-
cja (rewaloryzacja). Każda interwen-
cja wiąże się z  decyzjami, wyborem 
i  odpowiedzialnością związaną z  ca-
łością dziedzictwa, a także z tymi jego 
elementami, których znaczenie może 
być dziś nierozpoznane, ale które 
może być rozpoznane w przyszłości.

Art.  2. Właściwe utrzymanie i na-
prawa są podstawową częścią proce-
su ochrony dziedzictwa. Działania te 
muszą być zintegrowane wraz z syste-
matycznymi badaniami, kontrolą, sta-
łym monitoringiem i  prowadzeniem 
testów. Potencjalne uszkodzenia mu-
szą być przewidywane i  rejestrowa-
ne, aby możliwe było podjęcie właści-
wych środków prewencyjnych.

Art. 3. Ochrona dziedzictwa archi-
tektoniczno-urbanistycznego jest re-
alizowana przez projekt konserwator-
ski określający jej długoterminową stra-
tegię. „Projekt konserwatorski” powi-
nien być oparty na szeregu odpowied-
nich rozwiązań technicznych i przygo-
towany w poznawczym procesie groma-
dzenia wiedzy i  interpretacji budynku, 
zespołu, miasta czy miejsca, uwzględ-
niając znajomość zarówno tradycyj-
nych, jak i  nowoczesnych materiałów, 
badania strukturalne, analizę pomia-
rową i graficzną oraz identyfikację zna-
czeń historycznych, artystycznych i spo-
łeczno-kulturowych. Wszelkie nie-
zbędne specjalistyczne dyscypliny mu-
szą uczestniczyć w projekcie konserwa-
torskim, a  jego koordynowanie ma być 

Karta Krakowska 2000

Każda wspólnota – poprzez swą 
zbiorową pamięć i  świadomość prze-
szłości – jest odpowiedzialna za iden-
tyfikację oraz zarządzanie własnym 
dziedzictwem. Poszczególne elemen-
ty tego dziedzictwa są rozumiane jako 
nośniki wielu różnych wartości zmie-
niających się w czasie. W tym procesie 
zmian każda wspólnota winna pogłę-
biać świadomość i  poczucie potrzeby 
zachowania wartości charakterystycz-
nych dla jej dziedzictwa.

Dziedzictwo nie może być zde-
finiowane w  jednoznaczny sposób. 
Można natomiast określić kryteria, 
na podstawie których dziedzictwo to 
jest identyfikowane. Pluralizm spo-
łeczeństwa polega na różnorodno-
ści koncepcji dziedzictwa podejmo-
wanych przez całą wspólnotę; dlate-
go też narzędzia i  metody stworzone 
dla właściwej jego ochrony powinny 
być przystosowywane do ewolucyjne-
go procesu ciągłych zmian, któremu 
to dziedzictwo podlega. Ten szczegól-
ny aspekt wyboru wartości dziedzic-
twa wymaga przygotowania progra-
mu ochrony i  podjęcia szeregu decy-
zji, które powinny być skodyfikowane 
w projekcie konserwatorskim zgodnie 
z odpowiednimi kryteriami technicz-
nymi i strukturalnymi.

Świadomi głębokich wartości Kar-
ty Weneckiej i podążając ku wytknię-
tym przez nią celom, proponujemy 
następujące zasady konserwacji i  re-
stauracji dziedzictwa architektonicz-
no-urbanistycznego, uwzględniające 
potrzeby naszych czasów.

Cele i metody
Art.  1. Dziedzictwo architekto-

niczno-urbanistyczne i  krajobrazo-
we oraz dzieła sztuki do niego przy-
należne są wynikiem identyfikacji 
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zgodnie z zamierzeniem oryginalnym. 
Taka ochrona wymaga odpowiednie-
go „projektu konserwatorskiego” defi-
niującego cele i metody ich osiągnię-
cia. W  wielu wypadkach konieczne 
jest także zapewnienie odpowiednie-
go użytkowania, zgodne z  zachowa-
ną przestrzenią i  znaczeniem obiek-
tu. Wszelkie prace w  budynkach hi-
storycznych muszą w  pełni respekto-
wać wszystkie warstwy stratygraficzne 
i okresy historyczne zachowane w ich 
obecnej substancji.

Art.  7. Dzieła sztuki, wyposażenie 
ruchome i  dekoracja architektonicz-
na, które stanowią integralną część 
budynku historycznego, powinny być 
zachowywane poprzez specjalistycz-
ny projekt konserwacji lub program 
restauracji w  powiązaniu z  projek-
tem ogólnym. Oznacza to, że konser-
wator i  restaurator powinni posiadać 
niezbędną wiedzę oraz odpowiednie 
wykształcenie zawodowe i  artystycz-
ne pozwalające im na interpretację ba-
dań i  analiz stanowiącą podstawę do 
sformułowania projektu lub progra-
mu prac konserwatorskich obiektu 
wraz z całym otoczeniem, ruchomymi 
dziełami sztuki i  dekoracją architek-
toniczną, z poszanowaniem tradycyj-
nych rzemiosł budowlanych, gwaran-
tujących profesjonalne wykonawstwo.

Dziedzictwo to, stanowiące zna-
czący element całego dziedzictwa kul-
turowego, wymaga działań zintegro-
wanych, ocenianych także w aspekcie 
etyki zawodowej i osobistej odpowie-
dzialności.

Art.  8. Historyczne miasta i wsie, 
powiązane z  kontekstem terytorial-
nym stanowią znaczną część naszego 
uniwersalnego dziedzictwa i  powin-
ny być postrzegane jako całość utwo-
rzona z  przestrzeni i  struktur będą-
cych wynikiem aktywności człowie-
ka, która pozostaje w  ciągłym pro-
cesie ewolucji i  zmian. Dotyczy to 
wszystkich epok historycznych i  for-
macji społecznych i wymaga zintegro-
wanego procesu planowania, dyspo-
nującego szerokim wachlarzem róż-
norodnych działań. Ochrona w  kon-
tekście miejskim zajmuje się zespoła-
mi budynków i przestrzeniami otwar-
tymi, które są elementami obszarów 

powierzone osobie wykwalifikowanej 
i wykształconej.

Art.  4. Rekonstrukcji całych części 
budynku „w stylu historycznym” win-
no się unikać. Rekonstrukcja bardzo 
małych fragmentów o znaczeniu archi-
tektonicznym może być stosowana wy-
jątkowo pod warunkiem, że oparta jest 
na precyzyjnej i  niekwestionowanej 
dokumentacji. Jeśli wykonanie więk-
szych części przestrzennych czy funk-
cjonalnych jest konieczne do właści-
wego użytkowania budynku, powinny 
one być projektowane w duchu współ-
czesnej architektury. Rekonstrukcja ca-
łego budynku zniszczonego przez kon-
flikt zbrojny czy klęski żywiołowe jest 
do przyjęcia jedynie ze względu na wy-
jątkowe społeczne czy kulturowe mo-
tywacje związane z  tożsamością całej 
wspólnoty.

Różne rodzaje dziedzictwa 
architektoniczno-urbanistycznego

Art.  5. Każda interwencja w  dzie-
dzictwo archeologiczne – ze wzglę-
du na jego delikatność – powinna 
uwzględniać jego związki z  otocze-
niem, terytorium i  krajobrazem. Tak 
dalece, jak to tylko możliwe, należy re-
dukować destrukcyjne aspekty prac 
wykopaliskowych, w  czasie których 
musi być zapewniona pełna dokumen-
tacja stanowiska archeologicznego.

Podobnie jak i  we wszystkich in-
nych przypadkach, także prace kon-
serwatorskie przy odkryciach arche-
ologicznych mają być oparte na zasa-
dzie minimalnej interwencji. Mogą 
one być wykonane jedynie przez pro-
fesjonalistów, a  stosowane przez nich 
metody i  techniki muszą być ściśle 
kontrolowane.

W ochronie i  publicznej prezen-
tacji stanowisk archeologicznych po-
winno być promowane wykorzysta-
nie współczesnych technik informa-
tycznych, takich jak: bazy danych, 
systemy multimedialnych prezentacji 
i wirtualnych rekonstrukcji.

Art.  6. Celem ochrony budyn-
ków historycznych, tak w  miejskim, 
jak i  wiejskim kontekście, jest za-
chowanie ich autentyczności i  inte-
gralności, w  tym ich przestrzeni we-
wnętrznych, wyposażenia i  dekoracji, 

zurbanizowanych i  tworzą warto-
ści także w  sensie niewymiernym. 
Stąd też ochrona miasta historyczne-
go musi odnosić się do jego morfolo-
gicznej, funkcjonalnej i  strukturalnej 
całości, rozumianej jako część tery-
torium i  otaczającego go środowiska 
oraz krajobrazu.

Budynki, które tworzą obsza-
ry historyczne, same w sobie nie mu-
szą mieć specjalnej wartości architek-
tonicznej, ale mogą być chronione 
ze względu na wyróżniające je cechy 
przestrzenne, technologiczne, deko-
racyjne i kolorystyczne, będące cecha-
mi wiążącymi je w  organiczną całość 
z obszarami historycznymi.

Projekt konserwatorski dla histo-
rycznego miasta, osiedla lub wsi powi-
nien przewidywać zarządzanie zmia-
nami, przy równoczesnej możliwości 
weryfikowania wybranych rozwiązań, 
łącząc kwestię ochrony dziedzictwa 
z aspektami społecznymi i ekonomicz-
nymi. Oprócz uzyskania wiedzy o  sa-
mych strukturach istnieje konieczność 
przeprowadzenia badań nad wpły-
wem zmian i  narzędziami potrzeb-
nymi w  procesie zarządzania. Projekt 
konserwatorski miast i  obszarów hi-
storycznych dotyczy budynków w  ich 
dwojakiej funkcji: elementów, któ-
re definiują przestrzeń miasta poprzez 
jego formę urbanistyczną, oraz ich we-
wnętrznej aranżacji przestrzennej, sta-
nowiącej treść samego budynku.

Art.  9. Krajobrazy jako dziedzic-
two kulturowe odzwierciedlają perma-
nentną interakcję zachodzącą w  róż-
nych formacjach kulturowych po-
między człowiekiem, naturą a  środo-
wiskiem fizycznym i  są świadectwem 
ewolucyjnego związku jednostki i spo-
łeczności ze środowiskiem. W  tym 
kontekście ich zachowanie, ochrona 
i  rozwój koncentrują się na ludzkich 
i  naturalnych cechach integrujących 
wartości kulturowe: materialne i  nie-
materialne. Dlatego tak ważne jest, aby 
zrozumieć i szanować charakter krajo-
brazów, oraz by stosować odpowied-
nie prawa i normy w celu harmonizo-
wania pożądanych kierunków rozwo-
ju regionów z zasadniczymi wartościa-
mi dziedzictwa, zwłaszcza że w  wielu 
społeczeństwach krajobrazy kulturowe 
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są historycznie rezultatem urbanizacji 
obszarów i powstawania miast.

Integracja ochrony krajobrazu kul-
turowego ze zrównoważonym rozwo-
jem regionów uwzględniającym dzia-
łania proekologiczne, ochronę środo-
wiska naturalnego i  miejsc z  działa-
niami ekologicznymi oraz środowi-
skiem naturalnym wymagają świado-
mości i  zrozumienia procesów urba-
nizacyjnych. W ich następstwie two-
rzyły się ścisłe powiązania pomiędzy 
krajobrazem a  strukturami metropo-
lii, miast i miasteczek.

Zarówno zintegrowana ochro-
na krajobrazu pierwotnego i  arche-
ologicznego, jak i dynamiczny rozwój 
współczesnych krajobrazów winny 
uwzględniać wartości społeczne, kul-
turowe i estetyczne.

Art.  10. Techniki konserwacji po-
winny być ściśle powiązane z interdy-
scyplinarnymi badaniami naukowymi 
nad materiałami i technologiami uży-
wanymi do budowy, naprawy czy re-
stauracji dziedzictwa architektonicz-
no-urbanistycznego.

Wybrana interwencja powinna re-
spektować oryginalną funkcję i  za-
pewniać zgodność z  istniejącymi ma-
teriałami, strukturami i  wartościami 
architektonicznymi.

Wszelkie nowe materiały i techno-
logie powinny być rygorystycznie te-
stowane, porównywane i  dobrze roz-
poznane przed zastosowaniem. Rów-
nocześnie, zastosowanie nowych 
technik in situ (w obiekcie) musi 
uwzględniać w pierwszym rzędzie do-
bro istniejącej substancji, a także stały 
monitoring uzyskiwanych wyników, 
tak aby można ocenić ich zachowanie 
się w  czasie i  możliwość potencjalnej 
odwracalności interwencji.

Szczególną uwagę należy zwrócić 
na znaczenie znajomości tradycyjnych 
materiałów i  technik oraz ich właści-
we wykorzystanie w  kontekście po-
trzeb współczesnego społeczeństwa, 
co samo w  sobie jest ważnym skład-
nikiem ochrony dziedzictwa kulturo-
wego.

Zarządzanie
Art.  11. Dla zarządzania dyna-

micznymi zmianami, transformacją 

konserwatorskich oraz materiało-
znawstwa zabytkowego, które wraz 
z  doświadczeniem i  zdolnościami ar-
tystycznymi stanowią o  jego kwalifi-
kacjach i umiejętnościach.

Szkolenie profesjonalistów i  tech-
ników w  dyscyplinach konserwa-
torskich powinno w  pełni brać pod 
uwagę rozwijające się metody i  wie-
dzę techniczną oraz być świadome to-
czącej się debaty nad teorią i polityką 
ochrony.

Poprzez permanentne szkolenie 
powinna być stale podnoszona jakość 
rzemiosła i pracy technicznej wykona-
nej w czasie realizacji projektów kon-
serwatorskich.

Środki prawne
Art.  14. Zachowanie i  ochro-

na dziedzictwa architektoniczno-ur-
banistycznego oraz dzieł sztuki wy-
magają stworzenia lepszych warun-
ków poprzez podejmowanie skutecz-
nych działań prawnych i  administra-
cyjnych. Powinny one gwarantować 
wykonywanie projektów konserwa-
torskich oraz ich realizację lub nadzór 
nad nią jedynie wykształconej kadrze 
profesjonalnej.

Regulacje prawne powinny tak-
że wprowadzać ustalenia dotyczące 
ochrony zawodu i  drogi zdobywania 
doświadczenia praktycznego wyłącz-
nie w  ramach autoryzowanych pro-
gramów szkolenia. Należy zwrócić 
uwagę, aby przed uzyskaniem pozwo-
lenia na niezależną praktykę szkolenie 
nowych kadr odbywało się pod sta-
łym nadzorem profesjonalnych kon-
serwatorów.

Kraków – Wawel, 26 października 
2000 r.

Tekst niniejszy zredagowany został 
na podstawie materiałów dostar-
czonych przez Przewodniczących 
Sekcji Tematycznych przez zespół 
w składzie:
Joseph A. Cannataci (Malta)
Sherban Cantacusino (Wielka Bry-
tania)
Giuseppe Cristinelli (Włochy)
Mario Docci (Włochy)
Jukka Jokilehto (Finlandia-Włochy)
Andrzej Kadłuczka (Polska)

i  rozwojem miast historycznych jak 
i całego dziedzictwa kulturowego mu-
szą być podejmowane odpowiednie 
regulacje, dokonywane wybory i mo-
nitorowanie rezultatów, jako zasad-
niczą część tego procesu należy uznać 
zidentyfikowanie ryzyka, zastosowa-
nie odpowiednich systemów zapobie-
gania i stworzenie planu działań w sy-
tuacjach kryzysowych. Turystyka kul-
turowa, oprócz pozytywnego wpływu 
na gospodarkę lokalną, powinna być 
także uważana za czynnik ryzyka. Na-
leży zwrócić zarazem uwagę na opty-
malizację kosztów utrzymania dzie-
dzictwa.

Ochrona dziedzictwa kulturo-
wego powinna stanowić integralną 
część procesu planowania i  zarządza-
nia, ponieważ może przyczynić się do 
zrównoważonego wzrostu jakościo-
wego i  gospodarczego danego społe-
czeństwa.

Art.   12. Pluralizm wartości dzie-
dzictwa i różnorodność interesów po-
wodują konieczność istnienia takiej 
struktury komunikacji społecznej, 
która pozwala na udział w  procesie 
planowania i zarządzania także miesz-
kańcom, a nie tylko specjalistom i ad-
ministratorom. Społeczeństwa są od-
powiedzialne za ustanowienie odpo-
wiednich metod i struktur zapewnia-
jących udział osób indywidualnych 
i organizacji pozarządowych w proce-
sie podejmowania decyzji.

Szkolenie i edukacja
Art.  13. Szkolenie i  edukacja 

w  dziedzinie dziedzictwa kulturowe-
go wymaga zaangażowania społecz-
nego i integracji z narodowymi syste-
mami edukacji na wszystkich pozio-
mach. Złożoność projektów konser-
watorskich czy jakichkolwiek innych 
interwencji uwzględniających cało-
kształt aspektów historycznych, tech-
nicznych, kulturowych i  gospodar-
czych wymaga wyznaczenia kompe-
tentnego i odpowiedzialnego kierow-
nika prac.

Szkolenie konserwatorów i  re-
stauratorów ma charakter interdyscy-
plinarny i musi dostarczyć im wiedzy 
i wykształcenia z zakresu historii sztu-
ki, architektury, technologii i technik 
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identyfikuje. Identyfikacja i  wyszcze-
gólnienie dziedzictwa jest zatem pro-
cesem związanym z  wyborem war-
tości.

b. Zabytek – jest elementem iden-
tyfikowanym jako posiadającym war-
tość i tworzącym wsparcie dla pamię-
ci. W  nim pamięć odnajduje aspek-
ty odnoszące się do dzieł i myśli czło-
wieka, kojarzone z historią. Mogą one 
być ciągle w naszym zasięgu, nawet je-
śli jeszcze nie są zinterpretowane.

c. Autentyczność – oznacza sumę 
konkretnych, historycznie potwier-
dzonych cech: od stanu oryginalne-
go do obecnego, będącego wynikiem 
różnych transformacji, które miały 
miejsce w czasie.

d. Tożsamość – jest rozumiana 
jako wspólne odniesienie zarówno do 

Tatiana Kiroya (Włochy)
Marek Konopka (Polska)
Jean L. Luxen (Belgia)
Inyar Maxwell (Szkocja)
Andre De Naeyer (Belgia)
Krzysztof Pawłowski (Polska)
Salvador Perez Arroyo (Hiszpania)
Michael Petzet (Niemcy)
Ireneusz Płuska (Polska)
Manfred Wehdorn (Austria)
Mihaly Zador (Węgry)

Załącznik – definicje
Komitet redagujący „Kartę Kra-

kowską” posługiwał się następującymi 
koncepcjami terminologicznymi:

a. Dziedzictwo – stanowi ogół 
dzieł ludzkich, w  których społeczeń-
stwo uznaje swe szczególne i  spe-
cyficzne wartości i  z którymi się 

obecnych wartości tworzonych w sfe-
rze społeczności, jak i przeszłych war-
tości przeszłości, identyfikowanych 
w swej autentyczności.

e. Konserwacja – jest zespołem 
postaw społeczeństwa przyczyniają-
cym się do tego, że dziedzictwo i jego 
zabytki trwają. Konserwacja uzyski-
wana jest przez odniesienie do war-
tości rzeczy, której przypisuje się war-
tości.

f. Restauracja – jest operacją wy-
konaną na dobrach dziedzictwa, ma 
na celu konserwację autentyczności 
i przejęcie jej przez społeczeństwo.

g. Projekt restauracji – projekt 
wynikający z wyboru polityki konser-
wacji jest procesem, przez który wy-
konywana jest restauracja dziedzictwa 
budowlanego i krajobrazu.

W 2014 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego i warszaw-
skiej oficyny Wolters Kluwer opublikowana została książka Prawo ochro-

ny zabytków, pod redakcją Kamila Zeidlera. 
Pozycja ta – dedykowana zmarłemu w ub. roku Piotrowi Ogrodzkiemu – jest 

podsumowaniem projektu naukowo-badawczego, realizowanego od 2012 r. na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Właśnie w 2012 r. 
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zorganizował na gdańskim 
wydziale trzecią edycję programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce” 
(co roku odbywała się na innym wydziale prawa w Polsce). Program zamknęła 
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „10 lat obowiązywania ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami. Rozważania de lege lata i de lege feren-
da”, zorganizowana w 2013 r. przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersyte-
tu Gdańskiego, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i Muzeum 
Marynarki Wojennej. We wszystkich wystąpieniach wzięło udział 
49 prelegentów, wybitnych znawców tematu, nie tylko prawni-
ków (byli wśród nich też archeolodzy, konserwatorzy dzieł sztu-
ki, poloniści, kryminolodzy, politolodzy, historycy sztuki, histo-
rycy, archiwiści, architekci, urbaniści).

Książka Prawo ochrony zabytków ma układ, który jest od-
zwierciedleniem kolejnych rozdziałów Ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami. Założeniem wyjściowym jest 
znajomość ustawy wśród czytelników, przy każdym artykule 
znajduje się więc wskazanie, których przepisów dotyczy. Znaj-
dują się tu teksty opracowane na podstawie wygłoszonych re-
feratów, będące zarówno komentarzami do ustawy, jak i pod-
kreślające braki w jej zapisach. 

W publikacji poruszone zostały m.in. takie tematy, jak: formy i spo-
soby ochrony zabytków, ich zagospodarowanie, prowadzenie badań, prac 
i innych działań przy zabytkach, nadzór konserwatorski, wywóz zabytków 
za granicę, restytucja zabytków wywiezionych niezgodnie z prawem z te-
rytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zasady finansowania 
opieki nad zabytkami, krajowy program ochrony zabytków i opieki nad za-
bytkami oraz ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych, organizacja organów ochrony zabytków, społeczni opiekuno-
wie zabytków, przepisy karne. Problemy prawa ochrony zabytków zostały 
więc tu omówione szczegółowo, chociaż – jak podkreśla we wstępie Kamil 
Zei dler:  „Praca – pomimo przyjętych założeń metodologicznych – nie jest 
jednak pracą równą. Są tu teksty lepsze i gorsze, krótkie i długie, ważne 
i mniej ważne. Każdy z autorów ponosi odpowiedzialność za efekt prowa-

dzonych przez siebie badań i tu prezentowanych ich rezulta-
tów. Tym samym redakcja sprowadziła się głównie do strony 
formalnej, bez ingerowania w poglądy prezentowane przez 
poszczególnych autorów”. 

Czytelnicy, którzy zgodnie z założeniem redaktora publi-
kacji znają tekst Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami, będą mogli skonfrontować tę wiedzę z treścią książ-
ki. Jest więc to pozycja kierowana do tej określonej grupy od-
biorców.

Książkę można kupić (cena: 76 zł) w księgarni interne-
towej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego (www.kiw.ug. 
edu.pl, tel. 58 523 11 37 oraz 725 991 206) i w księgarniach 
akademickich na terenie kraju. 

PRAWO OCHRONY ZABYTKÓW
Spotkanie z książką

Karta Krakowska 2000 − dokument będący podsumowaniem obrad Sesji Plenarnej Międzynarodowej Kon-
ferencji Konserwatorskiej „Kraków 2000”, która odbyła się w dniach 23-26 października 2000 r. w Krako-
wie. Konferencja ta, wpisana w program Festiwalu Kraków 2000, zgromadziła środowiska konserwatorskie 
niemal z całego świata. 
Stworzona wówczas Karta Krakowska 2000 jest nawiązaniem do Karty Weneckiej, podpisanej w 1964 r. 
podczas II Międzynarodowego Kongresu Architektów i Techników Zabytków w Wenecji. 
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Prezentowana obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie 
wystawa „Maksymilian Gierymski. Dzieła, inspiracje, recepcja” 
podejmuje również problem strat kultury polskiej w odniesieniu 
do twórczości Maksymiliana Gierymskiego. Wydzielony 
w przestrzeni wystawy „Gabinet dzieł zaginionych” skrywa 
historię oraz zachowane wizerunki szesnastu wybranych 
obrazów pędzla artysty, o nieustalonym dzisiaj miejscu 
przechowywania. Twórcy wystawy mają nadzieję, iż taki sposób 
prezentacji nie tylko pozwoli na uzupełnienie bazy danych na 
temat dzieł stworzonych przez Maksymiliana Gierymskiego, ale 
również ułatwi rekonstrukcję losów tych, które uznawane są 
dziś za zaginione. Temu samemu celowi służy ten artykuł.

Nieznane losy zaginionych 
dzieł Maksymiliana 
Gierymskiego
aleksandra krypczyk



Oeuvre Maksymiliana Gierymskie-
go (1846-1874) nie zostało skata-
logowane za życia artysty. Nie za-
chowały się również spisy obra-

zów ani żadna inna dokumentacja jego mo-
nachijskiej pracowni. W odniesieniu do wie-
lu dzieł, zwłaszcza pochodzących z wczesne-
go, warszawskiego okresu twórczości, dys-
ponujemy najczęściej szczątkowymi infor-
macjami z prasowych publikacji oraz pozba-
wionymi ilustracji katalogami wystaw, unie-
możliwiającymi dokładną identyfikację wy-
mienionych w  nich prac. Pierwsze i  jedyne 
do tej pory katalogowe opracowanie dorob-
ku Gierymskiego powstało dopiero w latach 
siedemdziesiątych XX w., a zawdzięczamy je 
Halinie Stępień (1929-2008), autorce pierw-
szej wystawy monograficznej artysty, zorga-
nizowanej w  Muzeum Narodowym w  War-
szawie. Stworzona wówczas baza danych nie 
była jednak aktualizowana ani poszerzana 
na podstawie najnowszych, często wcześniej 
niedostępnych informacji.

Większość twórczego życia Maksymi-
liana Gierymskiego związana była z  mona-
chijskim ośrodkiem artystycznym. Swoje 
dzieła wystawiał jednak nie tylko w tamtej-
szym Kunstvereinie (niem. Związek Sztuki), 
ale również w  Berlinie, Wiedniu oraz Lon-
dynie. Sprzedawane z  powodzeniem tam-
tejszym marszandom (m.in. berlińskiemu 
„kunsthändlerowi” Rudolfowi Lepke, wie-
deńskiemu kupcowi Keyserowi oraz londyń-
skiemu marszandowi Henry’emu Walliso-
wi) obrazy trafiały najczęściej do prywatnych 
kolekcji zagranicznych. Początkowo wysy-
łał je również na wystawy krajowe w Warsza-
wie, Krakowie i Lwowie. Tutaj, dla odmiany, 
sztuka Gierymskiego nie znajdowała za życia 
artysty nabywców, co sam malarz kwitował 
następująco: „powtarzam zawsze, że gdybym 
w Polsce miał to uznanie, jakie mam w Niem-
czech, szczęśliwszym bym się nazwał” (Mak-
symilian i  Aleksander Gierymscy. Listy i  no-
tatki, oprac. J. Starzyński, H. Stępień, Wro-
cław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1973, 
s. 51). Wśród kupujących jego obrazy znaj-
dowali się zarówno mieszczanie, przemy-
słowcy i  bankierzy (np. Heinrich Liebig 

z  Reichenbergu oraz Theodor E. Behrens 
z Hamburga), jak również osoby utytułowa-
ne. W  roku 1869 do zbiorów cesarza Fran-
ciszka Józefa, a  później arcyksiężniczki Gi-
zeli Bawarskiej trafił „Rekonesans huzarów 
austriackich” (obecnie własność prywatna). 
Ukoronowaniem krótkiej kariery Gierym-
skiego był zakup do zbiorów berlińskiej Na-
tionalgalerie „Polowania »par force« na je-
lenia” – ostatniego dzieła artysty. 

U schyłku XIX  w. oraz w  okresie mię-
dzywojennym wiele dzieł Maksymiliana Gie-
rymskiego zmieniło swych właścicieli i zosta-
ło przywiezionych do kraju, trafiając zarów-
no do zbiorów publicznych, jak i prywatnych. 
Liczne obrazy i  rysunki znalazły się w  zbio-
rach znanych polskich kolekcjonerów, m.in. 

1 | „Galopujący Czerkiesi”, 
1868, olej, płótno, wym. 
60 × 48 cm, sygn. p.d.: 
„M. Gierymski | München 
1868”

Obraz ofiarowany 
przez Gierymskiego 
namiestnikowi Królestwa 
Polskiego Fiodorowi 
Bergowi, co umożliwiło 
artyście przedłużenie 
monachijskiego stypendium, 
w 1921 r. należał do Juliusza 
Hermana z Warszawy; 
miejsce przechowywania 
nieznane.
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Adama Oderfelda, Edwarda Rejchera (Rei-
chera), Jerzego Mycielskiego, Stanisława Ro-
twanda, Apolinarego Przybylskiego, Domi-
nika Witke-Jeżewskiego, Leona Franciszka 
Goldberg-Górskiego, Stanisława i Heleny Jó-
zefowiczów, Gustawa i Julii Wertheimów oraz 
Janusza Regulskiego. Pośrednikiem w  naby-
waniu dzieł artysty był w wielu przypadkach 
znany warszawski antykwariusz Abe Gutna-
jer. Właśnie w prowadzonym przez niego Sa-
lonie Sztuki i  Antykwarni zakupiony został 
w  1930  r. przez dyrektora przedwojennego 
Muzeum Śląskiego w  Katowicach Tadeusza 
Dobrowolskiego „Alarm w  obozie powstań-
czym”, stanowiący aż do wybuchu drugiej woj-
ny światowej ozdobę tamtejszej Galerii malar-
stwa polskiego. Obraz zakupiono za dużą na 
owe czasy kwotę 35 000 zł (wg Muzeum Ślą-
skie. Szkice z przeszłości, red. Zdzisław Gorczy-
ca, Katowice 1984).

W naszych czasach przeważająca część 
zachowanego dorobku artystycznego Mak-
symiliana Gierymskiego należy do polskich 
zbiorów publicznych. Największą kolek-
cją jego dzieł cieszy się Muzeum Narodowe 
w  Warszawie, inne przechowywane są m.in. 
w  Muzeum Narodowym w  Krakowie, Mu-
zeum Narodowym w  Poznaniu, Muzeum 
Sztuki w Łodzi, Muzeum Śląskim w Katowi-
cach, Muzeach Okręgowych w Toruniu i Rze-
szowie, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 
oraz Muzeum Wojska Polskiego w  Warsza-
wie. Trzy obrazy Gierymskiego znajdują się 
w zbiorach muzeów niemieckich: Kunsthalle 

w  Kilonii („Polowanie »par force« na je-
lenia”) oraz Braith-Mali-Museum Biberach 
w  Biberach an der Riß („Patrol dragonów 
w  czasie postoju”, „Droga wiejska”). Ob-
raz „Modlitwa Żydów w  szabat”, zakupiony 
od artysty przez niemieckiego przemysłow-
ca, barona Heinricha Liebiega z Reichenber-
gu (obecnie Liberec w  Czechach), przecho-
wywany jest z kolei w Oblastní galerie w Li-
bercu. Do zbiorów nowojorskiego Polish In-
stitute of Arts and Sciences of America na-
leżą dwa obrazy, pochodzące z  kolekcji Jana 
Lechonia („Martwa natura z  otwartą książ-
ką, lampą i filiżanką” i „Pejzaż z drzewem”). 
Najtrudniejszym zadaniem jest dokładne zlo-
kalizowanie i  skatalogowanie tych dzieł ar-
tysty, które przechowywane są dzisiaj w kra-
jowych i  zagranicznych (m.in. Niemcy, Au-
stria, Wielka Brytania, USA, Argentyna) ko-
lekcjach prywatnych. W  tej ostatniej grupie 
dzieł Gierymskiego należy również uwzględ-
nić prace olejne i rysunkowe, pojawiające się 
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na ryn-
ku antykwarycznym (najczęściej krajowym), 
oraz przypisywane artyście, nieznane wcze-
śniej dzieła o trudnej do ustalenia prowenien-
cji, rzadko lub nigdy wcześniej nieekspono-
wane publicznie. 

Dorobek artystyczny Maksymiliana 
Gierymskiego, zmarłego w wieku niespełna 
28 lat na gruźlicę płuc w bawarskim uzdro-
wisku Bad Reichenhall, zamyka się w okre-
sie zaledwie dziewięciu lat, z  czego siedem 
przypada na okres monachijski oraz ostatni, 
trudny czas zaawansowanej choroby, spę-
dzony w  Rzymie i  miejscowościach kura-
cyjnych (1867-1874). Pomimo tego, iż wie-
le znaczących dla jego oeuvre dzieł, w  tym 
obrazy takie, jak np. „Patrol powstańczy”, 
„Adiutant sztabowy”, „Rewizja nocna” oraz 
„Powrót bez pana”, „Patrol polski 1830 
roku” i „Wiosna w małym miasteczku”, po-
dziwiać możemy dzisiaj w  zbiorach pu-
blicznych i  prywatnych w  kraju i  za grani-
cą, w odniesieniu do dużej liczby prac Mak-
symiliana nie możemy określić miejsca ich 
przechowywania. Brak aktualnych infor-
macji, dotyczących tej zaginionej części do-
robku artysty, stanowi dużą lukę w  naszej 
wiedzy na temat polskiego dziedzictwa kul-
turowego. Uchodząc za zaginione, dzieła te 
dzielą tym samym losy wielu innych zabyt-
ków zaliczanych w poczet rodzimego „Mu-
zeum Utraconego”.

2 | „Wieczornica 
ukraińska”, 1869, olej, 
płótno, wym. 65 × 90 cm, 
sygn. l.d.: „M. Gierymski | 
München 69”

Obraz zakupiony przez 
antykwariusza Abe 
Gutnajera w Wiedniu 
w 1927 r. i prawdopodobnie 
w tym samym roku trafił 
do zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie. 
Jest znany z wykonanej 
w 1872 r. na jego podstawie 
ryciny Henryka Redlicha 
– premii warszawskiego 
TZSP. Za życia Gierymskiego 
był prezentowany na 
wystawach: I. Internationale 
Kunstausstellung 
w Monachium w 1869 r., 
w krakowskim TPSP 
w 1869 r. oraz na 
wiedeńskiej Wystawie 
Światowej w 1873 r. 
W latach 1927-1939 był 
eksponowany w Galerii 
Malarstwa Polskiego 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie. Utracony 
w czasie drugiej wojny 
światowej.
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Wśród zaginionych dzieł Maksymiliana 
Gierymskiego wyróżnić można trzy zasadnicze 
kategorie. Pierwszą tworzą wspomniane już 
dzieła znane wyłącznie ze skąpych wzmianek 
w  dziewiętnastowiecznej prasie polskiej i  za-
granicznej oraz w katalogach wystaw. Oprócz 
niejednoznacznych tytułów (np. „Krajobraz”, 
„Widok wiosenny”) trudność w  identyfikacji, 
skatalogowaniu oraz badaniach proweniencyj-
nych pogłębia fakt, iż nie zachowała się doku-
mentacja fotograficzna tych dzieł. 

Odrębną kategorię tworzą obrazy i  ry-
sunki powstałe po wyjeździe Gierymskiego 
do Monachium i  sprzedane, jeszcze za jego 
życia, za pośrednictwem europejskich mar-
szandów bądź zakupione przez kolekcjone-
rów bezpośrednio od artysty. Wiele z  nich 
znajdowało swych nabywców w  trakcie wy-
staw, zwłaszcza w  monachijskim Kunstve-
reinie oraz wiedeńskim Künstlerhausie. Za-
interesowanie wzbudzały nawet dzieła o  te-
matyce powstańczej – pozornie obojęt-
nej i nieco hermetycznej z punktu widzenia 
niepolskiego odbiorcy. Jak podkreślał sam 
Gierymski, podziw budziły przede wszyst-
kich ich walory artystyczne: „sprzedałem 

tu w  Monachium obraz za 200 gld. [gulde-
nów – AK], który tutejszy Kunstverein za-
kupił. Przedstawiał on »Rekonesans strzel-
ców konnych w  1931 roku«. Przedmiot sam 
z siebie dość obcy dla Niemców, jednak dla wy-
konania zwracał tu niezwykłą na siebie uwa-
gę artystów i znawców” (Maksymilian i Alek-
sander Gierymscy. Listy i notatki…, s. 45-46). 
Jedynie w  odniesieniu do nielicznych dzieł 
sprzedanych za życia Maksymiliana znamy 
nazwisko ich pierwszego posiadacza, czasa-
mi szczątkowe informacje dotyczące póź-
niejszej sprzedaży bądź też udziału w wysta-
wach, najczęściej dalsze ich losy pozostają 
jednak nieznane. Jako przykład może posłu-
żyć  namalowany przez Gierymskiego w  la-
tach 1867-1868 obraz „Allarmschuss” (Wy-
strzał alarmowy), wystawiony na wystawie 
monachijskiego Kunstvereinu i  wylosowa-
ny 16 lutego 1869 r. przez należącego do tej 
organizacji malarza Ferdinanda Schmalziga-
na. Dalsze losy obrazu pozostają nieznane. 
Kilka dzieł wysłanych na wystawy warszaw-
skiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
trafiło w podobny sposób w posiadanie kra-
jowych miłośników sztuki. Ze względu na 

3 | „Pojedynek Tarły 
z Poniatowskim”, 1869, olej, 
sygn. l.d.: „M. Gierymski”

Obraz namalowany 
przez Gierymskiego 
z przeznaczeniem 
na I. Internationale 
Kunstausstellung 
w Monachium w 1869 r. 
W tym samym roku 
zakupiony w Konstancji 
przez szwajcarskiego 
marszanda. Rycinę na 
podstawie obrazu wykonał 
Jan Styfi według rysunku 
Izydora Jabłońskiego.  
W 1900 r. prezentowany 
w paryskiej Galerie Georges 
Petit na „Exposition 
rétrospective d’œuvres 
des peintres polonais”. 
Miejsce przechowywania 
nieznane; według jednej 
z hipotez może znajdować 
się w zbiorach prywatnych 
we Francji.
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zaborczą cenzurę były to zazwyczaj wolne 
od narodowych konotacji kompozycje pejza-
żowo-rodzajowe lub pejzażowe, wśród nich 
np. „Kraj obraz popołudniowy”, wystawio-
ny w Zachęcie w kwietniu 1868 r., a następ-
nie wylosowany przez Konstantego Tyszkę 
(być może chodzi o żyjącego w latach 1808- 
-1887 wiceprezesa Sądu Apelacyjnego Kró-
lestwa Polskiego). W odniesieniu do tej czę-
ści dorobku Gierymskiego, niemającej naj-
częściej – jak już wspomniano – dokumen-
tacji oprócz wzmianek w katalogach wystaw, 
można założyć, iż uległa ona dalszemu roz-
proszeniu, trafiając do kolekcji niezidenty-
fikowanych dzisiaj osób prywatnych. Nie-
liczne znamy jedynie z rycin zamieszczanych 
w  dziewiętnastowiecznej prasie krajowej, 
przede wszystkim w  „Kłosach” oraz „Tygo-
dniku Ilustrowanym”. Przykładem jest  „Po-
jedynek Tarły z  Poniatowskim”, znany dzię-
ki rycinie wykonanej na podstawie obrazu 
Gierymskiego przez Jana Styfiego według ry-
sunku Izydora Jabłońskiego. Do wspomnia-
nej grupy dzieł o nieustalonym obecnie miej-
scu przechowywania należą również m.in. 
„Dziady – scena z  guślarzem”, „Galopujący 
Czerkiesi” („Czerkiesi pędzący do ataku”), 
„Wypadek w  podróży” („Przypadek w  po-
dróży”), „Na pastwisku”, „Kozacy w pocho-
dzie idący przez miasteczko”, „Motyw z War-
szawy z ulicy Czerniakowskiej” („Motiv aus 
Warschau”). 

Stosunkowo słabo znane losy wielu ob-
razów i  rysunków Maksymiliana Gierym-
skiego, zwłaszcza dzieł przechowywanych 
do 1939 r. na terenach ziem polskich, skom-
plikowane zostały dodatkowo przez tra-
giczne wydarzenia drugiej wojny światowej. 

Do ostatniej kategorii zaginionych dzieł Gie-
rymskiego zaliczamy bowiem dzieła artysty 
figurujące na liście obiektów sztuki polskiej 
utraconych w  wyniku działań wojennych 
w latach 1939-1945. Informacje na ich temat 
są m.in. w internetowym katalogu strat wo-
jennych polskich bibliotek oraz dzieł sztuki 
z terenów znajdujących się w granicach Pol-
ski po roku 1945, dostępnym na stronie Mi-
nisterstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodo-
wego. Uwzględnia on dane ośmiu utraco-
nych w czasie drugiej wojny światowej dzieł 
Maksymiliana Gierymskiego, w  tym m.in. 
obrazy z przedwojennych polskich muzeów: 
wspomniany już „Alarm w obozie powstań-
czym” ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Ka-
towicach, „Wieczornicę ukraińską” ze zbio-
rów Muzeum Narodowego w  Warszawie, 
a  także „Szarżę”, „Pochód ułanów”, „Zaba-
wę przed karczmą”, „W parku” oraz „Powrót 
Pana Tadeusza” z kolekcji prywatnych. 

Wśród polskich strat wojennych znaj-
duje się również kompozycja „Zima w  ma-
łym miasteczku”, zakupiona rok przed wy-
buchem wojny do zbiorów Muzeum Naro-
dowego w  Krakowie (nr inw. N.I. 75972). 
Obraz, wykonany przez artystę w  techni-
ce olejnej na płótnie, o wymiarach 76 x 128 
cm, znany był również pod innymi tytułami, 
m.in. „Ulica w małym miasteczku” oraz „Go-
ściniec w Polsce”. Należał do dzieł o tematy-
ce związanej z polską prowincją, określanych 
czasami jako małe miasteczka lub – mylnie 
– przedstawienia dworkowe. Kompozycje 
o  charakterze pejzażowo-rodzajowym uka-
zywane były przez artystę w  wiosennej, je-
siennej, rzadziej zimowej aurze. Krajobraz 
tworzyły rozległe, nizinne przestrzenie, ich 

4 | „Alarm w obozie 
powstańczym”, 1872- 
-1873, olej, płótno, wym. 
76 × 129 cm, sygn. l.d.: 
„M. Gierymski”

W 1873 r. należał do 
berlińskiego marszanda 
Rudolfa Lepkego. 
Wystawiany był w 1873 r. 
w monachijskim 
Kunstvereinie, w berlińskim 
salonie Rudolfa Lepkego 
oraz na Wystawie Światowej 
w Wiedniu. W 1930 r. 
zakupiony do Muzeum 
Śląskiego w Katowicach 
od antykwariusza Abe 
Gutnajera (nr inw. Sz 973). 
Utracony w czasie drugiej 
wojny światowej.
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dominantę stanowiła często błotnista lub 
piaszczysta droga. Przestrzeń budowała po-
nadto uboga, parterowa zabudowa, rachi-
tyczne drzewa i pochylone parkany. W taki 
antyestetyczny, monotonny świat wprowa-
dzał Gierymski równie monotonny, anoni-
mowy sztafaż, przedstawiony tak, by uzy-
skać efekt przypadkowości. Krajobraz, ludzie 
i zwierzęta równoważyły się nawzajem, two-
rząc harmonijną całość. Zainteresowanie ar-
tysty koncentrowały, na równi ze współcze-
snym tematem, problemy formalne, zwłasz-
cza oddanie zmiennego układu stosunków 
świetlno-barwnych, kształtujących nastrój 
dzieła.  

18 grudnia 1939 r., zaledwie dwa dni 
po wydaniu przez Hansa Franka specjalne-
go rozporządzenia o konfiskacie dzieł sztuki 

w Generalnym Gubernatorstwie, obraz Gie-
rymskiego został „zabezpieczony” na pole-
cenie SS-Standartenführera Kaja Mühlman-
na. Urodzony w roku 1898 Kaj, a właściwie 
Kajetan Mühlmann był austriackim histo-
rykiem sztuki z tytułem doktora, absolwen-
tem uniwersytetów w  Wiedniu i  Innsbruc-
ku, protegowanym jednego z  największych 
nazistowskich rabusiów dzieł sztuki, jakim 
był szef Gabinetu Obrony Rzeszy Hermann 
Göring. Jeszcze przed oficjalnym utworze-
niem Generalnego Gubernatorstwa, 9 paź-
dziernika 1939 r. otrzymał od swojego szefa 
specjalne pełnomocnictwo dotyczące dzieł 
sztuki znajdujących się na terenach okupo-
wanej Polski (por. także: Robert Kudelski, 
Zrabowane skarby. Losy dzieł sztuki na zie-
miach polskich w  czasie II wojny światowej, 

5 | „Zima w małym 
miasteczku”, 1871-1872, 
olej, płótno, wym.76 
× 128 cm, sygn. p.d.: 
„M. Gierymski 1872”

Obraz powstał na 
zamówienie marszanda 
Rudolfa Lepkego 
z Berlina, wystawiany był 
w 1872 r. w monachijskim 
Kunstvereinie oraz w ramach 
XLVIII. Kunstausstellung der 
Königlichen Akademie der 
Künste w Berlinie. W 1895 r. 
należał do niemieckiego 
kolekcjonera, bankiera 
Theodora E. Behrensa 
z Hamburga. Od 1938 r. 
należał do zbiorów Muzeum 
Narodowego w Krakowie (nr 
inw. N.I. 75972). 18 grudnia 
1939 r. zarekwirowany przez 
Niemców. Utracony w czasie 
drugiej wojny światowej. 

6 | „Pochód ułanów”, 
1870, olej, płótno, wym. 
66 × 118 cm, sygn. p.d.: 
„M. Gierymski”

Obraz powstał 
prawdopodobnie na 
zamówienie brytyjskiego 
marszanda Henry’ego 
Wallisa, właściciela French 
Gallery w Londynie. 
W 1878 r. sprzedany w czasie 
wyprzedaży w Londynie, 
ponownie wystawiony 
na sprzedaż w Londynie 
w 1908 r. W latach 1919- 
-1939 należał do Stanisława 
Józefowicza, a potem jego 
żony Heleny w Warszawie. 
W 1939 r. był prezentowany 
na „Wystawie polskiego 
malarstwa batalistycznego” 
w warszawskim Instytucie 
Propagandy Sztuki. Utracony 
w czasie drugiej wojny 
światowej. 
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Kraków 2012). Mühlmann miał duże umie-
jętności organizacyjne oraz stosowne „do-
świadczenie” nabyte w  przejmowaniu dzieł 
sztuki zagrabionych żydowskim kolekcjo-
nerom w  Austrii. Potrafił także umiejętnie 
poruszać się wśród innych nazistowskich 
urzędników i  wojskowych reprezentujących 
konkurencyjne urzędy i instytucje powołane 
w celu rekwirowania i systematycznej grabie-
ży dzieł sztuki i kultury na terenach zajętych 
przez III Rzeszę, w tym Petera Paulsena sto-
jącego na czele tzw. Komanda Paulsen. Na te-
renach Generalnego Gubernatorstwa działał 
wraz ze swym przyrodnim bratem Josephem 
Mühlmannem, konfiskując wszystkie możli-
we obiekty sztuki ze zbiorów państwowych, 

prywatnych oraz kościelnych i gromadząc je 
w  specjalnych składnicach (zob. także: Ta-
deusz Zadrożny, Kajetan i  inni (3). Druga 
szansa Kajetana, „Cenne, bezcenne, utraco-
ne”, nr 2, 2010, s. 30-33).

Po zarekwirowaniu, potwierdzonym za-
chowanym do dziś dokumentem (Bestäti-
gung, Krakau, den 18 Dezember 1939, wł. 
MNK), „Zima w  małym miasteczku” wraz 
z  dwoma innymi obrazami z  kolekcji Mu-
zeum Narodowego w Krakowie zostały prze-
wiezione do biura Mühlmanna znajdującego 
się w gmachu głównym Akademii Górniczej 
w Krakowie, przy al. Mickiewicza 30. W bu-
dynku uczelni znajdowała się siedziba rządu 
Generalnego Gubernatorstwa, utworzonego 

dekretem Hitlera 12 października 1939  r. 
Na wysokim parterze oraz na pierwszym pię-
trze gmachu mieściły się m.in. biura admini-
stracji, działów finansowych i zaopatrzenio-
wych oraz gabinet generalnego gubernato-
ra Hansa Franka i  jego współpracowników 
(wg A. Bolewski, M. Czujowa, W. Folkier-
ski, A. St. Kleczkowski, K. Matl, H. Pierz-
chała, S. Żychoń, Trudne lata Akademii 
Górniczej, Kraków 1989). Gromadzono tu-
taj również obiekty sztuki zagrabione z  ko-
lekcji państwowych, kościelnych i  prywat-
nych. Pozostałe krakowskie składnice skra-
dzionych dzieł zlokalizowane były w  piw-
nicach na Wawelu oraz w  Bibliotece Jagiel-
lońskiej. Swoje niechlubne dokonania Mühl-

mann utrwalił w wydanej w 1940 r. we Wro-
cławiu publikacji Sichergestellte Kunstwerke 
in Generalgou vernement. 

Obraz Gierymskiego został przeznaczo-
ny do dekoracji gabinetu samego Mühlman-
na, następnie stanowił prawdopodobnie wy-
strój biura Friedricha-Wilhelma Krügera 
(1894-1945), pełniącego funkcję Höherer 
SS- und Polizeifühera (HSSPF Ost) w  Ge-
neralnym Gubernatorstwie. Na tej informa-
cji urywa się ślad „Zimy”. Krüger popełnił sa-
mobójstwo 10 maja 1945 r. na terenach nale-
żących do Górnej Austrii. Mühlmann z ko-
lei po upadku III Rzeszy uciekł do rodzin-
nej Austrii, gdzie został jednak aresztowany 
i trafił do amerykańskiej strefy okupacyjnej. 

7 | „Wypadek w podróży” 
(„Przypadek w podróży”), 
ok. 1869-1870, olej, płótno, 
sygn. p.d.: „M. Gierymski”

W 1870 r. zakupiony na 
wystawie w wiedeńskim 
Künstlerhausie przez 
miejscowego marszanda. 
Miejsce przechowywania 
nieznane. Obraz jest znany 
dzięki rycinie Jana Styfiego, 
wykonanej według rysunku 
Aleksandra Gierymskiego.

(Wykorzystany materiał 
archiwalny pochodzi ze 
zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie oraz Muzeum 
Narodowego w Krakowie)
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Składając zeznania przed aliantami, dowo-
dził, iż wykonywał jedynie rozkazy Göringa, 
ponadto dzięki jego działalności zarekwiro-
wane dzieła uratowane zostały przed znisz-
czeniem i  niekontrolowaną grabieżą. Unik-
nął odpowiedzialności karnej i  zamieszkał 
w Monachium. Zmarł na raka w roku 1958 
(wg http://www.dictionaryofarthistorians.
org/muhlmannk.html, dostęp: 2014-05-22).

W styczniu 1945 r. w budynku rządu GG 
utworzono wojskowy punkt oporu, który na 
skutek ostrzału artyleryjskiego został czę-
ściowo wypalony jeszcze przed wkroczeniem 
do Krakowa Armii Czerwonej. Przed opusz-
czeniem gmachu Niemcy podłożyli ogień na 
drugim piętrze, gdzie znajdowały się m.in. 
archiwa gestapo. 20 stycznia nastąpiło prze-
jęcie i  zabezpieczenie budynku przez Pola-
ków i  Rosjan. Zidentyfikowano wówczas 
m.in. umeblowanie pochodzące z  Zamku 
Królewskiego w Warszawie. „Zimy w małym 
miasteczku” nie odnaleziono, nadal figuruje 
ona na liście polskich strat wojennych.  

W trakcie badań związanych z realizacją 
projektu „Twórczość Maksymiliana Gierym-
skiego a  sztuka polskich monachijczyków 
w latach 1867-1900 – badania interdyscypli-
narne” (finansowanego ze środków Narodo-
wego Centrum Nauki) Muzeum Narodowe 
w Krakowie gromadzi możliwie pełne dane 
na temat prac malarskich i rysunkowych tego 
artysty. Materiały te posłużą do opracowa-
nia katalogu dzieł wszystkich Gierymskiego. 
Istotną częścią wspomnianego opracowania 
stanie się zebranie aktualnych informacji na 
temat dzieł zaginionych.

Aleksandra Krypczyk

MAKSYMILIAN GIERYMSKI 
W KRAKOWSKIM MUZEUM NARODOWYM

W kwietniu br. w Muzeum Narodowym w Krakowie została otwar-
ta wystawa poświęcona Maksymilianowi Gierymskiemu, będą-

ca częścią projektu „Bracia Gierymscy” (zob. „Spotkania z Zabytka-
mi”, nr 3-4, 2014). Z tej okazji muzeum wydało bogato ilustrowa-
ny katalog, którego merytoryczną koncepcję opracowała Aleksan-
dra Krypczyk – kurator wystawy i autorka trzech pierwszych materia-
łów zamieszczonych w tej publikacji: artykułu o wystawie, kalenda-
rium życia Maksymiliana Gierymskiego i naukowej analizy jego twór-
czości. Aleksandra Krypczyk podkreśla, że wystawa opracowana zo-
stała w taki sposób, aby przedstawić oeuvre Maksymiliana w kontek-
ście monachijskiego środowiska artystycznego, z którym był zwią-
zany, dlatego odstąpiono od idei typowej wystawy monograficznej. 
Warto przypomnieć, że jedyna powojenna monograficzna wysta-
wa dzieł Maksymiliana Gierymskiego zorganizowana została 40 lat 
temu, a pokazały ją muzea: Narodowe w Warszawie, Pomorza Środ-

kowego w Słupsku i Narodowe 
w Krakowie. 

Interesujące są też kolej-
ne teksty zamieszczone w ka-
talogu. O poglądach Maksymi-
liana Gierymskiego na sztukę, 
zawartych w jego korespon-
dencji (malarz nie opubliko-
wał niestety żadnego artyku-
łu ani książki na ten temat), 
pisze Wojciech Bałus, o pol-
skiej krytyce artystycznej wo-
bec malarstwa artysty – Maria 
Gołąb, a o recepcji jego twór-
czości w Niemczech – Anna 
Baumgartner. Techniką i tech-
nologią malarską Maksymilia-

na Gierymskiego zajmują się Elżbieta Zygier, Anna Klisińska-Kopacz 
i Piotr Frączek. Autorzy poddali analizie 35 obrazów olejnych Maksy-
miliana, aby ustalić etapy twórczości malarza i stosowane przez nie-
go środki formalne w pracach o danej tematyce oraz „określić sto-
pień zindywidualizowania twórczości artysty pod względem techno-
logicznym”. Zbadano używane przez malarza podobrazia, przygoto-
wawcze rysunki, stosowane pigmenty. Badania radiograficzne wyka-
zały, że na wielu obrazach Maksymiliana Gierymskiego znajdują się 
ukryte przedstawienia – wcześniejsze kompozycje, które zamalował, 
wykorzystując jako nowe podobrazia. 

Zamieszczony w drugiej części publikacji katalog dzieł ekspono-
wanych na wystawie składa się z dwóch rozdziałów. W pierwszym 
znajduje się zestawienie prac artysty: obrazów olejnych, akwarel, 
gwaszy i rysunków, w drugim – spis dzieł autorów ujętych w porząd-
ku alfabetycznym, których twórczością Maksymilian Gierymski mógł 
się inspirować oraz tych, którzy z jego twórczości czerpali inspira-
cje. W rozdziale Ilustracje opublikowane są reprodukcje prac mala-
rza; opatrzono je odesłaniami do not katalogowych.  

Katalog dzieł Maksymiliana Gierymskiego, „artysty o warszaw-
skich korzeniach i europejskim formacie” jest wstępem do podjętych 
przez krakowskie Muzeum Narodowe interdyscyplinarnych prac ba-
dawczych, mających na celu rozpoznanie i określenie warsztatu ma-
larskiego artysty, co, jak we wprowadzeniu do publikacji pisze dy-
rektor muzeum Zofia Gołubiew, „pozwoli wzbogacić naszą wiedzę 
o sztuce polskiej XIX wieku”. 

Katalog można kupić (cena: 145 zł) w Muzeum Narodowym 
w Krakowie. Warto dodać, że został też wydany tzw. mały katalog – 
skrócony przewodnik po wystawie, który kosztuje 20 zł i można go 
również nabyć w muzeum. 

Spotkanie z książką

INFORMACJE NA TEMAT POLSKICH STRAT WO-
JENNYCH MOŻNA ZNALEŹĆ M.IN. NA NASTĘPU-
JĄCYCH STRONACH INTERNETOWYCH:

Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego: 
http://kolekcje.mkidn.gov.pl/katalog/
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospoli-
tej Polskiej (Zespół ds. Rewindykacji Dóbr Kultury): 
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/re-
windykacja_dobr_kultury/
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i  Ochrony 
Zbiorów (tu m.in. katalog strat wojennych MKiDN 
oraz krajowy wykaz zabytków skradzionych): http://
www.nimoz.pl/pl/
Muzeum Utraconego: http://muzeumutracone.pl/
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Mapy Lubinusa
w zbiorach Zamku Książąt 
Pomorskich w Szczecinie

paulina fatalska, jakub telec

Zwiedzając współczesny Szczecin, nie sposób nie zwrócić uwagi 
na wznoszącą się na wzgórzu nieopodal Odry masywną sylwetkę 
zamku, będącego dawną siedzibą panujących na Pomorzu przez 
ponad 500 lat książąt z dynastii Gryfi tów. To właśnie w jego murach 
zapadła na początku XVII w. decyzja o stworzeniu 
Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego.



Autor Wielkiej Mapy Księstwa Po-
morskiego, Eilhard Lubinus, wyko-
nał ją na zlecenie jednego z ostat-
nich Gryfitów, księcia Filipa II 

Szczecińskiego – aktywnego mecenasa sztu-
ki, kolekcjonera i  erudyty. Przy zlecaniu 
prac księciem Filipem II powodował przede 
wszystkim brak dzieła wiarygodnego i odpo-
wiedniego dla prestiżu dużego nadmorskie-
go Księstwa. Lubinus wywiązał się z powie-
rzonego mu zadania z  nawiązką: stworzo-
na przez niego mapa, zwana dziś potocznie 
Mapą Lubinusa, wyróżniła się na tle innych 
ówczesnych reprezentacji kartograficznych 
wyjątkową dokładnością i  rozmachem arty-
stycznym.

Ze względu na historyczne znaczenie sie-
demnastowiecznej szczecińskiej mapy – do-
niosłe nie tylko w  kontekście dziejów Po-
morza, ale również całej europejskiej kul-
tury i  nauki – Zamek Książąt Pomorskich 

w Szczecinie zajął się gromadzeniem zbiorów 
związanych z jej powstaniem i z osobą same-
go Lubinusa. Wraz z zakupem w 2011 r., dzię-
ki dotacji z  budżetu woj. zachodniopomor-
skiego, jej wydania pochodzącego z  1758  r. 
powstała konieczność stworzenia tematycz-
nej ekspozycji muzealnej; tym bardziej że już 
wcześniej pozyskano dwie mapy autorstwa 
Lubinusa: w  2010  r. atlasową wersję mapy 
Pomorza, w roku następnym – mapę Rugii. 
Pod koniec 2013 r. do zamkowych zbiorów 
trafiło kolejne zredukowane wydanie mapy 
Pomorza, które wkrótce zostanie zaprezen-
towane zwiedzającym. Tym samym Zamek 
Książąt Pomorskich w  Szczecinie, najpraw-
dopodobniej jako jedyna instytucja w Euro-
pie, będzie udostępniał aż cztery oryginalne 
mapy autorstwa siedemnastowiecznego geo-
grafa.

Pochodzący z  Westerstede koło Olden-
burga profesor uniwersytetu w  Rostocku 

1 | Eilhard Lubinus, 
Wielka Mapa Księstwa 
Pomorskiego, edycja 
z 1758 r., papier, miedzioryt 
(ze zbiorów Zamku Książąt 
Pomorskich w Szczecinie)

   Spotkania z Zabytkami       7-8  2014    |   25



Eilhard Lubinus (1565-1621) był teologiem 
i matematykiem, autorem licznych pism oraz 
komentatorem tekstów klasycznych. Zasły-
nął jednak przede wszystkim jako uzdolnio-
ny twórca map: dzieła jego autorstwa były 
doceniane przez współczesnych, doczeka-
ły się także wielu wydań oraz mniej lub bar-
dziej udanych kopii, stanowiąc podstawę, 
na której jeszcze do końca XVIII w. opiera-
li się późniejsi kartografowie. Już Mapa Księ-
stwa Rugijskiego, sporządzona przez Lubinu-
sa w  1609  r. i  dedykowana księciu wołogo-
skiemu Filipowi Juliuszowi, przez blisko 150 
lat służyła za wzór przy pracy nad sporzą-
dzaniem opracowań wyspy Rugii. W  zbio-
rach Zamku znajduje się obecnie jej wy-
danie z  atlasu Mercatora-Hondiusa (z lat 
1633-1640), bardzo charakterystyczne, bo 
zawierające w  dolnej partii usterkę – ślad 
po pęknięciu płyty miedziorytniczej, który 
zwiększał się wraz z każdym następnym tło-
czeniem grafiki.

To jednak ukończona w 1618 r., po nie-
mal dziesięciu latach intensywnych prac 
i  podróży, Wielka Mapa Księstwa Pomor-
skiego najbardziej wyróżnia się zarówno na 
tle dorobku samego Lubinusa, jak i spośród 
prac innych ówczesnych uczonych. Przedsta-
wia ona obszar Księstwa Pomorskiego z po-
czątku XVII w. wraz z wyspami Rugią, Uzna-
mem i Wolinem. Na mapie oznaczono wiele 
różnorodnych punktów: sieć hydrograficz-
ną, kompleksy leśne, wzniesienia oraz ponad 

trzy tysiące punktów osadniczych (mia-
sta, wsie, klasztory, zamki, młyny, wiatraki, 
owczarnie, papiernie, a nawet pompy wodo-
ciągowe). W  niezwykle bogatej i  misternie 
wykonanej ikonografii mapy wyróżnić moż-
na drzewo genealogiczne, na którym znajdu-
je się 157 imion książąt pomorskich, począw-
szy od legendarnego protoplasty Świętobora, 
oraz mniejsze drzewo genealogiczne opisu-
jące dziewiętnastu książąt rugijskich. Mapę 
okala dwupasowa bordiura: wewnętrzną jej 
ramę tworzą tarcze herbowe 353 rodzin szla-
checkich, zewnętrzną – weduty z wizerunka-
mi 49 włości książęcych. Na mapie widnieją 
również portrety pięciu książąt pomorskich, 
portret Lubinusa oraz motywy marynistycz-
ne, u  dołu – w  siedmiu kolumnach krótki 
opis Pomorza.

Realizacja zlecenia Filipa II okazała się 
żmudnym procesem: pierwszy objazd po Po-
morzu, zaplanowany w  celu przeprowadze-
nia dokładnych pomiarów i obserwacji, Lu-
binus rozpoczął w 1611 r.; kontynuował go 
rok później, a  ostatni, służący naniesieniu 
poprawek, odbył się w 1617 r. Ze względu na 
planowany rozmiar – 1,25 x 2,21 m – mapa 
została wyrytowana aż na 12 płytach, któ-
re wykonał holenderski rytownik Nicolaes 
Geil ekercke. Kwestia miejsca wydania pierw-
szego nakładu jest do dziś sporna – prawdo-
podobnie został on przygotowany w Szczeci-
nie w 1618 r. i wynosił jedynie około 20-30 
kopii. Filip II zmarł w tym samym roku i nie 
doczekał wydania mapy, więc egzemplarz 
przekazano jego kuzynowi, księciu wołogo-
skiemu Filipowi Juliuszowi.

Dalsze losy płyt miedziorytniczych nie są 
znane aż do roku 1756, kiedy to odnaleziono 
je przypadkowo w Greifswaldzie. W 1758 r. 
wykonano z nich kolejne tłoczenie – i z tego 
właśnie nakładu pochodzi zamkowa mapa. 
Co istotne, zachowała się ona w bardzo do-
brym stanie w formie 12 niesklejanych nigdy 
arkuszy. Jest to ogromna rzadkość na rynku 
antykwarycznym, cenna szczególnie dla ba-
daczy; m.in. dzięki takiej formie zachowa-
nia na zamkowej mapie odkryto znak wodny 
w postaci lilii, który w przyszłości być może 
umożliwi dokładną identyfikację pozosta-
łych egzemplarzy map.

Kolejne dwie mapy Pomorza, które znaj-
dują się w zbiorach Zamku, to atlasowe wersje 
gigantycznego i nieporęcznego pierwowzoru. 
Losy tych wydań są skomplikowane: redukcji 

2 | Portret Eilharda 
Lubinusa na arkuszu Wielkiej 
Mapy Księstwa Pomorskiego 
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oryginału dokonał jeszcze pod koniec lat 
dwudziestych XVII w. Salomon Rogiers, pra-
cujący w oficynie Jodocusa Hondiusa II. Tam 
też wydano, po raz pierwszy w  1630 r., po-
mniejszoną mapę, potem płyty sprzedano 
konkurencyjnej, największej ówcześnie oficy-
nie Blaeu’ów. Następnie w amsterdamskiej ofi-
cynie Joannesa Janssoniusa przygotowano ko-
lejną wersję mapy o powiększonym nieco na 
wschodzie zasięgu, opatrzoną trzystopniową 
legendą w prawym górnym rogu (na Rugii do-
dano także informację o zniszczeniu Arkony 
przez Duńczyków, a nad wyspą umieszczono 
medalion z podobizną Bogusława XIV). Po-
mimo zmian w  programie ikonograficznym 
i drobnych detali faktograficznych redukcje te 
są w zasadzie wiernymi kopiami pierwowzo-
ru. Znaczące zmniejszenie formatu obniży-
ło koszty druku, przyczyniając się w ten spo-
sób do popularyzacji mapy, a przez to – roz-
powszechnienia się wizji Pomorza zapropo-
nowanej w dziele Lubinusa. W istocie to wła-
śnie dzięki mniejszym wydaniom aż do opu-
blikowania mapy Davida Gilly’ego w 1789 r. 
mapa Lubinusa dyktowała sposób reprezen-
tacji kartograficznej ziem dawnego Księstwa 
Pomorskiego.

Pierwsze z zakupionych przez Zamek zre-
dukowanych wydań pochodzi właśnie z oficy-
ny Janssoniusa i stanowiło pierwotnie część ła-
cińskiego wydania Atlas Novus z 1638 r., dru-
gie to wersja Blaeu’ów, niedająca się dokładnie 
datować ze względu na brak tekstu nadruko-
wanego na verso (w tej wersji mapa ukazywała 
się do lat siedemdziesiątych XVII w.). Jest ono 
jednak o tyle ciekawe i cenne, że zachował się 
na nim exlibris poświadczający dosyć nietypo-
we źródło: wynika z niego, że mapa znajdowa-
ła się wcześniej w tzw. sztucznym atlasie w bi-
bliotece książąt Yorku.

W 2011 r. utworzona została w Muzeum 
Zamkowym ekspozycja stała „Gabinet Lubi-
nusa”, która przybliża widzom warunki pra-
cy siedemnastowiecznego uczonego. Oprócz 
samych map obejrzeć można na niej również 
repliki instrumentów pomiarowych używa-
nych przez geografa: astrolabium, kwadran-
tu i  laski Jakuba. Znajdują się tu także ory-
ginalne narzędzia kartograficzne: busole, 
kwadranty, cyrkle, kątomierze oraz globusy 
z  okresu XVI-XIX w., użyczone przez Mu-
zeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.

Najnowszym elementem ekspozycji 
jest multimedialna wersja Mapy Lubinusa, 

będąca efektem projektu sfinalizowanego 
w  listopadzie 2013  r. dzięki środkom przy-
znanym przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Zachodniopo-
morski Urząd Wojewódzki. Interaktywna 
animacja jest ukłonem w  stronę współcze-
snych tendencji w muzealnictwie – przy za-
stosowaniu technik multimedialnych po-
zwala ona na ukazanie poprzez mapę szero-
kiej panoramy dziejów Księstwa Pomorskie-
go, wykraczając w ten sposób poza tradycyj-
ne muzealne narracje. Ścieżka aktywnych 
pól w formie ruchomych, „ożywających” ele-
mentów dzieła Lubinusa, porządkuje wiedzę 
na różnych poziomach: zawiera historycz-
ne informacje dotyczące Księstwa Pomor-
skiego, ułożone chronologicznie z  zaakcen-
towaniem najważniejszych wydarzeń i  ma-
riaży politycznych, związków dynastycznych 
oraz gospodarczych, ale również anegdo-
ty i  ciekawostki. Wśród aktywnych elemen-
tów mapy „odwiedzanych” przez użytkow-
nika znajdują się m.in. pełniąca funkcję nar-
ratora postać Eilharda Lubinusa, herb Księ-
stwa Pomorskiego, drzewo genealogiczne 
książąt pomorskich i rugijskich oraz weduty 
ważniejszych miast regionu. Instalacja przy-
gotowana została w trzech wersjach języko-
wych i z zastosowaniem usprawnień dla osób 
niedosłyszących. Cieszy się wśród zwiedza-
jących ogromnym powodzeniem, stanowiąc 
świetne uzupełnienie dla eksponowanych 
tuż obok obiektów muzealnych.

3 | Portret Filipa II 
Szczecińskiego na arkuszu 
Wielkiej Mapy Księstwa 
Pomorskiego
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Z pracami nad instalacją multimedialną 
zbiegły się przygotowania do wydania kata-
logu wystawy „Gabinet Lubinusa”; katalog – 
podobnie jak interaktywna mapa – finanso-
wany był przez MKiDN i Zachodniopomor-
ski Urząd Wojewódzki. Publikacja zatytu-
łowana Eilharda Lubinusa podróż przez Po-
morze ujrzała światło dzienne w listopadzie 
2013 r.

Na początku bieżącego roku zaprezen-
towane zostały efekty kolejnego projek-
tu, którego zamierzeniem jest popularyza-
cja Mapy Lubinusa – „wędrującej” wysta-
wy „Miasta Księstwa Pomorskiego”, przy-
gotowanej dzięki dofinansowaniu Fundu-
szu Małych Projektów INTERREG IVA 
Euroregionu Pomerania. Ideą wystawy jest 
przybliżenie historii 49 miast, wsi i mająt-
ków, które stanowiły włości książąt z rodu 
Gryfitów i  zostały z  tego powodu wyróż-
nione na bordiurze Wielkiej Mapy Księ-
stwa Pomorskiego. Ekspozycja przybli-
ża dzieje wszystkich tych miejscowości, 
z uwzględnieniem przede wszystkim okre-
su panowania książąt pomorskich. Wyko-
nane specjalnie na potrzeby wystawy fo-
tografie ukazują z  kolei współczesne wi-
doki miast i fragmenty najciekawszych za-
chowanych do dziś zabytków. Największą 
atrakcją na wystawie są jednak stworzone 
na podstawie wizerunków z Mapy Lubinu-
sa efektowne makiety miejscowości: Szcze-
cina i  Wolgastu – głównych siedzib ksią-
żęcych, Barth – w  którym znajdowała się 
książęca drukarnia, Greifswaldu – ważne-
go ze względu na słynny uniwersytet, zało-
żony tam przez księcia Warcisława IX z dy-
nastii Gryfitów, Szadzka – w którym znaj-
dował się zamek, oraz Marianowa z  jego 
założeniami klasztornymi – w czasach Lu-
binusa miejsca pobytu uznanej za czarow-
nicę słynnej pomorskiej szlachcianki Sydo-
nii von Borck.

Wystawa prezentowana była dotych-
czas w Zamku Książąt Pomorskich i w Mu-
zeum Miasta Wolgast. Od 8 lipca br. zapo-
znać się z nią można w Bibliotece Miejskiej 
w  Łebie, zarezerwowane zostały już kolej-
ne ekspozycje, m.in. w  Ueckermünde, Pa-
sewalku, Barth, Grimmen, Anklam, Lębor-
ku, Wolinie, Kamieniu Pomorskim, Byto-
wie i Sławnie.

W czerwcu tego roku ukazał się rów-
nież Polsko-niemiecki przewodnik szlakiem 
Lubinusa, dofinansowany z  Funduszu Ma-
łych Projektów INTERREG IV  A. Projekt 
ten ma charakter transgraniczny – jego pod-
stawowym celem jest rozbudzenie świado-
mości wspólnych dziejów polsko-niemiec-
kich mieszkańców regionu polskiego Pomo-
rza i Meklemburgii-Pomorza Przedniego po-
przez stworzenie szlaku turystycznego, który 
popularyzował będzie wiedzę o dokonaniach 

Katalog wystawy „Gabinet Lubinusa” roz-
rósł się do rozmiarów dwujęzycznej, pol-
sko-niemieckiej pracy naukowej, będącej 
obszernym kompendium wiedzy o mapach 
Lubinusa i  rozwoju kartografii u  schyłku 
istnienia Księstwa Pomorskiego, uzupeł-
nionej wysokiej jakości przedrukami map 
i wydanej w bibliofilskiej formie. Do prac 
nad nią udało się zaangażować naukowe au-
torytety i  specjalistów w dziedzinach kar-
tografii, historii, filologii i  historii sztuki. 
Redaktorem naukowym koordynowanego 
przez pracowników Zamku przedsięwzię-
cia został dr Radosław Skrycki, pracownik 
Instytutu Historii i  Stosunków Między-
narodowych Uniwersytetu Szczecińskie-
go (IHiSM USz) oraz przewodniczący Ze-
społu Historii Kartografii PAN. Szczegó-
łowych opracowań map dokonali: dr Ra-
dosław Skrycki, prof. Jerzy Szeliga (eme-
rytowany pracownik Uniwersytetu Gdań-
skiego), dr Eckhard Jäger (członek Komi-
sji Historycznej do Badania Prus Wschod-
nich i  Zachodnich), dr Ewa Gwiazdow-
ska (Muzeum Narodowe w Szczecinie) i dr 
hab. prof. US Radosław Gaziński (IHiSM 
USz). Katalog zawiera ponadto pierw-
sze tłumaczenie na język polski dziennika 
z  objazdu Lubinusa po Pomorzu, prowa-
dzonego przez jego pomocnika. Niezmier-
nie interesującym materiałem jest także 
– również po raz pierwszy polskie – tłu-
maczenie korespondencji pomiędzy Lubi-
nusem i  książętami z  lat 1610-1622, do-
kumentującej okoliczności powstawania 
wielkiej mapy Pomorza. Obu przekładów 
dokonał Jerzy Grzelak (Muzeum Narodo-
we w Szczecinie). Z kolei opis Pomorza za-
warty w siedmiu kolumnach w dolnej czę-
ści Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego, 
do którego początkowo mapa miała być 
jedynie dodatkiem, przetłumaczyła z  łaci-
ny na język polski dr Małgorzata Cieśluk 
(IHiSM USz).
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4 | Arkusz Wielkiej Mapy 
Księstwa Pomorskiego 
z fragmentem opisu 
Pomorza i wedutami 
przedstawiającymi książęce 
włości

5 | Arkusz Wielkiej Mapy 
Księstwa Pomorskiego 
z drzewem genealogicznym 
książąt rugijskich 
i zachodnią częścią Rugii
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Lubinusa. Siedemnastowieczna mapa sta-
ła się punktem wyjścia do ułożenia dziewię-
ciu tras turystycznych prowadzących przez 
49 miejscowości tworzących bordiurę Wiel-
kiej Mapy. Oprócz historycznych ciekawo-
stek i anegdot, przewodnik zawiera oczywi-
ście wszelkie informacje niezbędne dla tury-
sty. Wersji książkowej towarzyszy strona in-
ternetowa www.lubinus.pl, będąca cyfrową, 
rozszerzoną wersją przewodnika.

***
Obecnie pracownicy Zamku Książąt Po-

morskich skupiają się na opracowywaniu i bu-
dowaniu szerszego kontekstu wokół obiek-
tów związanych z autorem mapy. Unikatowe 

6 | 7 | Oficyna 
Joannesa Janssoniusa, 
Nowa Najświetniejsza Mapa 
Księstwa Pomorskiego, 
edycja z 1638 r., papier, 
miedzioryt (ze zbiorów 
Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie) (6) i fragment 
mapy z portretem 
księcia pomorskiego 
Bogusława XIV (7) 

6

7
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tłoczenie Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskie-
go przyciąga wielu zainteresowanych dzieja-
mi Pomorza pasjonatów oraz naukowców sta-
rających się gruntownie zbadać i opisać jej fe-
nomen. W ten sposób dorobek Lubinusa sta-
je się powoli wizytówką instytucji i  otwiera 
nowe możliwości działań. Zabytkowa mapa 
jest bowiem czymś więcej, niż tylko ciekawym 
dokumentem pewnego etapu rozwoju karto-
grafii – stanowi świadectwo wspólnej histo-
rii regionu, który był przed wiekami zjedno-
czony pod władzą książąt z dynastii Gryfitów. 
Mapa Lubinusa to zatem ważny i  żywy po-
mnik wspólnego dziedzictwa Pomorza – za-
równo dla mieszkańców polskiej, jak i  nie-
mieckiej strony Odry.

Zamek Książąt Pomorskich planuje 
przede wszystkim kolejne zakupy kartogra-
ficznych muzealiów, które wzbogacą istnie-
jącą już kolekcję. Temat miast pomorskich 
zdobiących Mapę Lubinusa również będzie 
kontynuowany – kolejnym zamiarem Zam-
ku jest bowiem stworzenie we współpra-
cy z  instytucjami kultury reprezentującymi 
miejscowości wyróżnione na mapie albumu 
Miasta Księstwa Pomorskiego, pełniącego za-
razem funkcję katalogu „wędrującej” wysta-
wy o tym samym tytule, którego publikacja 
przewidziana jest na rok 2015.

Paulina Fatalska
Jakub Telec

8 | Eilhard Lubinus, Mapa 
Księstwa Rugijskiego, 
Amsterdam, 1609 r., 
papier, miedzioryt ręcznie 
kolorowany (ze zbiorów 
Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie)

(reprodukcje ze zbiorów 
Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie)
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Predella z ołtarza 
św. Jakuba w Kołobrzegu

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

Od 1966 r., datowana na 
około 1500 r., predel-
la z  ołtarza św. Jakuba 
w  katedrze Wniebowzię-

cia NMP w  Kołobrzegu połączona 
jest z  Tryptykiem Ostatniej Wiecze-
rzy i  ustawiona w  prezbiterium ko-
ścioła. W  czasie drugiej wojny świa-
towej była ona wywieziona z katedry, 
a przez pierwsze lata powojenne uzna-
wana za zaginioną. Znajdujące się na 
predelli przedstawienie w  opracowa-
niach kart inwentaryzacyjnych oraz 
w  literaturze było dotychczas inter-
pretowane jako sceny z  życia św. Ja-
kuba lub pielgrzymka tego świętego. 
Ostatnia analiza wskazuje, że mamy 
tu do czynienia ze sceną rozesłania 
lub rozejścia się apostołów.

Przedstawienie namalowane na 
predelli ukazuje scenę figuralną na 
tle pejzażu z  rzeką, panoramą mia-
sta i  morzem na ostatnim planie. Na 
pierwszym planie widzimy ośmiu 
mężczyzn w  długich, barwnych sza-
tach, z  laskami, niektórych z  torba-
mi, innych – z  nakrytymi głowami. 
Na dalszym planie widoczne są kolej-
ne postacie, z lewej strony trzy, z pra-
wej – dwie. Łącznie scena przedsta-
wia trzynastu mężczyzn. Postać trze-
cia, licząc z prawej strony, nieco więk-
sza od pozostałych pierwszoplano-
wych figur, ubrana jest w  inne sza-
ty, przypominające habit mnicha, jest 
też inaczej malowana. Wszystkie po-
stacie mają głowy otoczone nimbami, 
poza jedną, najbardziej oddaloną, naj-
mniejszą figurą z  lewej strony, stojącą 
na wijącej się ścieżce na wzgórzu.

W centrum sceny widzimy dwóch 
świętych przy źródle wody. Woda 

wypływa ze wzniesienia lub skały 
znajdującej się za świętymi, a  wpły-
wa do stojącego na ziemi, pomiędzy 
nimi zbiornika. Po lewej stronie źró-
dła święty, najmłodszy z grona posta-
ci przedstawionych na predelli, przy-
klęka na jedno kolano i  pije z  ręki 
wodę czerpaną ze źródła. Ubrany jest 
w czerwony płaszcz, z ostro załamują-
cymi się fałdami, który okrywa dłu-
gą, zieloną szatę. Z prawej strony źró-
dła drugi święty, zdecydowanie star-
szy, nalewa czerpakiem umocowa-
nym na łańcuchu wodę ze zbiornika 
do bukłaka. Ubrany jest w  brązową 
długą szatę, okrytą niebieskim, opa-
dającym do ziemi płaszczem. Ma siwe 
włosy i  brodę. Skała, z  której wypły-
wa woda, przypomina urwisko, jak-
by fragment ziemi pozostały po pe-
netracji wody. Tworzy ona swego ro-
dzaju baldachim nad głowami dwóch 

postaci przy źródle, zamykając cen-
tralną część sceny.

Lewą stronę przedstawienia zamy-
ka na pierwszym planie grupa trzech 
mężczyzn. Stojący najbliżej lewej kra-
wędzi obrazu mężczyzna ma boga-
to zdobioną szatę, dekorowaną mo-
tywem roślinnym, okryty jest bia-
łym płaszczem, nie ma nakrycia gło-
wy. Prawą ręką wskazuje na wzgórze 
znajdujące się za nim, na którym stoi 
ostatnia, najmniejsza postać, a jedno-
cześnie zwraca się w  kierunku męż-
czyzny stojącego obok, który prawą 
dłonią zasłania twarz, być może pła-
cze. Ten z  kolei jest w  jasnobrązowej 
szacie, z  czerwonym płaszczem i  na-
kryciem głowy; za paskiem ma za-
mocowany nóż i  bukłak. Spod płasz-
cza widać przerzuconą na ukos torbę. 
Obaj są w butach. Trzeci z grupy stoi 
tyłem do widza, jego twarz widzimy 

Z warsztatu historyka sztuki

1
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z  profilu. Ma niebiesko-zielone sza-
ty z narzuconym krótkim czerwonym 
płaszczem i przerzuconą na ukos tor-
bę wraz z sakiewką. Na głowie ma ka-
pelusz. Jest bosy. Między nim a mło-
dym, klęczącym świętym przy źródle 
namalowano niewielką monochroma-
tyczną, szarą, kamienną płaskorzeź-
bioną scenę „Ukrzyżowania” ze stoją-
cymi po obu stronach krzyża posta-
ciami Najświętszej Marii Panny i  św. 

Jana. Płaskorzeźba jest ustawiona na 
trzonie posadowionym w ziemi.

Na dalszym planie, na krętej ścież-
ce przedstawieni są dwaj mężczyźni, 
stojący tyłem do widza. Jeden z  nich 
ubrany jest w czerwony płaszcz, drugi 
– w  ciemnobrązowym płaszczu i  ka-
peluszu − spogląda na postać stoją-
cą na wzgórzu. Postać ta, najmniejsza, 
z rudymi włosami, bez aureoli, ubrana 
jest w  czarną szatę, okrytą jaskrawo-
czerwonym, jasnym płaszczem. W tle 
widać pagórki, drzewa i krzewy.

Z prawej strony centralnej części 
sceny, obok świętego nalewającego 
wodę ze źródła widzimy dwóch męż-
czyzn podających sobie dłonie, obaj 
są bosi. Postać bliżej środka, młodsza, 

z  nakrytą głową, odziana jest w  zie-
loną, długą szatę i  brązowy krót-
szy płaszcz. Drugi stojący obok świę-
ty jest siwy, nosi brązową szatę deli-
katnie zdobioną mieniącymi się zło-
tawymi punktami, nakrytą czerwo-
nym płaszczem, i  ciemnoszary kape-
lusz. Odwraca on lekko głowę od mó-
wiącego do niego mężczyzny, spoglą-
dając w  przeciwną stronę. Obok wi-
dzimy inaczej malowaną, większą od 
pozostałych postać świętego w  habi-
cie. Na dalszym planie namalowano 
dwóch mężczyzn, bosych, w  szatach 
czerwonych i brązowych, którzy zbli-
żają się od strony mostu prowadzące-
go z  miasta do postaci znajdujących 
się na pierwszym planie.

1 | Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Kołobrzegu 

2 | Ołtarz św. Jakuba z Tryptykiem Ostatniej 
Wieczerzy i predellą ze sceną „Rozesłanie 
apostołów” 

...............................................................................
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Most przez rzekę prowadzi do 
bram miasta. Prawą krawędź kompo-
zycji zamykają urwiska ziemi, podob-
ne do tego w centrum przedstawienia. 
Urwiska wyszarpane przez wodę zwi-
sają niejako nad ścieżką prowadzącą 
do mostu i nad rzeką. Wyżej bujna ro-
ślinność zamyka od góry prawą stro-
nę kompozycji. Budowle za bramą, 
z  licznymi wieżami, wysokimi okna-
mi i  wyraźnie gotyckimi motywami 
architektonicznymi tworzą panoramę 
średniowiecznego miasta, położone-
go między morzem a rzeką. Na pierw-
szy plan wśród zabudowy wysuwa-
ją się zabudowania spichlerzy o  kon-
strukcji fachwerkowej.

Na horyzoncie za miastem widać 
wzgórza z  pojedynczymi drzewami, 
a za wijącą się rzeką z lewej strony mo-
rze z bardzo wysoką falą. Na rzece na-
malowany jest żaglowiec, z opuszczo-
nymi żaglami, w  oddali za zakolem 
rzeki – drugi.

Opisana scena przywołuje skoja-
rzenia z  przedstawieniami pielgrzy-
mów zdążających do miast – celów 
pielgrzymek. Mężczyźni wyposaże-
ni w  atrybuty pielgrzymów, takie jak 
płaszcze, kapelusze, kije, torby czy bu-
kłaki, usytuowani zostali na tle pejza-
żu z drogą, rzeką i miastem w tle.

Przykładem średniowieczne-
go przedstawienia pielgrzymki usy-
tuowanej na tle pejzażu i  panora-
my miasta może być fragment dwu-
nastowiecznego fresku z  kościoła 

św. Mikołaja w Tarant we Francji. Ge-
nezę pielgrzymowania zawsze moż-
na sprowadzić do Bożego Objawienia 
i  jego znaków. Tak więc pielgrzymką 
w pełnym tego słowa znaczeniu jest ta 
do Ziemi Świętej.

Wracając do predelli połączonej 
obecnie z Tryptykiem Ostatniej Wie-
czerzy, należy odpowiedzieć sobie na 
pytanie: kim są przedstawione oso-
by. Poza domalowaną większą posta-
cią świętego, mamy tu do czynienia 
z  dwunastoma apostołami. Jedenastu 
z  nich ukazanych zostało z  głowami 
otoczonymi nimbami, dwunasty – Ju-
dasz nie ma aureoli. W wiekach śred-
nich Judasza przedstawiano zwykle 
jako niższego od pozostałych aposto-
łów, w jaskrawoczerwonej szacie, z ru-
dymi włosami i bez aureoli. Na scenie 
przedstawionej na predelli Judasz jest 
najbardziej oddaloną i  osamotnioną 
postacią (Stanisław Kobielus, Ikono-
grafia zdrady i  śmierci Judasza, Ząbki 
2005, s. 64).

Apostołowie: Mateusz, Szymon 
(Piotr), Andrzej, Jakub Starszy, Ja-
kub Młodszy, Jan (brat Jakuba Star-
szego), Filip, Bartłomiej, Tomasz, Szy-
mon (zwany Gorliwy), Tadeusz Juda 
i  Judasz Iskariota, byli pielgrzymami, 
którzy zostali powołani do tego, aby 
iść i  nauczać, pielgrzymować i  głosić 
Ewangelię. Przedstawiano ich w  tu-
nikach, długich szatach i  płaszczach. 
Częsty atrybut to halabarda, włócznia 
lub kij pielgrzymi, torba podróżna, 

bukłak, kapelusz. Św. Jan ukazywany 
był zwykle jako młodzieniec w tunice 
i płaszczu.

W centrum sceny przedstawionej 
na predelli widzimy dwóch apostołów 
przy Źródle Życia, z  którego czerpią 
wodę. Pomiędzy nimi i  stojącym naj-
dalej Judaszem umieszczeni są rozma-
wiający ze sobą inni apostołowie oraz 
scena „Ukrzyżowania”. Apostołowie 
realizują plan, polecenie skierowane 
do nich przez Chrystusa, pielgrzymu-
ją, aby głosić Ewangelię. W  tle widać 
prawdopodobnie miasto Kołobrzeg, 
leżące na jednym ze średniowiecznych 
szlaków pielgrzymkowych, wiodącym 
z Gdańska do Santiago de Composte-
la. Do bramy miasta prowadzi przez 
rzekę most. Architektura oraz usytu-
owanie grodu względem rzeki i morza 
również przywodzi na myśl Kołobrzeg.

Przedstawienie na predelli jest 
przykładem gotyckiego malarstwa za-
chodniopomorskiego. Zachowane 
dzieła malarstwa z terenu Pomorza Za-
chodniego to w większości obiekty po-
chodzące z przełomu XV i XVI w. Wy-
nika to z licznych w tym czasie inicja-
tyw fundatorów, wywodzących się na 
ogół z wyższego duchowieństwa i bo-
gatego mieszczaństwa. W  tym okre-
sie w Kołobrzegu czynni byli dwaj ma-
larze: Mistrz Pasji Chociwelskiej i  Ja-
kub Vridach. Warsztatowi pierwsze-
go z nich przypisywane jest wykonanie 
żywota św.  Jakuba na skrzydłach reta-
bulum w katedrze w Kołobrzegu. Dru-
gi jest autorem sceny „Zwiastowania” 
na rewersach skrzydeł ołtarza „Ostat-
niej Wieczerzy”. Pochodzenie kręgu 
Mistrza Pasji Chociwelskiej wiązane 
jest ze środowiskiem artystycznym Lu-
beki (Adam S. Labuda, Malarstwo ta-
blicowe na Pomorzu Zachodnim i Zie-
mi Lubuskiej, [w:] Malarstwo Gotyc-
kie w Polsce, pod red. Adama S. Labu-
dy i  Krystyny Secomskiej, Warszawa, 
2004, s. 365-366).

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

3 | Panorama Kołobrzegu z Wielkiej Mapy 
Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa, 
1610-1618

4 | „Rozesłanie apostołów”, 1483, 
Bamberg (w zbiorach Muzeum Historycznego 
w Bambergu)3
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Mistrz Pasji Chociwelskiej po-
wierzał wykonanie partii malarskich 
swych ołtarzowych dzieł różnym ar-
tystom. Tak było w  przypadku rewer-
sów skrzydeł i  predelli retabulum oł-
tarza św. Anny oraz rewersów skrzy-
deł ołtarza przechowywanego do nie-
dawna w Chłopowie koło Choszczna. 
Bardziej samodzielnym twórcą zwią-
zanym z kręgiem Mistrza Pasji Choci-
welskiej jest autor żywota św. Jakuba na 
skrzydłach retabulum św. Jakuba z Ko-
łobrzegu. „Utrzymane w świeżej, żywej, 
choć ograniczonej gamie kolorystycznej, 
przedstawienia odznaczają się swobod-
nym rozmieszczeniem krępych posta-
ci oraz ich żywą gestykulacją” (Adam S. 
Labuda, Malarstwo…, s. 366).

Predellę można by przypisać temu 
samemu warsztatowi, który był twór-
cą żywota św. Jakuba. Świadczą o tym 
podobnie malowane twarze postaci, 
ornamentalnie zdobione szaty, sposób 
malowania form architektonicznych 
i roślinności.

Całość namalowana została z dużą 
dbałością o szczegóły. Detale architek-
tury, charakterystyczne dla regionu, 
dowodzą, iż nie mamy tu do czynie-
nia z  symbolicznymi elementami np. 
Jerozolimy, ale z żywym miastem, któ-
re artysta znał i widział malując predel-
lę, najpewniej z  Kołobrzegiem, wów-
czas bogatym, hanzeatyckim, porto-
wym miastem. Kwitło w  nim życie 
handlowe i kupieckie. Ponadto miasto 

to znajdowało się na szlaku pielgrzy-
mek odbywanych drogą zarówno lądo-
wą, jak i morską, i rozwijało się w nim 
bogate życie religijne. Okręty i  pejzaż 
również świadczą o zamiarze umiejsco-
wienia przedstawienia w  konkretnym 
miejscu i czasie, ale jednocześnie budu-
ją obraz pełen symboli.

Ważnym elementem przedstawie-
nia jest woda, która występuje w  kil-
ku postaciach: jako źródło wypły-
wające ze skały, jako rzeka, po któ-
rej płyną okręty, wreszcie jako morze 
z  jego gigantyczną, groźną falą, uka-
zaną za miastem. Urwiska ziemi su-
gerują niebezpieczne działanie wody. 
Całość może budzić lęk przed żywio-
łem wody, jednak w  zestawieniu ze 
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Źródłem Wody Życia zyskuje inną 
wymowę. W  malarstwie średnio-
wiecznym bardzo popularne stały się 
motywy związane z  wodą, takie jak 
cztery rzeki rajskie lub Fontanna czy 
Studnia Życia. W  przedstawieniach 
Studni lub Fontanny Życia woda 
symbolizuje życie, jest jego źródłem, 
a  dopełnieniem symboliczne przed-
stawienie Kościoła jako wspólnoty 
osób narodzonych z  wody chrztu do 
życia wiecznego (Monika Jankiewicz 
Brzostowska, Timor Maris, lęk czło-
wieka przed żywiołem wodnym w  go-
tyckim malarstwie polskim, Gdańsk 
2005, s. 66-67).

Wiele scen opisywanych w Ewan-
gelii rozgrywa się nad wodą, m.in. po-
łów ryb, z  którym związane jest po-
wołanie pierwszych apostołów, lub 
kazanie z  łodzi; łódź stanowi ilustra-
cję metafory wskazującej apostołów 
jako rybaków (Monika Jankiewicz 
Brzostowska, Timor Maris…, s. 73). 
Odrębnym typem ikonografi cznym 
jest również Okręt Kościoła, symbol 
wspólnoty Kościoła w otaczającym go 
grzesznym świecie, reprezentowanym 
przez morze (M. Jankiewicz Brzo-
stowska, Timor…, s. 75). Jest to dobit-
na charakterystyka żywiołu wodne-
go jako żywiołu groźnego i złego. Ko-
ściół musi zmierzyć się z nim, prosząc 
o pomoc Chrystusa, Marię oraz świę-
tych (M. Jankiewicz Brzostowska, Ti-
mor…, s. 76). Motywy statku występu-
ją też w ikonografi i św. Jakuba Starsze-
go, którego ciało miało trafi ć do Hisz-
panii na łodzi kierowanej przez anio-
ły; św. Jakub przedstawiany jest czę-
sto jako pielgrzym na statku (M. Jan-
kiewicz Brzostowska, Timor…, s. 80).

Centralna część sceny przedsta-
wionej na predelli ukazuje dwóch 
apostołów przy Źródle Życia. Klę-
czący, młodszy apostoł to prawdopo-
dobnie św. Jan, umiłowany uczeń Je-
zusa. Starszy może być jego bratem – 
św. Jakubem Starszym. Być może sce-
na ta nawiązuje do opisanego w  Sta-
rym Testamencie Źródła Jakuba, któ-
re jest jednocześnie studnią; przy tej 
studni, według Nowego Testamentu, 
Jezus rozmawiał z  Samarytanką ( Jn 
4:5-30). Woda wypływająca ze skały 
to Woda Życia, symbol męczeńskiej 

śmierci Jezusa, ukazującego się apo-
stołom, mającym głosić naukę Chry-
stusa.

W Biblii pojawia się wiele fragmen-
tów o studniach i źródłach (Studniach 
Życia). W późnym średniowieczu, pod 
wpływem mistycznych rozważań nad 
życiem Chrystusa, Studnia Życia zwią-
zana jest ze Świętą Krwią Chrystusa – 
Pan wisi na krzyżu, a  Jego krew spły-
wa do studni. W scenie „Adoracji Ba-
ranka” znajdującej się na Ołtarzu Gan-
dawskim braci Van Eyck (1432) bez-
pośrednio przed ołtarzem, na którym 
dokonywana jest Eucharystia, umiesz-
czona została Studnia Życia ( Jutta Sei-
bert, Leksykon sztuki chrześcijańskiej, 
Kielce 2007, s. 301).

Pielgrzymowanie w średniowiecz-
nym Kołobrzegu dotyczyło miejsc za-
równo dalekich, jak i  bliskich. Piel-
grzymowano do Góry Chełmskiej 
koło Kołobrzegu, do Kenz koło Bar-
da, do Gottsburen, do Maastricht, 
a  nawet Santiago de Compostella. 
Mieszkańcy Pomorza odbywali wów-
czas pielgrzymki również drogą mor-
ską (Zofi a Krzymuska-Fafi us, Koło-
brzeg jako ośrodek sztuki w  średnio-
wieczu, [w:] Salsa Cholbergiensis, 

Kołobrzeg w  średniowieczu, praca 
zbiorowa pod red. Lecha Leciejewicza 
i  Mariana Rębkowskiego, Kołobrzeg 
2000, s.  183). Wydaje się jednak, że 
nawiązanie do pielgrzymki w  oma-
wianej predelli ma szerszy kontekst. 
Jest nim ewangelizacja, dzieło aposto-
łów jako pierwszych chrześcijańskich 
pielgrzymów.

W ikonografi i apostołów jako gro-
na osób pokazywanych wspólnie naj-
bardziej znane są sceny „Ostatniej 
Wieczerzy” czy pocałunku Judasza, 
który odegrał szczególną rolę w dzie-
jach Zbawienia. Wyjawił miejsce, 
gdzie Jezus przebywał, co było rów-
noważne z wydaniem go władzom ży-
dowskim. Przez pocałunek Judasz do-
konał identyfi kacji Jezusa, następnie 
popełnił samobójstwo. Według Ewan-
gelii św. Mateusza, Ewangelii św. Mar-
ka i  Ewangelii św. Łukasza, Judasz 
zdradził Jezusa przed Ostatnią Wie-
czerzą, a według Ewangelii św. Jana – 
bezpośrednio po niej (Mt  26,14 i  n.; 
Mk 14,10; Łk 22,3 i  n.; J  13,2  i  n.). 
Po śmierci Jezusa jedenastu apo-
stołów w  strachu przed przeciwni-
kami ukrywało się w  jednym z  do-
mów w  Jerozolimie. Tam odwiedził 

5 | 6 | Karta graduału 
z Kutnej Hory (Kuttenberger 
Cantionale) z „Rozesłaniem 
apostołów”, 1509 (5) i jej 
fragment (6) (w zbiorach 
Austriackiej Biblioteki 
Narodowej w Wiedniu) 

..................................................
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ich zmartwychwstały Chrystus, któ-
ry ukazał się już tylko jedenastu apo-
stołom, po samobójczej śmierci Juda-
sza. Później spotkał się z nimi w Gali-
lei, gdzie nakazał im „głosić Ewangelię 
ludziom z wszystkich narodów”.

Ewangelie wyróżniają dwa roze-
słania uczniów przez Chrystusa. Ro-
zesłanie pierwsze, opisane przez św. 
Łukasza, dotyczy początków działal-
ności publicznej Jezusa i  polegało na 
wysłaniu apostołów w  celu głoszenia 
Królestwa Bożego, uzdrawiania cho-
rych i uwalniania opętanych od złych 
duchów. Po tej misji apostołowie po-
wrócili, a za nimi przyszły tłumy. Dru-
gie rozesłanie apostołów – to scena 
z końca Ewangelii św. Mateusza: Jezus 
Zmartwychwstały zebrał apostołów 
na wzgórzu w Galilei i nakazał im iść 
i udzielać chrztu wszystkim narodom 
ziemi „Uczcie je zachowywać wszystko, 
co wam przykazałem” (Mt 8,20). Od 
tego nakazu, popartego przez Zesła-
nie Ducha Świętego, rozpoczyna się 
prawdziwa misja ewangelizacyjna Ko-
ścioła. Źródłami przekazów są Ewan-
gelie synoptyczne i późniejsze przeka-
zy na temat losów apostołów.

Najbliższe ikonograficznie przed-
stawienie do sceny z  predelli koło-
brzeskiej to obraz zatytułowany „Aus-
sendung der Apostel” (Rozesłanie 
apostołów) lub „Apostelabschied” 
(Pożegnanie apostołów), znajdujący 
się w  zbiorach Muzeum Historycz-
nego w  Bambergu. Na obrazie tym 
za główną sceną widzimy panoramę 

Bambergu. Podobny jest tu zasadni-
czy układ kompozycji: rozchodzą-
cy się apostołowie na pierwszym pla-
nie, rzeka i most prowadzący do bram 
miasta na planie ostatnim, a  w  cen-
tralnym miejscu – źródło wody na-
lewanej do bukłaka. Na obrazie na-
malowano jedenastu, a  nie dwuna-
stu apostołów. Podobnie jak na pre-
delli kołobrzeskiej nie ma Chrystusa, 
czyli z  historycznego punktu widze-
nia przedstawienie wiernie ilustruje 
dzieje opisane w  Biblii, już po samo-
bójstwie Judasza i Wniebowstąpieniu 
Chrystusa.

Inne bliskie ikonograficznie, choć 
nie tak, jak obraz z Bambergu, przed-
stawienie to „Abschied der Apostel”, 
iluminacja z  1509  r. w  księdze litur-
gicznej (graduale) z Kutnej Hory, prze-
chowywanej w  Austriackiej Bibliote-
ce Narodowej w  Wiedniu. Tu z  ko-
lei mamy do czynienia z  dwunastoma 
apostołami, również wśród zieleni, pa-
górków i na tle oddalonego miasta.

Predella z  Kołobrzegu pokazu-
je zatem scenę rozesłania apostołów, 
ale włączono do niej dodatkowe ele-
menty, jak postać Judasza czy Ukrzy-
żowanie, które jest kolejnym, po zdra-
dzie Judasza, zrealizowanym etapem 
w  dziele Zbawienia. Znajdujące się 
wokół poruszone emocjonalnie po-
stacie apostołów zdają się o  tym wie-
dzieć i to przeżywać.

Na zakończenie należy wspo-
mnieć o  domalowanej później, trzy-
nastej postaci, w  habicie zakonnika, 

z  głową otoczoną nimbem. Ponie-
waż krąg patrycjatu kołobrzeskiego 
w  okresie około 1500  r. utrzymywał 
związki z  klasztorem franciszkanów 
w  Gryficach (Zofia Krzymuska-Fa-
fius, Kołobrzeg…, s. 186), być może 
jest to postać św. Franciszka. Dru-
ga hipoteza – to postać św.  Macie-
ja Apostoła, ucznia Jezusa, który zo-
stał wybrany do grona dwunastu apo-
stołów (Dz 1,15-26) po samobójczej 
śmierci Judasza; znajdujemy o nim in-
formacje w komentarzach do Dziejów 
Apostolskich. Według podania Kle-
mensa z Aleksandrii św. Maciej Apo-
stoł wprowadził do życia zakonnego 
i kościelnego ascezę, co może uzasad-
niać ascetyczny, zakonny ubiór świę-
tego. Byłoby to również dopełnie-
niem historii, opowiadanej nam przez 
scenę na predelli. Oto jeden z dwuna-
stu zdradził Jezusa, Jezus został ukrzy-
żowany. Chrystus objawił się następ-
nie jedenastu apostołom, polecił im 
iść i głosić Ewangelię. Jest on Źródłem 
Wody, z  którego należy czerpać. Po 
samobójczej śmierci Judasza do apo-
stołów dołącza św. Maciej, aby razem 
z  nimi, w  dwunastu, pielgrzymować 
i głosić naukę Chrystusa. Tylko ta na-
uka, którą czerpiemy od pielgrzymu-
jących nauczycieli, jak wodę ze Źródła 
Życia, może pozwolić nam przeżyć 
w  świecie pełnym niebezpieczeństw, 
czających się, jak fala wzbierająca na 
horyzoncie.

Aleksandra  
Zaremba-Rybińska

6
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Chreptiowska stanica
.........................................................................................................................................

W trzeciej części Sienkie-
wiczowskiej Trylogii 
pułkownik dragoński 
Michał Wołodyjow-

ski pisze z Chreptiowa do żony Basi: 
„Fortalicję wzniosłem z  okrąglaków 
setną; kominy okrutne. Dla nas kilka 
izb w osobnym domie”. I zaraz dodaje: 
„Żywicą wszędy pachnie i  świerszczów 
siła nalazło, które jak wieczorem po-
czną grać, to aż psi się ze snu zrywają. 
[...] Komnatkę twoją kazałem kilimka-
mi obić i zacnie się prezentuje”. Pogra-
niczna placówka i świerszcze za komi-
nem, twarda żołnierska służba i  do-
mowe ciepło, izba pełna gwaru, dra-
matycznych opowieści i  beztroskich 
tańców, wszystko to tak bardzo jest li-
terackie, że wśród wielu miejsc, ukaza-
nych w Panu Wołodyjowskim, Chrep-
tiów uchodzi zwykle za czysto autor-
ską kreację. Tymczasem Chreptiów 

istniał i  istnieje nie mniej realnie niż 
Kamieniec czy Raszków (choć nie 
na każdej mapie można go znaleźć). 
Sienkiewicz zaś zrobił to, co zwykle: 
dokładnie zbadał dokumenty i  rela-
cje, a potem przetworzył je tak, jakby 
sam na co dzień pijał wyborny miód 
w chreptiowskiej świetlicy.

Miejsce na kresową stanicę – for-
talicję w  połowie drogi z  Kamieńca 
do Mohylowa jest doprawdy idealne. 
Stromy i  wysoki, stumetrowy brzeg 
granicznego wtedy Dniestru two-
rzy między jarami rzeczki Daniłów-
ki od zachodu i  Kałusika od wscho-
du swoisty cypel dwukilometrowej 
szerokości. Rozległy i piękny stąd wi-
dok na niski „multański”, czyli moł-
dawski niegdyś brzeg, skąd zagrażać 
mogły tatarskie czambuły lub turec-
ka nawała. Obecnie, po zbudowaniu 
zapory w  Nowodniestrowsku, rzeka 

jest szersza niż dawniej i  przejście jej 
w  bród nie byłoby możliwe, ale ma-
lowniczości w niczym to nie umniej-
sza. Oprócz służby strażniczej na gra-
nicy Rzeczypospolitej chreptiowska 
załoga utrzymywała też spokój w oko-
licy, często nękanej napadami Tata-
rów oraz wszelkiego rodzaju rozbój-
ników i  opryszków. „W dłoń miecz, 
broń rubieży, gdzie wróg – niech ude-
rzy, chan niestraszny nam” – słowa na-
strojowej ballady, napisanej do filmu 
Jerzego Hoffmana Pan Wołodyjowski 
mówią właściwie wszystko.

Dzięki spisanej przez hetma-
na wielkiego koronnego Jana Sobie-
skiego dyspozycji wojsk pogranicz-
nych wiemy – tak jak wiedział Sien-
kiewicz – że komendantem wznie-
sionej „w Chrebtijewie” stanicy był 
od jesieni 1671  r. Jerzy Wołodyjow-
ski, pułkownik i  stolnik przemyski, 

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

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

1 | Widok na Dniestr 
i „multańską stronę”1
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pierwowzór powieściowego bohate-
ra. Załoga liczyła pięciuset-sześciuset 
żołnierzy, w  większości jazdy. Sobie-
ski wymienia chorągwie starosty ka-
mienieckiego i  generała ziem podol-
skich Mikołaja Potockiego, chorągiew 
tatarską podkomorzego podolskiego 
Hieronima Lanckorońskiego, chorą-
giew pana Kwiatkowskiego, podstole-
go przemyskiego, pułk kozacki Samu-
ela Motowidły i sześćdziesięciu drago-
nów z regimentu pana Linkhauza. So-
lidne ziemno-drewniane umocnienia 
otaczały majdan z wieloma budynka-
mi. Latem 1672 r. Wołodyjowski z ca-
łym wojskiem został odwołany do za-
grożonego Kamieńca, a  nadciągają-
cy Turcy spalili opuszczoną fortalicję. 
Pożar musiał być potężny, skoro na-
zwa Pogoriełoje, precyzyjnie wskazu-
jąca historyczne miejsce, używana jest 
w okolicy do dziś.

Chreptiów pojawia się w źródłach 
po raz pierwszy w roku 1530 jako na-
zwa wsi, leżącej 2 km na północ od 
brzegu Dniestru. W  XVI  w. należała 
do dóbr królewskich, w 1565 r. dzier-
żawił ją Paweł Jacimirski. W XVII w. 
było zapewne tak jak w powieści: „pu-
stynia to okrutna. Wioszczyna zawsze 
była licha, a  od dwudziestu lat tyle 
razy przeszły przez nią watahy kozac-
kie i  czambuły tatarskie, że nie wiem, 
czy dwie belki zbite do kupy znajdę”. 

W XVIII w. utworzone zostało chrep-
tiowskie starostwo niegrodowe. Za-
chowane w  kościele Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Buczaczu 
epitafium zmarłej w  1768  r. Marian-
ny z Łaskich Sobieszczańskiej, „staro-
ściny chreptejowskiej”, to jedno z  nie-
licznych świadectw jego istnienia. 
W 1779 r. starostą był Marcin Bolesta 
Koziebrodzki, sędzia halicki. Po roz-
biorach Katarzyna II podarowała do-
bra chreptiowskie niejakiemu Trosz-
czyńskiemu, a ten sprzedał je Pawłowi 
Feliksowi Sobańskiemu. Majątek ry-
chło odziedziczył syn Pius, który za-
pewne na początku XIX w. zbudował 
rodzinny dwór. W  drugiej połowie 
XIX  w. Chreptiów przeszedł w  ręce 
Rosjanina Michaiła Patona.

Ruiny siedziby Sobańskich, zupeł-
nie nieznanej, bo wobec braku jakiej-
kolwiek dokumentacji nigdzie nieopi-
sanej, zachowały się na wschodnim 
skraju wsi (poniżej pomnika boha-
terów wojny). Z zewnątrz wyglądają 
jak zniszczona szopa i dopiero w środ-
ku widać ślady dawnej świetności. Fa-
sadę wychodzącą na jar Kałusika zdo-
bi czterokolumnowy ganek. Z po-
wodu nachylenia terenu część miesz-
kalna wspiera się na wysokim coko-
le, kryjącym pomieszczenia gospodar-
cze. Od tej strony ruiny są zarośnię-
te i  niedostępne. Gdzie było główne 

2 | Sala 
w ruinach dworu

3 | Epitafium 
starościny 
chreptiowskiej 
w Buczaczu

4 | Krzyż 
na reliktach 
stanicy

(zdjęcia: 1-3 
– Jarosław 
Komorowski, 
4 – Katarzyna 
Buczek)

.............................
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wejście, trudno powiedzieć, obecne 
prowadzi przez dziurę w ścianie. We-
wnątrz zwraca uwagę reprezentacyj-
na sala z  sześcioma jońskimi kolum-
nami i ozdobną wnęką, a obok mniej-
szy, także kolumnowy pokój z rozpru-
tym kominkiem. Z dachu pozostała 
trzymająca się jakimś cudem więźba. 
Wszędzie pod nogami poniewierają 
się fragmenty sztukaterii, która odpa-
dła od ścian i nieistniejących już sufi-
tów. Smutny to, ale i niesamowity wi-
dok. W czasach sowieckich w budyn-
ku mieściły się biura kołchozu i przed-
szkole, potem ktoś go podobno kupił 
– dokładnie nie wiadomo...

Do Chreptiowa podróżowa-
ło się niegdyś drogą wzdłuż Dnie-
stru, przez jary i  wzgórza. Obec-
nie dojechać można tylko od półno-
cy, z Nowej Uszycy przez Kuczę i Fi-
lipy Chreptiowskie do wsi z  ruinami 
dworu, a potem dalej, polnymi droga-
mi na sam brzeg rzeki. Ze stanicy Ma-
łego Rycerza przetrwały porośnięte 
krzewami, ale czytelne relikty obron-
nych wałów. W  najwyższym punkcie 
stoi dziś prawosławny krzyż na beto-
nowym cokole z  urzędową tabliczką, 

wskazującą zabytek archeologiczny 
– „osadę”. Pozostałości kresowej sta-
nicy są więc oficjalnie chronione. Jej 
artystyczną wizualizację (zbudowaną 
w 1967 r. w Bieszczadach, pod Otry-
tem) zobaczyć można w  jednej z  fil-
mowych adaptacji powieści Sienkie-
wicza: Panu Wołodyjowskim lub tele-
wizyjnych Przygodach pana Michała 
(reż. Paweł Komorowski).

W listopadzie 1918 r., gdy Pol-
ska odzyskiwała niepodległość, Jerzy 
Braun napisał i  skomponował jedną 
z najpiękniejszych pieśni harcerskich. 
Wcześniej, w tarnowskim gimnazjum, 
należał do drużyny im. Michała Wo-
łodyjowskiego, nietrudno więc zgad-
nąć, o której to stanicy myślał przede 
wszystkim:
„Płonie ognisko i szumią knieje,
Drużynowy jest wśród nas.
Opowiada starodawne dzieje,
Bohaterski wskrzesza czas.

O rycerstwie spod kresowych stanic,
O obrońcach naszych polskich granic,
A ponad nami wiatr szumny wieje
I dębowy huczy las”.

Jarosław Komorowski

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

W 2012 r. ukazał się pierwszy tom z kresowej 
serii autorstwa Stanisława Sławomira Niciei 

– Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast 
kresowych. Opisane tam zostały Lwów, Stanisła-
wów, Tarnopol, Brzeżany i Borysław (zob. „Spo-
tkania z Zabytkami”, nr 1-2, 2013, s. 37). 

W ubiegłym roku mieliśmy okazję poznać dwie 
kolejne części, w których Stanisław Sławomir Nicie-
ja przedstawił dzieje miejscowości będących w Dru-
giej Rzeczypospolitej modnymi uzdrowiskami i letni-
skami kresowymi („Spotkania z Zabytkami”, nr 1-2, 
2014, s. 41). Niedawno ukazał się 
IV tom serii, poświęcony Kołomyi, 
Żabiemu i Dobromilowi.

Kołomyja nazywana była sto-
licą Pokucia, Żabie – stolicą Hu-
culszczyzny. Dobromil – miasto 
wielokrotnie opisywane na łamach 
„Spotkań z Zabytkami” − szczyci-
ło się sławnymi, wpływowymi ro-
dami, stąd wywodzili się Herburto-
wie, Żuławscy, Wiśniowscy, Jawo-
rowscy, Hryckowie. Te trzy miej-
scowości, fascynujące różnorod-
nością i oryginalnością, pełne kon-
trastów, z mieszkańcami kultywu-

jącymi tradycyjne zwyczaje, przedstawione zosta-
ły z właściwą Stanisławowi Sławomirowi Niciei 
narracją. Książka, napisana w lekkim, popularnym 
stylu, pełna jest nie tylko historycznych opisów 
i cytowanych z archiwów dokumentów, ale rów-
nież anegdot, przypowieści i wspomnień. 

Dodatkowym walorem publikacji jest cieka-
wa szata edytorska. 258 archiwalnych, unikato-
wych i współczesnych fotografii pochodzi przede 
wszystkim z prywatnego zbioru autora i jego 
żony Haliny. W indeksie osób zamieszczono po-

nad tysiąc nazwisk, co świad-
czy o ogromnej pracy wykona-
nej przez autora, który dotarł do 
wielu świadków przeszłości kreso-
wych miast. Czytelnikom pozosta-
je delektować się tą niezwykłą pu-
blikacją w oczekiwaniu na kolejne 
książki Stanisława Sławomira Ni-
ciei, które będą kontynuacją kre-
sowej serii.

Tom można nabyć (cena: 58,80 
zł) bezpośrednio u wydawcy (Wy-
dawnictwo MS, 45-057 Opole, 
ul. Ozimska 17, tel./fax 77 454- 
-64-12, www.wydawnictwoms.pl). 

MIASTA KRESOWE
Spotkanie z książką

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Jastarnia zajmuje środkową część 
Półwyspu Helskiego. Grunt, 
na którym ją założono, po-
wstał z  rumowiska brzegowego  

 nanoszonego ze środkowego wy-
brzeża przez morskie prądy. Nie jest 
on stabilny i  dlatego półwysep był 
przerywany przez sztormy i  napory 
lodu. Z tego powodu prawie nie było 
tu poletek uprawnych i  dobrej dro-
gi. Jeszcze w  drugiej dekadzie XX  w. 
powtarzano, że „jeżeli napiętki niedo-
brze do butów przymocowane, łatwo je 
w piasku zgubić”. W piasku grzęzły nie 
tylko buty, ale i wozy. 

Nie wiadomo, kto i  kiedy Jastar-
nię założył. W  latach pięćdziesiątych 
XX w. archeolodzy odsłonili w okoli-
cy ukryte w  wydmie resztki niedużej 
osady z przełomu I i II tysiąclecia, ze 
szczątkami budynków i śladami dwu-
nastu palenisk oraz dużą liczbą cię-
żarków do sieci, co wskazuje, że mo-
gła to być osada rybacka, nie ma jed-
nak pewności, że cokolwiek łączy ją 
z  obecną Jastarnią. W  źródłach pisa-
nych pojawia się w 1378 r. Była wte-
dy własnością krzyżacką i  podlegała 
komturstwu gdańskiemu. Wymienia 
ją wystawiony przez Zakon przywilej 
miejski dla Helu, w którym występu-
je jako Osternäs, nieduża osada z kil-
koma mieszkańcami. Po przegranej 
przez Krzyżaków wojnie trzynastolet-
niej (1454-1466) Pomorze Gdańskie 
wróciło do Polski jako część teryto-
rium Prus Królewskich. Już w 1454 r. 
na mocy przywileju królewskiego Hel 
stał się własnością Gdańska i pozostał 
w  jego władaniu do czasu rozbiorów, 
Jastarnia zaś w 1466 r. została włączo-
na do starostwa puckiego jako kró-
lewszczyzna. 

W 1526 r. król Zygmunt Stary po-
twierdził prawo Gdańska do Helu 
i  dodatkowo przekazał gdańszcza-
nom porośnięte lasem tereny sięgają-
ce do Jastarni. Obydwa dominia po-
dzielono rowem granicznym i  posta-
wiono wzdłuż niego płot. Po wschod-
niej stronie powstała Jastarnia Gdań-
ska (Danziger Heisternest), która ra-
zem z  Helem podlegała Radzie Mia-
sta Gdańska oraz parafii w Helu, a Ja-
starnię po zachodniej stronie nazwa-
no Pucką (Putziger Heisternest). 
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Jastarnia dawniej i dziś
.........................................................................

Utrzymała ona status królewszczyzny, 
jej bezpośrednim zwierzchnikiem był 
starosta pucki, a wierni należeli do pa-
rafii w  Swarzewie. W  ciągu XVI stu-
lecia Hel „zlutrzył się i  zniemczył”, 
a  z  nim również Jastarnia Gdańska, 
natomiast Jastarnia Pucka utrzyma-
ła się przy Polsce i wyznaniu katolic-
kim, zachowując język polski, a  wła-
ściwie – kaszubski. Próby wysławia-
nia się po polsku (a nie po kaszub-
sku) w  kontaktach rodzinnych i  są-
siedzkich uznawano w  dziewiętna-
stowiecznej Jastarni za rzecz preten-
sjonalną i  nazywano „polaszeniem”. 
Mimo to rodzice uczyli dzieci czytać 
po polsku, bo w  pruskiej szkole – co 
zrozumiałe – prowadzono naukę po 
niemiecku.

Do kościoła parafialnego było z Ja-
starni około 30 km pieszej wędrówki, 
a  że brakowało dobrej drogi, wygod-
niej było płynąć łodzią wiosłowo-ża-
glową. W  1766  r. starościna pucka 
Urszula Przebendowska ufundowa-
ła w  Jastarni małą kaplicę, gdzie cza-
sami odprawiali msze święte domini-
kanie lub franciszkanie, którzy przy-
jeżdżali z  Gdańska i  Wejherowa, by 
w ramach kwesty pozyskiwać ryby na 
swoje potrzeby. Był to awans dla wsi, 
która pod względem wielkości zaj-
mowała na półwyspie przedostatnie 
miejsce (tylko Chałupy były mniej-
sze). W  1835  r. stanął tu nieduży 
drewniany kościół, który po rozbudo-
wie w 1879 r. mógł pomieścić sześćset 
osób; w  1932  r. ustąpił miejsca mu-
rowanej świątyni, która przetrwała 
do dzisiaj. Po wybudowaniu kaplicy 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

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

1 | Elwiro Andriolli, „Pasażerowie łodzi 
wycieczkowych na płyciźnie w Jastarni” 
(„Wylądowanie w Jastarni”), drzeworyt

2 | Elwiro Andriolli, „Kościół w Jastarni”, 
drzeworyt
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mieszkańcy Jastarni Gdańskiej za-
częli stopniowo skłaniać się ku daw-
nej konfesji i  do języka kaszubskie-
go. Widomym znakiem tej tendencji 
było ustawienie we wsi, w 1883 r., ka-
pliczki z figurą św. Rozalii z Palermo, 
patronki nękanych zarazami. Kiedy 
Jastarnia Gdańska stała się na powrót 
kaszubska i katolicka, w XIX w. przy-
brała nazwę Bór. Po ostatniej wojnie 

obie wsie zostały połączone admini-
stracyjnie w jedno osiedle.

W Jastarni nie stawiano domów 
według porządku niemieckiego szczy-
tem przy ulicy – jak w  Helu – ale 
były rozrzucone na parcelach bez pla-
nu, każdy osobno. Z tego powodu 
wieś miała mnóstwo „uliczek”, mó-
wiono, że po cztery dokoła każdej 
chaty. W  XIX stuleciu stało we wsi 

około sześćdziesięciu domów. Star-
sze były drewniane, a  młodsze z  pru-
skiego muru, prawie wszystkie pokry-
te dachówką, ale można było spotkać 
też darń torfową, stosowaną wcześniej 
na osłonę dachów. Drewno na budu-
lec wyrzucane było przez morze, a po-
chodziło z  rozbitych statków. Glinę 
dowożono z oksywskiego cypla, a da-
chówki – podobnie jak kafle piecowe 
– z  Gdańska. Wszystkie domy miały 
podobną wielkość i  jednakowy układ 
wnętrz. Na wprost wejścia znajdowa-
ła się sień z kuchnią, a za nią dwa po-
mieszczenia zwane komorami. Po pra-
wej była duża izba mieszkalna z  trze-
ma oknami, po lewej zaś pomieszcze-
nia dla zwierząt, czyli krów, świń i dro-
biu. Na stryszku pod dachem przecho-
wywano siano. Niezbyt grube ściany 
słabo chroniły od chłodów, dlatego na 
zimę rybacy okrywali je od zewnątrz 
trawą morską i  przed rozwianiem 
umacniali palikami. Obok chat stawia-
no charakterystyczne dla rybackich 
osad szopy z połówek starych łodzi.

Rzadkim widokiem były ogródki 
przydomowe, bowiem ich założenie 
i utrzymanie wymagało dużego wysił-
ku. Dla ochrony przed piaskiem ota-
czano je płotem ze szczelnie przyle-
gających desek. Tylko nieliczni ryba-
cy posiadali małe poletka, gdzie naj-
częściej uprawiali kartofle. Potrzebne 
produkty kupowali w  Gdańsku albo 
Pucku.

Wielka izba w  rybackiej chacie 
była jednocześnie sypialnią, salonem 
i sieciarnią. Podłoga i sufit były z de-
sek, często pomalowanych w ulubio-
nym przez jastarnian kolorze niebie-
skim (modrym). W  izbie stała „po-
lica” do misek i  talerzy; w  jednym 
rogu znajdował się stół, a  w  drugim 
łóżko i obok niego duża skrzynia, na 
której można było się przespać albo 

3 | Elwiro Andriolli, „Chata w Jastarni”, 
drzeworyt 

4 | Elwiro Andriolli, „Wnętrze chaty w Jastarni”,  
drzeworyt 

5 | Główna ulica w Jastarni, widok współczesny, 
2012

(ilustracje: 1-4 − wg „Kłosy” , T. l, nr 1288, 1890;  
fot. 5 – Tadeusz T. Głuszko) 

................................................................................ 
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po pracy wypocząć. Znaczną część 
izby zajmował piec; obwiedziony był 
ławą, a za nim stawiano drugie łóżko. 
Na ścianach wisiało wiele obrazów 
i  zegar oraz malowane w  kwiaty an-
gielskie talerze.

W drugiej dekadzie XX w., kie-
dy Polska odzyskała dostęp do Bał-
tyku, Polacy zapragnęli jeździć la-
tem nad morze. Nie wszystkim od-
powiadał Sopot, odwiedzany chęt-
nie podczas zaborów. I wtedy zosta-
ła „odkryta” Jastarnia. Brakowało jej 
jednak letniskowego zaplecza. Wie-
lu gości nie chciało mieszkać w  ry-
backich chatach. Zaczęto zatem sta-
wiać domy murowane z pokojami na 
wynajem oraz pensjonaty. Część no-
wych domów budowano w  tradycyj-
nym stylu, w innych widoczne są ten-
dencje modernistyczne. Inwestora-
mi byli nie tylko jastarnianie, przy-
bywał też „kapitał obcy” z  Gdyni, 
Warszawy, Poznania itp. Rozwój bu-
downictwa wymusił również zmiany 
w  układzie przestrzennym wsi. Wy-
tyczone zostały nowe ulice, założono 

elektryczność i wodociąg, zbudowano 
połączenie drogowe i kolejowe z kra-
jem. Pojawiły się sezonowe sklepy, pie-
karnie, kawiarnie, restauracje oraz za-
kłady usługowe. W latach 1926-1929 
w  zatoczce powstał port, do które-
go z Gdyni przypływały wycieczkow-
ce. Obok mola stanął modernistyczny 
budynek przystani z  kasami, pocze-
kalnią, kawiarnią i  salą dancingową, 
a w 1939 r. na skarpie od strony Bał-
tyku ukończono budowę nowocze-
snego Domu Zdrojowego, który bry-
łą i detalami nawiązywał do architek-
tury okrętowej, szczególnie lansowa-
nej w Gdyni. Jastarnia nigdy nie stała 
się luksusowym kąpieliskiem i  dlate-
go nie zatraciła charakteru wsi rybac-
kiej. Wciąż można tu spotkać dużo ni-
skich domków z cegły wiśniówki albo 
z cegły białej, inne – otynkowane. Nie 
wszystkie są domkami rybaków, ale 
wielkością i  kształtem nawiązują do 
zabudowy z przełomu XIX i XX w.

Zmiany zapoczątkowane w  dwu-
dziestoleciu międzywojennym spo-
wodowały istotną przemianę dawnej 

osobnej wspólnoty. Jakby na pocie-
chę – dzięki dobrej przystani – roz-
winęło się rybołówstwo i  miejscowe 
rodziny mogły czerpać zyski z dwóch 
źródeł: rybołówstwa i  wynajmu po-
koi. Rodzimi jastarniacy mogli też 
podejmować pracę sezonową poza 
domem przy szeroko rozumianej ob-
słudze wczasowiczów, a  nowe połą-
czenia – drogowe i  kolejowe – uła-
twiły dojazdy do szkół i  pracy poza 
półwyspem.

Konsekwencją innych przemian, 
które nastąpiły w  ostatnich dziesię-
cioleciach, jest upadek tradycji rybac-
kiej i to nie tylko w Jastarni, ale na ca-
łym polskim wybrzeżu. Ta sytuacja 
zrodziła frustrację, poczucie krzyw-
dy i opuszczenia. Pewnie dlatego duże 
emocje towarzyszyły wystawie „Rody 
rybackie z  Jastarni”, otwartej w  lip-
cu 2012 r. w hali widowiskowo-spor-
towej. Pokazano na niej drzewa gene-
alogiczne bodaj wszystkich rodzin za-
siedziałych w Jastarni. 

Tadeusz T. Głuszko
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Zespół kościelno-klasztorny 
w Hebdowie w pobliżu No-
wego Brzeska jest jednym 
z  najcenniejszych obiektów 

architektury średniowiecznej i nowo-
żytnej w  Małopolsce i  drugim – po 
tynieckim – najstarszym założeniem 
klasztornym na tym terenie. Ostat-
nio przeprowadzony remont klaszto-
ru stanowi godny naśladowania przy-
kład udanej rewitalizacji zabytkowe-
go obiektu, łączenia tradycji z nowo-
czesnością.

Pierwszą budowlą przyszłego ze-
społu był kościół Wniebowzięcia 
NMP, ufundowany w  1149  r. przez 
norbertanów przybyłych tutaj ze Stra-
howa pod Pragą. Pierwotnie był drew-
niany, a  od połowy XIII  w. ceglany. 
W XVII w. jego rozbudowę rozpoczął 
opat Melchior Olszewski. Korpus ko-
ścioła przebudowano wówczas na 
trójnawowy, zwieńczony dwiema wie-
żami, które nadbudowano po poża-
rze w 1859 r. do wysokości 45 m. Po-
czątkowo miały bronić mieszkańców 
okolicznych wsi i  zakonników przed 
hordami Tatarów i  oddziałami husy-
tów. Masywne romańskie konstruk-
cje nie pozwalały wedrzeć się oblega-
jącemu mury wrogowi. Stanowiły też 
doskonały punkt obserwacyjny. W la-
tach 1692-1727 do prezbiterium od 
wschodu została dobudowana kaplica 
oratoryjna. Wzniesiono ją na planie 
kwadratu, z  trzema absydami (wie-
loboczną od wschodu i  półkolisty-
mi od południa i  północy). Jej wnę-
trze ozdobiono polichromią namalo-
waną przez Andrzeja Radwańskiego; 
w 1881 r. została przemalowana przez 
Franciszka Radwana. W  środku ka-
plicy umieszczono kopułę z  latarnią, 
która służyła do orientacji żeglującym 

Zespół klasztorny w Hebdowie
– perła architektury sakralnej w Małopolsce

................................................................................................................................................
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po Wiśle. Kopułę ozdobiono malowi-
dłami z  wyobrażeniami Ośmiu Bło-
gosławieństw i przedstawieniami czte-
rech kontynentów: Azji, Ameryki, 
Afryki i  Europy. Łuk pod kopułą, na 
którym namalowano płaszcz królew-
ski, szyszak, berła królewskie i  het-
mańskie (są wotami dla Matki Boskiej 
z  Dzieciątkiem, zwanej Hebdowską, 
za ocalenie po najeździe szwedzkim), 
został ozdobiony olbrzymim herbem 
maryjnym w  kształcie słońca. Całość 
zamknęły dwie pozłacane rzeźby: św. 
Norberta i  św. Augusta. W  1773  r. 
zbudowano w kościele ołtarz główny, 
za którym w  niszy ustawiono figurkę 
Matki Boskiej Hebdowskiej zasuwaną 
obrazem Przemienienia Pana Jezusa. 

Jeszcze przed wzniesieniem kapli-
cy oratoryjnej, w  połowie XVII w., 
od strony południowej dobudowa-
no do kościoła trzy skrzydła klaszto-
ru. W  1819  r. władze carskie zlikwi-
dowały zakon norbertanów i  zrabo-
wały jego majątek, w  tym najwięk-
szą w  środkowej Europie bibliotekę 
klasztorną. Prawdopodobnie powo-
dem kasaty było ukrywanie przez za-
konników w klasztorze Tadeusza Ko-
ściuszki, który przebywał tu pod na-
zwiskiem „Majkowski” i przygotowy-
wał plan insurekcji. Carscy urzędnicy 
wywieźli korytem Wisły sześć dużych 
galer wypełnionych po brzegi dzieła-
mi sztuki, obrazami, księgami i kosz-
townościami przez lata gromadzony-
mi w zakonie. 

Po kasacie budynki klasztoru po-
padły w  ruinę, ulegając m.in. serii 
groźnych pożarów. Po drugiej wojnie 
światowej zostały zaadaptowane do 
potrzeb PGR. Od 1948  r. właścicie-
lami założenia kościelno-klasztorne-
go i  gospodarzami parafii stali się pi-
jarzy, ale pomimo długoletniej troski 
zakonu o powierzony obiekt wymagał 
on gruntownego remontu. W 2002 r. 
ostatni lokatorzy z  PGR opuścili 

budynki klasztoru, które były w  bar-
dzo złym stanie. Z wnętrz zniknęło 
wszystko oprócz ścian, nawet stropy 
zostały wyburzone. Podobny los spo-
tkał klatki schodowe. 

W latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku ksiądz Józef Ostrę-
ga, hebdowski proboszcz (który peł-
ni tę funkcję do dziś), rozpoczął re-
mont zespołu kościelno-klasztorne-
go w  Hebdowie pod nadzorem pra-
cowników naukowych krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. W koście-
le wyremontowany został dach, za-
łożono rynny, wykonano odwodnie-
nie. Odnowiono także ołtarz główny, 
stalle i  ołtarze boczne, figurkę Mat-
ki Boskiej Hebdowskiej oraz dwa 

świeczniki z herbem opata Józefa Za-
łuskiego z 1729 r. W trakcie remontu 
w kaplicy oratoryjnej odsłonięto wie-
le barokowych malowideł, przema-
lowanych w  1881  r. przez Franciszka 
Radwana, które zachowały się w  ka-
plicach bocznych oraz nad glorią ni-
szy. Przedstawiają one m.in. anio-
ły grające na różnych instrumentach; 
w  głównej nawie na ścianie tęczowej 
odsłonięto scenę „Ukrzyżowania”.

Sensacyjne odkrycie podczas re-
montu w kościele wiąże się też z oto-
czonym szczególną czcią obrazem 
Matki Boskiej Starobrzeskiej, któ-
ry w  1832  r. przeniesiony został do 
bocznego ołtarza kościoła w  Hebdo-
wie z rozebranego kościoła w Starym 

1 | Zespół kościelno-klasztorny w Hebdowie 
z lotu ptaka

2 | Kościół Wniebowzięcia NMP

3 | Wnętrze kościoła, w górze kopuła kaplicy 
oratoryjnej

................................................................................ 
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Brzesku. Podczas prac konserwator-
skich okazało się, że malowidło jest 
o wiele starsze niż sądzono przez wie-
le lat. Po demontażu obrazu i  zdję-
ciu sukienek ukazała się pełna kom-
pozycja, przedstawiająca Matkę Bo-
ską z  Dzieciątkiem w  typie Hodege-
trii, namalowaną temperą na desce, 
datowaną na… około 1460 r.! Rów-
nocześnie z usuwaniem wtórnych na-
warstwień i  przemalowań wykonano 
zabiegi z  zakresu konserwacji tech-
nicznej: zaimpregnowano drewniane 
podobrazie, sklejono deski, przygoto-
wano specjalną konstrukcję w formie 
drewnianej kratownicy, którą przy-
klejono do odwrocia w celu stabiliza-
cji podobrazia, podklejono odspoje-
nia warstwy malarskiej, uzupełniono 
ubytki zaprawy i  wykonano retusze 
w miejscach ubytków warstwy malar-
skiej i złoceń. Po renowacji malowidło 

powróciło w  dwóch obrazach. Ory-
ginał umieszczony został w  bocznym 
ołtarzu, w  którym zasuwą jest obraz 
św. Józefa z  Dzieciątkiem Jezus. Za-
projektowano do niego nową, drew-
nianą i złoconą ramę. Wykonano rów-
nież kopię, która została umieszczo-
na w kaplicy klasztoru. Remont w ko-
ściele nadal trwa.

Generalny remont klasztoru uda-
ło się przeprowadzić dopiero w  la-
tach 2007-2011 pod patronatem Pol-
skiej Prowincji Pijarów w  Krako-
wie. W  pierwszym etapie wykona-
ne zostały podstawowe prace ziem-
ne – izolacje pionowe murów w wiry-
darzu i murów po stronie zewnętrznej 
oraz izolacje poziome. W  wirydarzu 

4 | Czternastowieczna figura Matki Boskiej 
Hebdowskiej w ołtarzu głównym

5 | Obraz Matki Boskiej Starobrzeskiej po 
renowacji, zamieszczony w ołtarzu bocznym

6 | Scena „Ukrzyżowania” na ścianie tęczowej 
głównej nawy

...............................................................................
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zamocowano pale fundamentowe 
służące posadowieniu odtwarzanego 
czwartego krużganka (zgodnie z  da-
nymi uzyskanymi w  badaniach ar-
cheologicznych) i  wymurowano ścia-
nę z otworami okiennymi. Odnowio-
no też części podziemne, w  których 
znajdowały się m.in. pomieszczenia 
dawnego karceru. Koszt wszystkich 
prac wyniósł ponad 17 mln zł, z cze-
go wkład własny zakonników to nie-
całe dwa miliony, resztę środków uzy-
skano z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego dzięki Mini-
sterstwu Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.

W trakcie prac remontowo-kon-
serwatorskich w klasztorze natrafiono 

na nieznane wcześniej, interesujące 
rozwiązania architektoniczne. W po-
mieszczeniu recepcji odkryto rene-
sansowy plan miasta (prawdopodob-
nie Sandomierza) w  formie rysun-
ku. Z kolei w  ceglanych sklepieniach 
z  zasypem gruzowym, które pełni-
ły funkcję stropów, znaleziono poli-
chromie; obecnie są one eksponowa-
ne pod przeszkloną podłogą. Przed-
stawiają m.in. twarze norbertanów, 
być może opatów, w tondach. Wszyst-
ko wskazuje na to, że pierwotnie po-
mieszczenia podziemne były wyższe 
i  niepodzielone na dwie kondygna-
cje. W miejscu, gdzie znaleziono poli-
chromie być może był kapitularz. Kie-
dy zakonnicy postanowili wybudować 

piętro, wbudowując strop nad par-
terem musieli ściany podzielić i z ko-
nieczności zasłonili polichromie. 

W czasie prac odtworzono od 
podstaw krużganek północny. W sali 
konferencyjnej (tzw. Sali Opata) prze-
prowadzono kompletną konserwację 
polichromii, w Sali św. Norberta pod-
dano konserwacji polichromie oraz 
stiuki. 

W sąsiedztwie kościoła na remont 
czeka jeszcze budynek dawnego klasz-
tornego spichlerza, który po drugiej 
wojnie światowej uległ znacznej de-
wastacji. O jego pochodzeniu i świet-
ności świadczy umieszczona nad prze-
budowanym wejściem łacińska in-
skrypcja i data „1750”.

Ojcowie pijarzy zdecydowali, że 
odremontowany zespół klasztorny 
będzie dostępny nie tylko dla zakon-
ników, ale stanie się miejscem otwar-
tym dla gości i  turystów. Utworzyli 
ponadto „Centrum Wiara i  Kultura”, 
którego działalność zainaugurowała 
otwarta w 2012 r. wystawa „Dziedzic-
two kulturowe zakonów w  zbiorach 
pijarów”. Centrum zaprasza też na re-
kolekcje czy warsztaty. 

Po remoncie zespołu klasztorne-
go w  Hebdowie powstał obiekt no-
woczesny, w którym zachowano i wy-
eksponowano elementy historycz-
ne. W  odrestaurowanych wnętrzach 
umieszczono także Hotel św. Norber-
ta i  restaurację. Do dyspozycji gości 
są sale klubowe (jedna z nich znajdu-
je się w  dawnym skarbcu klasztoru), 
czytelnia, wirydarz wewnętrzny oraz 
aleje spacerowe na zewnątrz klasztoru 
wraz z dwiema altanami ogrodowymi. 
Hotel przystosowany jest do obsługi 
niepełnosprawnych gości.

W rezultacie przeprowadzonych 
prac hebdowski zespół klasztorny, na-
zywany architektoniczną perłą, zyskał 
godną współczesną oprawę. 

☐

7 | Sala św. Norberta w klasztorze

8 | Kaplica grzebalna pod kościołem

(zdjęcia: 1, 7 – „Centrum Wiara i Kultura” w Hebdowie, 
2, 6 – Ewa i Waldemar Lisieccy,  
3, 4, 8 – z archiwum sanktuarium hebdowskiego, 
5 – Ryszard Nowak)

...............................................................................
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Barokowa kaplica św. Jana 
Chrzciciela w  Krakowie 
przy ul. Dobrego Pasterza 
117 to jeden z niewielu zna-

komitych zabytków zachowanych na 
terenie dawnej wsi Prądnik Czerwo-
ny, zwanej niegdyś Wielkim. Powsta-
ła na niewielkim wzniesieniu w  po-
łudniowo-zachodnim narożniku fol-
warku dominikańskiego. Początki 
tego folwarku sięgają XV w., kiedy to 
w 1418 r. krakowski klasztor domini-
kanów objął w  posiadanie sołectwo 
wsi Prądnik Czerwony oraz stał się 
dzierżawcą gruntów przynależnych 
do sołectwa w wyniku darowizn kasz-
telana łęczyckiego Jana Ligęzy z Nie-
wiarowa. 

Pierwsza kaplica dominikanów 
z  klasztoru Trójcy Świętej zosta-
ła wzniesiona na Prądniku Czerwo-
nym na mocy przywileju wydanego 
13 czerwca 1594 r. przez księcia Jerze-
go Radziwiłła, biskupa krakowskie-
go. Pierwotnie kaplica nosiła wezwa-
nie św. Antoniego Eremity. Z powo-
du nieznanych trudności wybudowa-
no ją dopiero dziesięć lat później. Była 
to budowla stojąca w pobliżu dzisiej-
szej kaplicy na planie kwadratu o bo-
kach około 6 m, z węższym prezbite-
rium. Wspominał ją w  swoich zapi-
skach niemiecki dominikanin Mar-
tin Gruneweg (1562-ca. 1618): „31 
maja [1604] odpoczywałem z  braćmi 
w  Prądniku w  nowo założonym tam 
domu zakonnym i  odprawiłem w  ka-
plicy mszę za duszę braci zmarłych 

i  pochowanych w  trakcie zarazy”(Die 
Aufzeichnungen des Dominikaners 
Martin Gruneweg (1562-ca. 1618) 
über seine Familie in Danzig, seine 
Handelsreisen in Osteuropa und sein 
Klosterleben in Polen, hrg. A. Bues, 
Wiesbaden 2008, Bd 3, s. 1452). Ka-
plica ta uległa zniszczeniu przed 
1642 r. Jej pozostałością jest sklepiona 
krypta, wykorzystywana później jako 
piwnica gospodarcza stojącego na niej 
budynku. W  1642  r. została wznie-
siona przez przeora Jana Konstante-
go Morskiego nowa kaplica, murowa-
na. Konsekrował ją pod wezwaniem 
św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty 
biskup sufragan krakowski Tomasz 
Oborski. Nad portalem wejściowym, 
wykonanym z piaskowca, znajduje się 
tablica erekcyjna z 1642 r., z napisem 
mówiącym, iż kaplica ta została wy-
budowana przez przeora Morskiego, 
za papieża Urbana VIII i  panowania 
króla Władysława IV, gdy cesarzem 
był Ferdynand II, a  administratorem 
biskupstwa krakowskiego biskup la-
odycejski Tomasz Oborski.

Nowa kaplica została wybudo-
wana zapewne przez przedstawicie-
li krakowskiego cechu murarskiego, 
na zachód od poprzedniej, w  naroż-
niku murów otaczających dawny fol-
wark. Kaplica należała do klasztoru 
dominikanów, służyła jednak zapew-
ne miejscowej ludności Prądnika oraz 
służbie folwarcznej. Prawo do odpra-
wiania w  niej nabożeństw regulowa-
ły odpowiednie zarządzenia biskupie. 

W  kaplicy tej przyjął się zwyczaj od-
prawiania w dzień św. Jana Chrzcicie-
la odpustu, połączonego z wielką pro-
cesją Bractwa Różańcowego, które 
wyruszało rankiem z kościoła domini-
kanów Trójcy Świętej do obrazu Mat-
ki Bożej Łaskawej, który do 1910  r. 
znajdował się w ołtarzu głównym ka-
plicy.

10 kwietnia 1742  r. papież Bene-
dykt XIV w  wydanym dokumencie 
udzielił odpustu dla wszystkich wier-
nych przybywających do tej kaplicy 
w dzień święta Jana Chrzciciela, tj. 24 
czerwca. W  materiałach Teki Konser-
watorów Galicji Zachodniej z  począt-
ku XX  w. znajdujemy następującą in-
formację o  kaplicy, iż jest to baroko-
wa budowla orientowana, murowana, 

Krakowska kaplica 
św. Jana Chrzciciela 
na Prądniku Czerwonym

................................................................................................................................................
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centralna na planie zbliżonym do kwa-
dratu, nakryta kopułą. Ściany są wyso-
kie, tynkowane, zakończone gzymsem 
koronującym o dość znacznym wystę-
pie. Kopuła wyrasta bez tamburu, czyli 
bębna. Portal, wejścia, gzymsy, a także 
latarnia zostały wykonane z  piaskow-
ca. Odrzwia, o skromnych szczegółach 
i profilach, mają po bokach i na fryzie 
płaskie woluty. Na zworniku obramie-
nia wyrzeźbiony jest herb Odrowąż. 
Wnętrze kaplicy jest skromne. Ściany 
boczne i ściana naprzeciw wejścia mają 
wnęki arkadowe w  obramieniu profi-

lowanym z  impostami u  początku ar-
chiwolty. U góry ściany obiega bogaty 
gzyms o znacznym występie. Nad nim 
znajdują się w czterech ścianach półko-
liste lunety, a w nich okrągłe okna. Ko-
puła wznosi się bezpośrednio nad pen-
dentywami, wychodzącymi spomiędzy 
lunet. 

Wnętrze kopuły pokrywają ory-
ginalne malowidła ścienne, zapew-
ne z  trzeciej ćwierci XVIII w., wy-
obrażające cztery sceny z  życia św. 
Jana Chrzciciela: narodzenie, kaza-
nie na puszczy, chrzest Chrystusa oraz 
ścięcie św. Jana. Śmiałe pociągnięcia 
pędzla nadają dziełu niespotykaną 
lekkość. Ta oryginalna rokokowa po-
lichromia ma dużą wartość artystycz-
ną i  stanowi o  wyjątkowości kapli-
cy. Większość krakowskich polichro-
mii w XIX w. była restaurowana, czy-
li po prostu przemalowywana, co na 
pewno miało wpływ na ich kolorysty-
kę i  charakter. Tymczasem polichro-
mia w  kaplicy Jana Chrzciciela nie 
była nigdy przemalowywana. Według 
dr. Pawła Dettloffa, historyka sztuki 
z Polskiej Akademii Nauk, jest to uni-
kat w Krakowie. Przy okazji ostatnich 
prac konserwatorskich odkryto datę 

powstania malowideł: 1777. Badania 
odsłoniły także oryginalne siedem-
nastowieczne zacheuszki, czyli miej-
sca z  krzyżem, namaszczane podczas 
konsekracji świątyni. Polichromowa-
ne były również nisze, w których znaj-
dowały się ołtarze.

Układ planu i  bryły kaplicy św. 
Jana Chrzciciela wykazuje podobień-
stwo do czworobocznych kaplic ko-
pułowych Lubomirskich, św. Jacka, 
a  także Myszkowskich przy krakow-
skim kościele dominikanów Trój-
cy Świętej. Jak pisze dr Paweł Det-

tloff, prądnicka kaplica jest „[...] jed-
nym z  nielicznych przykładów wyko-
rzystania modelu kopułowego kapli-
cy grobowej w  budowli wolno stojącej 
o  funkcji wyłącznie kultowej, nie peł-
niącej roli mauzoleum” (Paweł Det-
tloff, Architektura XVII-wiecznej, 
podominikańskiej kaplicy św. Jana 
Chrzciciela na Prądniku Czerwonym 
w  Krakowie, „Teki Krakowskie”, IX, 
1999, s.  39). W  kaplicy na Prądniku 
były dwa drewniane, piękne, manie-
rystyczne ołtarze, pochodzące z  po-
czątku XVII  w., wykonane zapew-
ne w warsztacie dominikańskim. Sta-
nowią one przykład stylu przejścio-
wego między renesansem i barokiem, 
bogato złocone i  szlachetne w  kom-
pozycji, pod względem artystycznym 

reprezentują wysoką klasę. Pewne 
szczegóły stylowe, podobnie jak por-
tal wejściowy, mogą wskazywać na 
pochodzenie z  pierwszej kaplicy. Za-
pewne w  1914  r., podczas pierw-
szej wojny światowej ołtarze zosta-
ły przeniesione przez dominikanów 
do klasztoru krakowskiego. Jedne-
go z  tych ołtarzy w 1924 r. użyto do 
ozdoby epitafium biskupa krakow-
skiego Iwo Odrowąża w południowej 
ścianie prezbiterium kościoła Trójcy 
Świętej. Jest to ołtarz architektonicz-
ny o schemacie tryptyku, dekorowany 

ornamentem okuciowym, z  sześcio-
ma obrazami, malowanymi olejno na 
drewnie. W  predelli znajduje się sce-
na przedstawiająca dwunastoletniego 
Chrystusa wśród uczonych w świąty-
ni. W  środkowym polu umieszczony 
jest wizerunek biskupa Iwo Odrową-
ża, obraz barokowy, zapewne z pierw-
szej połowy XVIII w. W polach bocz-
nych ukazane są postacie czterech 
świętych, w  tym św. Hieronima i  św. 
Stanisława ze Szczepanowa. W zwień-
czeniu znajduje się obraz przedstawia-
jący wizję dominikanina, zapewne św. 
Tomasza z Akwinu, a na szczycie po-
sążek św. Marcina na koniu. 

Drugi z  ołtarzy z  kaplicy św. Jana 
Chrzciciela znajduje się w  najstar-
szej części krużganków. Jest to ołtarz, 

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

1 | Kaplica św. Jana Chrzciciela na Prądniku 
Czerwonym

2 | Ołtarz z kaplicy św. Jana Chrzciciela 
w kościele Trójcy Świętej 

3 | Ołtarz z kaplicy św. Jana Chrzciciela 
na krużgankach w klasztorze dominikanów

(zdjęcia: 1 − Paweł Cholewa, 2,3 – Piotr Hapanowicz) 

...............................................................................
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podobnie jak wcześniej opisany, dwu-
kondygnacyjny, trójdzielny, o schema-
cie tryptyku, z  bogatą dekoracją, or-
namentem okuciowym. W  predelli 
umieszczona jest scena przedstawia-
jąca Chrystusa koronowanego cier-
niem, z  postacią fundatora domini-
kanina, namalowana przez Stanisła-
wa Boja-Wódkę, malarza cechowe-
go. W  części środkowej jest wizeru-
nek św. Jana Kantego z  herbem Uni-
wersytetu, barokowy, zapewne z  dru-
giej połowy XVII w. W polach bocz-
nych znajdują się wyobrażenia świę-
tych, wyżej: św. Dominika i św. Jacka, 
niżej: św. Agnieszki z Montepulciano 
i św. Katarzyny ze Sieny. W zwieńcze-
niu widoczna jest postać dominikani-
na, św. Rajmunda z Pennafort. Całość 
wieńczy na szczycie rzeźba św. Marci-
na na koniu. 

Na początku XX  w. do kapli-
cy św. Jana Chrzciciela dobudowa-
no przedsionek, gdyż nie mogła po-
mieścić okolicznych wiernych przy-
chodzących na nabożeństwa. Pod-
czas drugiej wojny światowej z  uwa-
gi na bliskość lotniska w  Rakowi-
cach budowli groziło niebezpieczeń-
stwo zniszczenia. Po odebraniu do-
minikanom całości gruntów fol-
warcznych w  1950  r. przez Skarb 
Państwa zakonnicy opuścili też swo-
ją kaplicę. W  latach pięćdziesiątych 
XX  w. opiekę nad nią przejęła para-
fia Dobrego Pasterza. W 1976 r. do-
tychczasowy wikariusz tej parafii, ks. 
Grzegorz Cekiera, otrzymał od me-
tropolity krakowskiego Karola Woj-
tyły klucze do kaplicy i  tabernaku-
lum oraz prawo do zbierania skła-
dek. Dzień ten uważa się za początek 
tworzenia wokół kaplicy nowej pa-
rafii św. Jana Chrzciciela. 30 grudnia 
1977 r. kaplica została wpisana do re-
jestru zabytków. 

Według przekazów dominikań-
skich, zapewne w  czasie pomoru 
w  XVII  w. w  Krakowie, a  może tak-
że na początku XVIII  w. wielu za-
konników przybyło z miasta na Prąd-
nik i  niektórzy tam zmarli wsku-
tek zarazy; grzebano ich na małym 
cmentarzyku koło kaplicy. Pochowa-
no tam także znaczniejszych pole-
głych w czasie oblężenia przez wojska 

polsko-austriackie (pod wodzą króla 
Jana Kazimierza i feldmarszałka Mel-
chiora von Hatzfeldta) Krakowa, za-
jętego przez Szwedów w 1657 r. We-
wnątrz kaplicy, na ścianie południo-
wej, na prawo blisko wejścia, znajdu-
je się wysoko wmurowana duża, czar-
na tablica marmurowa z  epitafium 
szlachcica Jana Andrzeja Gorizuttie-
go, młodego żołnierza wojsk cesar-
skich, który poległ podczas oblężenia. 
Na tablicy nagrobnej z  rzeźbionym 
herbem, w  górnej połowie widoczny 
jest orzeł jednogłowy, w  dolnej gryf. 
Zachowała się inskrypcja, której po-
czątek i koniec są czytelne: 

„D.O.M.
JOANNES ANDREAS GORIZVTTI
NOBILIS GORIBIENSIS AETATIS
19 ANNORVM AGNES VEXILLIFE
RVM IN EXERCITV CAESARIO
OBYT SVB OBSIDIONE REGAE”
W kaplicy przy ołtarzu głównym 

znajduje się marmurowe epitafium 
córki Julianny z  Lichockich i  Toma-
sza Krzyżanowskiego (1755-1818), 
dra praw, radnego miasta Kazimie-
rza, syndyka miasta Krakowa, na-
stępnie wiceprezydenta Krakowa, 
sędziego Trybunału Apelacyjnego 
w okresie Wolnego Miasta Krakowa. 
Był on znany z  działalności patrio-
tycznej podczas powstania kościusz-
kowskiego i  Księstwa Warszawskie-
go. Z jego inicjatywy w 1810 r. przy-
wrócono średniowieczny zwyczaj 
grywania hejnału z  Wieży Mariac-
kiej. Był szwagrem prezydenta Kra-
kowa Filipa Lichockiego. We wspo-
mnieniach Krzyżanowskiego znajdu-
jemy wzmiankę, iż jego córka Maria 
Cecylia zmarła na Prądniku domini-
kańskim i została pochowana w tam-
tejszej kaplicy. Na epitafium znajdu-
je się napis: 

„wprzód niźli swą śmiertelność / 
Maryanna znała

Niedorosłszy i roku, życia dokonała.
Żałośni jej rocznice / 

Tomasz Krzyżanowski,
Julianna z Lichockich, / 

gdy na wyrok Boski
Dusza do nieba wzięta, / 

tu złożyli ciało
Aby wspólnego wszystkim / 

wskrzeszenia doznało

Żyła miesięcy 9 dni 26, umarła / 
r. 1797 dnia 27 czerwca”

W 1977  r. podczas prac przy wy-
kopach pod rury kanalizacyjne, w po-
bliżu kaplicy św. Jana Chrzciciela, na 
głębokości 1,7 m natrafiono na cmen-
tarz, odkryto ślady trumien i  czaszek 
ludzkich, a  także resztki kamiennych 
fundamentów dawnych zabudowań. 
Podczas badań archeologicznych od-
kryto około 100 grobów. W  1995  r. 
zrekonstruowano zabytkowy cmen-
tarz, odtworzone zostały mogiły, po-
wstała grota z figurą Matki Bożej Fa-
timskiej, wyrzeźbioną przez Lucjana 
Żarneckiego. 

Z zachowanych tablic epitafij-
nych, umieszczonych w  murze ota-
czającym dawny folwark i  kaplicę, 
zwraca uwagę tabliczka Jana Ewan-
gelisty Girtlera (1729-1800), kupca 
krakowskiego, pochodzącego z Tyro-
lu. Inna tabliczka epitafijna przy ka-
plicy św. Jana Chrzciciela poświęco-
na jest zięciowi Jana Girtlera, Stani-
sławowi Toryaniemu (zm. 1800), ap-
tekarzowi, właścicielowi apteki pod 
Złotym Karpiem w Rynku Głównym 
11 (dawniej 21), obywatelowi mia-
sta Krakowa, który zmarł w wieku 30 
lat. Był ostatnim w  linii męskiej po-
tomkiem zamożnej rodziny patrycju-
szowskiej Toryanich. Wśród zacho-
wanych epitafiów znajduje się także 
tablica upamiętniająca Aleksandra 
Siedleckiego (zm. 1872), notariu-
sza, obywatela ziemskiego, pierwsze-
go prezydenta miasta Podgórza doby 
autonomicznej.

Od 2009  r. kaplica św. Jana 
Chrzciciela jest remontowana, pro-
wadzone są w  niej prace konserwa-
torskie ze środków Społecznego Ko-
mitetu Odnowy Zabytków Krakowa. 
Obiekt ten ma szansę stać się jednym 
z najpiękniejszych barokowych zabyt-
ków sakralnych w  Krakowie i  pozo-
staje mieć nadzieję, że zostanie wkrót-
ce udostępniony zwiedzającym. Na 
razie można zwiedzić kaplicę online 
oraz podziwiać rokokowe polichro-
mie na stronie krakowskiej parafii 
św. Jana Chrzciciela (http://projekty.
mati.com.pl/janchrzciciel/). 

Piotr Hapanowicz
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O technice ikonopisania
............................................................................

Od pewnego czasu w  kra-
jach Europy Zachodniej, 
także w  Polsce, wzra-
sta zainteresowanie iko-

ną prawosławną. Pojawiają się co-
raz liczniejsze publikacje dotyczące 
ikonografii, historii ikony, symboli-
ki etc., natomiast technika ikonopisa-
nia (ikony się pisze, nie maluje) często 
potraktowana jest dość skrótowo i po-
bieżnie. 

Na pierwszy rzut oka może się wy-
dawać, że pisanie ikony polega głów-
nie na kopiowaniu gotowych wzorców. 
Taka opinia jest tylko do pewnego 
stopnia uzasadniona. Ikona powinna 
być zgodna z kanonem, który jest zbio-
rem zasad i  wskazówek uświęconych 
tradycją. Wskazówki te oraz wzor-
ce ikonograficzne zawarte są w  spe-
cjalnych traktatach, czyli podlinni-
kach (ros.) lub hermenejach (gr.). Do-
tyczą zarówno samej ikonografii, jak 
też techniki i  technologii ikony. Ka-
non dopuszcza jednak pewną swobo-
dę; ostateczna decyzja, na ile można po 
swojemu zinterpretować te wskazówki, 
należy zawsze do ikonopiscy – osoby 
zajmującej się pisaniem ikon. 

Ikonę pisano na odpowiednio 
przygotowanym drewnianym pod-
obraziu. Najczęściej było to drew-
no lipowe. Od odwrocia mocowa-
no szpongi, zazwyczaj wykonane z in-
nego, twardszego gatunku drewna, 
np. dębowego. Kształt oraz sposób 
ich mocowania różnił się w  zależno-
ści od epoki i może być pewną wska-
zówką przy datowaniu ikon. Od stro-
ny lica wycinano płaskie wgłębienie, 
czyli kowczeg. W  jego obrębie wyko-
nywano główne przedstawienie. Wo-
kół pozostawiano wyższe obramo-
wanie, tzw. pole. Nie każde podobra-
zie miało kowczeg, jest on jednak bar-
dzo charakterystycznym elementem 

w  malarstwie ikonowym. Badanie 
podobrazi, zwłaszcza obserwacje czy-
nione w  obrębie ubytków warstwy 
malarskiej i  gruntu potwierdzają, że 
kowczeg był wycinany, a pole tworzyło 
wraz z nim integralną część podobra-
zia. Przygotowaną deskę przeklejano 
3-5% wodnym roztworem kleju zwie-
rzęcego. Mógł to być klej skórny lub 
karuk, czyli ceniony przez staroru-
skich malarzy klej pozyskiwany z  pę-
cherzy pławnych dużych ryb jesiotro-
watych. Na deskę od strony lica nakle-
jano tkaninę, zwaną pawoloka. Miało 
to na celu zwiększenie przyczepności 
gruntu do podłoża oraz zapobieżenie 
jego odpadaniu w razie spękania. 

W najstarszych ikonach nakle-
jano tkaninę na całą powierzchnię, 
w  XIV  w. pojawiła się cziasticznaja 

pawoloka, czyli fragmenty tkaniny na-
klejone w  miejscach najbardziej na-
rażonych na skutki pracy drewna, 
np. miejsca sklejenia desek. Począt-
kowo wykorzystywano w  tym celu 
resztki tkanin lnianych lub konop-
nych. Od XVI w., w związku z wyko-
nywaniem dużej liczby ikon zamawia-
no odpowiednią ilość płótna lniane-
go. W XVIII-XIX w. w tańszych iko-
nach naklejano również papier, a  od 
XIX w. tkaninę bawełnianą. 

Grunt w  malarstwie ikonowym 
nazywany jest lewkas. Przygotowy-
wany był z  wodnego roztworu kle-
ju glutynowego i  odpowiedniej ilości 
wypełniacza. Stężenie kleju waha się 
od 8 do 15%, w  zależności od prze-
pisu. Wypełniaczem była albo kre-
da, albo gips pławiony, ewentualnie 

1 | Ikona 
Matki Boskiej 
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mieszanina tych dwóch w  róż-
nych proporcjach. Należało ich 
dodać w  takiej ilości, aby uzy-
skać konsystencję szpachlów-
ki lub gęstej śmietany. Niektó-
re źródła zalecają użycie jako 
wypełniacza drobno pokruszo-
nego alabastru. Do lewkasu do-
dawano też niekiedy niewiel-
ką ilość oleju lnianego, mio-
du lub mydła, co miało na celu 
zwiększenie jego elastyczno-
ści. Przygotowany lewkas od-
stawiano na kilka godzin, aby 
wypełniacz dobrze nasiąkł spo-
iwem. Niewskazane było mie-
szanie lewkasu, ewentualnie na-
leżało to robić bardzo ostroż-
nie, bez gwałtownych ruchów, 
aby nie wprowadzić do zaprawy 
pęcherzyków powietrza (unie-
możliwiały one później dokładne wy-
szlifowanie powierzchni). Lewkas kła-
dziono w kilku warstwach. Ich liczba 
nie była dokładnie ustalona, zależała 
m.in. od tego, czy planowano wypu-
kłe zdobienia – wówczas grunt musiał 
być odpowiednio grubszy. Powierzch-
nia pod malowidło powinna być ide-
alnie gładka, dlatego lewkas należa-
ło bardzo starannie wyszlifować. Aby 
sprawdzić czy powierzchnia jest od-
powiednio wygładzona, posypywa-
no ją pyłem węglowym, który następ-
nie zmiatano ptasim skrzydłem. Dro-
biny pyłu pozostawały nawet w  naj-
mniejszych nierównościach, wskazu-
jąc, gdzie jeszcze należy wygładzić. 

Chociaż staroruscy ikonopiscy 
malowali na gruntach opracowanych 
na gładko, już w XVI w. pojawiają się 
w ikonach wypukłe, reliefowe zdobie-
nia w  gruncie. Jedną z  takich metod 
zdobienia była czekanka, czyli wybija-
nie na pozłoconej warstwie gruntu or-
namentów i wzorów za pomocą ostre-
go narzędzia. Innym sposobem było 
wycinanie wzoru bezpośrednio w lew-
kasie przed etapem złocenia. 

Po opracowaniu lewkasu przeno-
szono rysunek. Od końca XVII w. po-
sługiwano się zamieszczonymi w pod-
linnikach wzorami gotowych kompo-
zycji. Wcześniej zalecano wzorowanie 
się na dawnych ikonach, ale nie było 
to bezwzględnie wymagane. Linie 

rysunku były niekiedy utrwalane po-
przez wyrycie, zwłaszcza fragmen-
ty przeznaczone pod pozłotę. Świa-
tłocienia nie zaznaczano; rysunek był 
wyłącznie linearny. Ponieważ w  ma-
larstwie ikonowym otrzymuje się war-
stwy półprzejrzyste, każdy etap mu-
siał być wykonany perfekcyjnie i  bez 
poprawek, począwszy od przeniesie-
nia i utrwalenia rysunku. 

Kolejną czynnością było pozłoce-
nie wybranych płaszczyzn. Staroru-
scy artyści pozłacali złotem płatko-
wym, stosując najczęściej złoto duka-
towe w  dwóch odcieniach: zielonka-
wym (z domieszką srebra) i  czerwo-
nawym (z domieszką miedzi). Na po-
czątku XVI w. wszedł w użycie „dwój-
nik”, czyli skute razem płatek sre-
bra i złota w ten sposób, że na jednej 
stronie srebrnego płatka otrzymywa-
no delikatną, przejrzystą, złotą war-
stwę. Dwójnik ma zawsze nieco bled-
szy i chłodniejszy odcień w porówna-
niu z płatkami czystego złota. Niekie-
dy używano do ikon płatków srebra, 
częściej dotyczy to ikon ukraińskich 
i białoruskich niż rosyjskich. 

Najstarsze pozłoty wykonywano na 
skórnych i rybich klejach lub na białku 
jaja kurzego. Później pojawiły się me-
dia, których podstawę stanowiły oleje 
z  dużą ilością sykatywy, wreszcie pul-
menty, czyli mieszaniny czerwonego 
pigmentu na spoiwie emulsyjnym. 

Dopiero po zakończeniu 
prac pozłotniczych przystępo-
wano do malowania. Proces ten 
można podzielić na 5 podsta-
wowych etapów: roskrisz – rów-
nomierne położenie podsta-
wowych tonów, rospis lub pro-
pisowka – poprawienie kontu-
rów rysunku ciemną farbą, pro-
bieł – rozjaśnienie partii szat, 
ewentualnie elementów pejza-
żu bądź architektury, ochrenie – 
rozjaśnienie partii karnacji oraz 
naniesienie asystu, czyli pozło-
cenie wybranych fragmentów 
kompozycji na warstwie ma-
larskiej. Jako spoiwa używano 
żółtka jaja kurzego, rozcieńczo-
nego słabym kwasem organicz-
nym (np. octem winnym lub 
kwasem chlebowym) w propor-

cji około 1:1. Dokładne proporcje za-
leżały od tłustości żółtka. Ciekawost-
ką jest podział jaj na zimowe i  let-
nie, gdzie żółtko jaja zimowego, jako 
chudsze, wymaga dodania mniejszej 
ilości octu, natomiast żółtko jaja let-
niego, czyli bardziej tłuste, odpowied-
nio więcej.

Farby przygotowywano ucierając 
pigmenty ze spoiwem w  niewielkich, 
płaskich naczyniach o  gładkich ścian-
kach. Każdy kolor powinien być spo-
rządzony w osobnym naczynku. Rzad-
ko używano farb z  czystych pigmen-
tów, najczęściej już na etapie uciera-
nia ustalano odpowiedni ton i  przy-
gotowywano odpowiednią ilość farb 
o określonym odcieniu. Mieszanie ko-
lorów w trakcie pracy nie gwarantowa-
ło starannego rozmieszania tonów, co 
mogło uczytelnić się po wyschnięciu 
w  postaci smug i  plam. Niektóre, naj-
częściej używane tony miały swoje na-
zwy, np. sankir – brunatny ton stano-
wiący pierwszą warstwę partii karnacji. 

Nie wszystkie pigmenty były ucie-
rane ze spoiwem żółtkowym. Pigmen-
ty zawierające związki siarki (np. ul-
tramaryna, cynober, aurypigment) 
ucierano z innym spoiwem, ponieważ 
w  spoiwach zawierających żółtko jaja 
kurzego zmieniały kolor na skutek za-
chodzących reakcji chemicznych. 

Pierwszym etapem było rozskry-
tie ikony, czyli położenie pierwszej 
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warstwy odpowiedniej barwy na po-
szczególne partie kompozycji. Na-
stępnie ponownie podkreślano ry-
sunek. Wreszcie przystępowano do 
stopniowego rozjaśniania wypukłych 
partii, z  wyjątkiem partii karnacji. 
Proces ten nazywano probieliwaniem, 
a  samo rozjaśnienie to probieł. Kolo-
ry tych rozjaśnień uzyskiwano najczę-
ściej poprzez dodanie do koloru ro-
skriszy odpowiedniej ilości bieli. Bar-
dzo płynną farbą kładziono kilka pół-
przejrzystych warstw na coraz mniej-
sze powierzchnie, uzyskując na naj-
mniejszej (czyli najwyższej) najwięk-
sze świecenie. Niekiedy na samym 
końcu, w  celu zwiększenia wrażenia 
przestrzenności, nakładano laserun-
kową warstwę ciemniejszej farby na 
najbardziej zacienione fragmenty. 

Bardziej złożone było pisanie par-
tii karnacji. Przystępowano do niego 
już po zakończeniu pracy nad tłem, 
szatami i  innymi elementami kom-
pozycji. Pierwszą warstwę, czyli san-
kir, kładziono na całą powierzchnię 
karnacji, chociaż do początku XV  w. 
pokrywano sankirem jedynie miej-
sca, które miały być zacienione. Na tej 
warstwie ponownie pociągano ciem-
nobrunatną farbą, za pomocą cien-
kiego pędzelka, linie oczu, brwi, nosa 
i ust. Dopiero wówczas przystępowa-
no do stopniowego rozjaśniania, czy-
li ochrowania. Podstawowym pigmen-
tem w  tej warstwie była ochra z  nie-
wielkim dodatkiem bieli i  czerwieni. 

Podobnie jak inne partie ikony, ochro-
wanie wykonywano w  kilku war-
stwach. Pomiędzy warstwami ochro-
wania kładziono niekiedy dodatko-
wą warstwę czerwonej farby, zwaną 
rumian. Na koniec dwiżkami, czyli 
drobnymi, niemal białymi kreseczka-
mi, zaznaczano najjaśniejsze punkty 
na twarzy, dłoniach, ewentualnie in-
nych partiach karnacji. 

Sposoby kładzenia poszczegól-
nych warstw różniły się w  zależno-
ści od czasu i miejsca powstania iko-
ny. Jeden z nich, zwany pisaniem pła-
wą (lub pławką), polegał na kładze-
niu silnie rozrzedzonych warstw tak, 
aby granice między nimi były niezau-
ważalne. Tajemnica tkwiła w  sposo-
bie położenia farby. Rozrzedzona far-
ba była właściwie wylewana za pomo-
cą pędzla na określoną powierzchnię, 
następnie delikatnym ruchem pędz-
la nadawano jej odpowiedni kształt, 
przy czym włosiem pędzla nie można 
było dotknąć spodniej warstwy, po-
nieważ łatwo było ją zadrapać i  tym 
samym zniszczyć efekt idealnej gład-
kości. Ważny był też kierunek, w któ-
rym prowadzono pędzel. Ponieważ 
farba była tak rzadka, że tworzyła 
niemal bezbarwną warstwę, należa-
ło prowadzić pędzel w kierunku miej-
sca, gdzie miało być najwyższe świa-
tło. Wówczas tam właśnie groma-
dziła się większa ilość pigmentu. Po 
wyschnięciu sprawiała wrażenie de-
likatnego świecenia. Tym samym 

sposobem nakładano warstwę ochro-
wania na coraz mniejszą powierzch-
nię, stopniowo rozjaśniając całe ob-
licze. Na koniec ponownie wyciąga-
no kontury i rysy twarzy ciemnobru-
natną farbą, a najjaśniejsze punkty za-
znaczano dwiżkami. Rozświetlano 
nimi takie miejsca, jak grzbiet i  czu-
bek nosa, wypukłości czoła nad łuka-
mi brwiowymi, wypukłości pod ocza-
mi, nad ustami, na podbródku i szyi, 
oraz inne. Sposób położenia dwiżek 
również był dokładnie opisany; na-
leżało wykonać je tak, aby były grub-
sze w połowie swej długości i zanika-
ły na krańcach. Uzyskiwano ten efekt 
poprzez pionowe trzymanie pędzel-
ka i delikatne, płynne dociskanie lub 
unoszenie włosia w  czasie prowadze-
nia linii. 

Niezwykle dekoracyjnym ele-
mentem wielu ikon jest pozłota na 
warstwie malarskiej, zwana asystką. 
Są to drobne, złote kreseczki, rów-
noległe lub układające się w plecion-
kę. Najczęściej pojawiają się na szacie 
Dzieciątka, skrzydłach aniołów, jako 
ornamenty na szacie Marii lub zdo-
bienia architektury. Zazwyczaj jest 
to złoto płatkowe położone na me-
dium zwanym asyst lub suslo. Otrzy-
mywano je poprzez odparowanie 
piwa aż do uzyskania gęstej, kleistej 
cieczy. Inny rodzaj susla uzyskiwano 
z  zagęszczonego soku czosnkowego. 
Takim suslem odpowiednio rozcień-
czonym wodą wykonywano wzór, na 

2 | Ikona przed 
konserwacją

3 | Przekrój 
technologiczny 

4 | W trakcie prac przy 
konserwacji ikony

(zdjęcia: Maria Pokorná) 

.........................................
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W 2014 r. Muzeum 
w  Kozłówce obcho-
dzi jubileusz 70-lecia 
istnienia. Powstało 4 

listopada 1944 r., pod nazwą Muzeum 
Narodowe w Kozłówce, jako pierwsza 
placówka muzealna na ziemiach wy-
zwolonych spod okupacji hitlerow-
skiej. Mieści się w  pałacu należącym 
do rodziny Zamoyskich. Jest jednym 
z najchętniej odwiedzanych muzeów- 
-rezydencji w Polsce i  jedynym takim 
na Lubelszczyźnie. Trzon kolekcji 
stanowią zbiory zgromadzone przez 
Konstantego Zamoyskiego, I ordyna-
ta kozłowieckiego, które w znacznym 
stopniu zachowały się do naszych cza-
sów, jednakże wojna, a  także zmien-
ne koleje losu muzeum spowodowały 
pewne straty, które należało uzupeł-
nić. Obecnie zbiory Zamoyskich sta-
nowią około 46% wszystkich muze-
aliów. W 1988 r. było ich prawie 60%, 
co pokazuje, że zakupy i w mniejszym 
stopniu przekazy oraz dary, stanowią 
coraz większą część kolekcji. Ważną 
rolę w  działalności muzeum odgry-
wa odpowiednio prowadzona polity-
ka zakupów. Kryteria wyboru muze-
aliów są jasno określone: przedmioty 
z  dawnych zbiorów Zamoyskich lub 
do nich podobne, co można stwier-
dzić na podstawie archiwalnych foto-
grafii, przedmioty związane w jakikol-
wiek sposób z  rodziną Zamoyskich, 
dzieła sztuki stylowo odpowiadające 
wyposażeniu pałacu oraz obiekty uni-
katowe, o  wyjątkowej wartości arty-
stycznej.

Obchodzony w  tym roku jubile-
usz Muzeum w  Kozłówce uświetnia-
ją zorganizowane wystawy, sesja na-
ukowa i  okolicznościowe wydawnic-
twa. Od 4 lipca do 16 listopada czyn-
na jest w  Muzeum Zamoyskich wy-
stawa „Zaczęło się w  Kozłówce. Hi-
storia dokonań pierwszego muzeum 
w  powojennej Polsce (1944-2014)”. 
Wystawa składa się z  dwóch części. 
Pierwsza prezentuje nabytki pozyska-
ne do muzeum od momentu jego po-
wstania do chwili obecnej, druga – hi-
storię i  rozwój placówki poprzez fo-
tografie, dokumenty, wydawnictwa. 
W  ciągu całego sezonu będzie moż-
na także oglądać na terenie zespołu 

WOKÓŁ TRADYCJI

który przyklejano fragmenty złota 
płatkowego. 

Ostatnim etapem pisania ikony 
było napisanie jej imienia. Wszystkie 
napisy w tle i na nimbach wykonywa-
no po zakończeniu innych prac, na-
tomiast ostatnią warstwą technolo-
giczną było położenie zabezpieczają-
cej warstwy olify. Olifa chroniła war-
stwę malarską oraz lewkas przed szko-
dliwym działaniem wilgoci i  różnego 
rodzaju zanieczyszczeniami. W  daw-
nym malarstwie ikonowym olifą zwa-
no oleje oraz werniksy olejno-żywicz-
ne. Obecnie termin ten oznacza oleje 
poddane specjalnej obróbce, tworzą-
ce po wyschnięciu twardą i  przezro-
czystą błonę. 

Pisząc o  technologii ikony, nie 
sposób nie wspomnieć o  symbolicz-
nym znaczeniu poszczególnych eta-
pów oraz stosowanych materiałów. 
Cały proces pisania ikony jest powtó-
rzeniem dzieła stworzenia – już dlate-
go jest to czynność uświęcona. Daw-
niej ikonnik był zawsze osobą du-
chowną, a  jego praca poprzedzona 
modlitwą sama w  sobie też stanowi-
ła modlitwę. W późniejszych czasach 
powstawały duże pracownie ikon, za-
trudniające wiele osób, specjalizują-
cych się w  poszczególnych etapach. 
W  pewnych środowiskach prawo-
sławnych było to ostro krytykowane, 
uznane za profanację ikony. 

Zaczynając od początku, to jest od 
podobrazia, sam kształt ikony oraz 
wycięty kowczeg kojarzony był z  reli-
kwiarzem (ikona „przechowuje” cen-
ne oblicze) lub oknem, przez które 
możemy oglądać transcendentną rze-
czywistość. Drewno użyte do wyko-
nania podobrazia przypomina nam 
o  symbolu Krzyża Świętego, nakle-
jona tkanina nawiązuje do historii 
Mandylionu, czyli płótna, na którym 
w  cudowny sposób ukazało się obli-
cze Jezusa. Następnie lewkas, na któ-
rym bezpośrednio wykonuje się ma-
lowidło, oznacza kamień – opokę, na 
której miał powstać Kościół. Kamień 
jest również jednym z  symboli same-
go Chrystusa, jako tego, który od-
rzucony przez budujących stał się ka-
mieniem węgielnym. Jajko już w kul-
turach pogańskich symbolizowało 

odrodzenie, nowe życie. W  wielu re-
gionach zostało więc przyjęte do sym-
boliki chrześcijańskiej jako symbol 
zwycięstwa nad śmiercią. 

Najważniejsze fragmenty ikony to 
niewątpliwie partie karnacji, a przede 
wszystkim oblicza. Tak się złożyło, 
że te właśnie powierzchnie pokrywa 
się farbą sporządzoną przede wszyst-
kim z  pigmentów ziemnych: ochry, 
umbry, ziemi zielonej. Nie sposób nie 
wspomnieć w  tym miejscu biblijne-
go opisu stworzenia człowieka „z pro-
chu ziemi”. Oczywiście jest to przy-
padkowa zbieżność, że właśnie pig-
menty ziemne pozwalają uzyskać od-
powiednie odcienie. Zgodnie jednak 
z przesłaniem ikony, materialny świat, 
który jest dostępny naszym zmysłom, 
pozwala nam zajrzeć, niczym przez 
uchylone okno, do rzeczywistości nie-
biańskiej, zbliżyć się do Prawdy. Nic 
nie jest przypadkowe, każdy etap, gest 
i nawet materiały zawierają w sobie ja-
kieś przesłanie, symbol, treści kieru-
jące uwagę wiernych ku historii Zba-
wienia. Bardzo ładnie ujął to Djoni-
zjusz z  Furny w  swojej Hermenei. Po 
wskazówkach, jak należy ułożyć dłoń 
w  geście błogosławieństwa, aby palce 
ułożyły się w litery: IC XC, czyli mo-
nogram Chrystusa, podsumowuje: 
„I tak to urządziła opatrzność Stwór-
cy wszechrzeczy, iż palce ludzkiej dło-
ni zostały ukształtowane odpowiednio 
i w liczbie właściwej – ani zbyt małej, 
ani zbyt dużej – by mogły ukazywać to 
imię”. 

Wyjątkowość ikon polega właśnie 
na olbrzymim ładunku treści, symbo-
liki, którą w  sobie zawierają. Przystę-
pując do kontemplacji ikony, nawet 
tylko od strony artystycznej, warto ro-
zumieć ukryte w  niej znaczenia i  za-
głębić się w tej symbolice.

Maria Pokorná 

Tekst powstał na podstawie pracy magister-
skiej pod tytułem Technika i technologia ikony 
rosyjskiej typu Matki Boskiej Hodegitrii Smo-
leńskiej z przełomu XVIII/XIX ze zbiorów pry-
watnych, napisanej w 2009 r. pod kierunkiem 
dr hab. Aleksandry Krupskiej na Wydziale 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

..........................................................................................................................................
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pałacowo-parkowego plansze z  wi-
dokami Kozłówki z  lat powojennych 
i porównać je ze stanem obecnym. 

Na wystawie, prezentowanej w bu-
dynku teatralni, pokazane są najcen-
niejsze i  najciekawsze nabytki 70-le-
cia. Te, które najwcześniej trafiły do 
muzeum, to przede wszystkim prze-
kazy, głównie ze Składnicy Muzeal-
nej w Żelaźnie na Dolnym Śląsku, ale 
także z  innych muzeów w  całej Pol-
sce. Dotyczy to zwłaszcza malarstwa. 
Częstokroć okazywało się, że obrazy, 
którymi wzgardzili inni, są znakomi-
tymi dziełami, a blask przywróciła im 

konserwacja. Bardzo owocna w  tym 
względzie okazała się współpraca 
z Wydziałem Konserwacji i Restaura-
cji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięk-
nych w  Warszawie, którego studen-
ci zajmowali się obiektami z Kozłów-
ki w  ramach prac dyplomowych, nie 
tylko konserwując je, lecz także opra-
cowując naukowo. Bardzo dobrym 
przykładem jest tu obraz „Nawróce-
nie Szawła” z  końca XVII w., dzieło, 
być może, Michaela Willmanna, któ-
rą to hipotezę wysunęła autorka kon-
serwacji i  pracy teoretycznej, Marya 
Nawrocka-Teodorczyk.

Wiele konserwowanych przez 
ASP obrazów odzyskało nie tylko 
dawną świetność. Odnalezione zosta-
ły także ich pierwowzory. Tak było 
w  przypadku płótna „Alegoria Po-
wonienia” z  końca XVI w., powsta-
łego w Wenecji, „Polowania na tury” 
według grafiki Johannesa Stradanusa 
z 1578 r. czy „Św. Sebastiana”  z poło-
wy XVII w. według ryciny Pawła Pon-
tiusa z obrazu Gerarda Seghersa. Mu-
zeum rzadko kupuje obrazy, gdyż ko-
lekcja Konstantego Zamoyskiego za-
chowała się prawie w  całości. Zda-
rzają się jednak sytuacje wyjątkowe. 

Zbiory Muzeum 
w Kozłówce na wystawie 
jubileuszowej

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

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

1 | „Św. Sebastian”, 
kopia według ryciny Pawła 
Pontiusa z obrazu Gerarda 
Seghersa, Niemcy (?), 
Polska (?), poł. XVII w., 
olej, płótno

2 | Hippolite Moreau, 
Prosper Lecourtier, 
„Dojeżdżacz na postoju” 
(Piqueur au relais), 
odlew (gisernia Société 
des Bronzes de Paris), 
ok. 1895 r., brąz, odlew, 
patynowanie
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W  1983  r. pojawił się w  „Desie” ob-
raz Michele Garinei „Jezus i  św. 
Jan Chrzciciel jako dzieci” według 
Fran çois Bouchera; został zakupio-
ny nie ze względu na wybitne walo-
ry artystyczne, ale dlatego, iż pocho-
dził z dawnych zbiorów Zamoyskich, 
o  czym świadczył numer pierwszego 
powojennego inwentarza, sporządzo-
nego przez Jerzego Wolff a.

Stosunkowo nieliczny zbiór rzeźb 
jest stale uzupełniany dziełami cha-
rakterystycznymi dla stylu, w którym 
urządzony został pałac w  Kozłówce, 
i  które korespondują z  zainteresowa-
niami ich dawnych właścicieli. Ostat-
nim nabytkiem, który również moż-
na obejrzeć na wystawie, jest „Do-
jeżdżacz na postoju” z około 1895 r., 
przedstawiający myśliwego z  psami, 
autorstwa znanych francuskich rzeź-
biarzy, Hippolite’a Moreau i Prospera 
Lecourtier’a.

Wśród rysunków i  prac grafi cz-
nych, nabywanych przez muzeum, 
odnotować należy wizerunki przed-
stawicieli rodziny Zamoyskich, 
zwłaszcza twórcy potęgi rodu, kanc-
lerza wielkiego koronnego Jana Za-
moyskiego, którego dwa portrety, 
oba wykonane przez Dominika Cu-
stosa (Custodisa), zakupiono w 1998 
i 2013 r. W 2012 r. udało się kupić ry-
sunek przedstawiający XIII ordyna-
ta na Zamościu, Konstantego Zamoy-
skiego, bardzo rzadko portretowane-
go, a  prawdziwą perełką jest rysunek 

Jana Matejki przedstawiający hetma-
na Jana Zamoyskiego.

Najliczniej reprezentowaną gru-
pą na wystawie są przedmioty z  zakre-
su rzemiosła artystycznego. O ile po ro-
dzinie Zamoyskich zachowało się sto-
sunkowo dużo i  dobrej klasy mebli, 
o tyle z porcelany i przedmiotów ze sre-
bra i  innych metali nie zostało prawie 
nic. Prezentowane meble wyróżniają 
się zatem dużymi walorami artystycz-
nymi i ekspozycyjnymi, jak np. intarsjo-
wana sekretera z lat 1740-1760 z połu-
dniowych Niemiec czy imponujących 
rozmiarów biurko cylindryczne z  lat 
siedemdziesiątych-osiemdziesiątych 
XIX  w. Ciekawą grupę stanowią me-
ble w stylu art déco: sekretera, witryna 

i  bufet. Zakupiony w  2002  r. angielski 
stolik do łóżka jest prawie identyczny 
z tym, jaki stał niegdyś w sypialni Kon-
stantego Zamoyskiego. Muzeum naby-
wało także instrumenty muzyczne, pa-
miętając o muzycznych zamiłowaniach 
I ordynata. Wśród nich najbardziej de-
koracyjna jest niewątpliwie fi sharmonia 
paryskiej fi rmy Alexandre Père & Fils, 
o pięknie intarsjowanej obudowie, zdo-
bionej złoconymi brązami.

W ciągu kilkudziesięciu lat mu-
zeum zgromadziło interesującą ko-
lekcję porcelany miśnieńskiej. Wiele 
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3 | Jan Matejko, „Hetman Jan Zamoyski”, 1861-
-1864 (?), rysunek ołówkiem, papier

4 | Sekretera, art déco, lata dwudzieste XX w., 
drewno brzozowe, okleina orzechowa, mosiądz

5 | Fisharmonia, czwarta ćwierć XIX w., 
Alexandre Père & Fils, Paryż, dąb intarsjowany 
różnymi gatunkami drewna, mosiądz, kość 
słoniowa, heban 

6 | Komplet do kawy i herbaty ze scenami 
wojskowymi, 1763-1774, Miśnia, porcelana, 
farby naszkliwne

7 | Serwis „Kula”, 1932-1934, proj. Bogdan 
Wendorf, Ćmielów, porcelana, farby naszkliwne, 
kalkomania, złocenia

8 | Zestaw sztućców, 1872-1922, Josef Carl 
Klinkosch, Wiedeń, srebro, odlew, grawerowanie

 | Kobierzec tabriz, pierwsza ćwierć XX w., 
Persja, osnowa i wątek: bawełna, runo: wełna, 
wiązanie ghiordes

(zdjęcia: 1, 6, 7, 8 – Piotr Maciuk, 2, 4 – Anna Fic-
-Lazor, 5 – Piotr Jaworek, 9 – Teresa Żółtowska-
-Huszcza) 

...............................................................................
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egzemplarzy pochodzi z  XVIII w., 
jak choćby Bachus na beczce, które-
go model przypisywany jest Johan-
nowi Friedrichowi Eberleinowi, fili-
żanki do czekolady z  około 1780  r. 
czy naczynie w  formie konew-
ki z  około 1765  r. Z lat 1763-1774 
pochodzi komplet do kawy i  her-
baty, zdobiony scenami wojskowy-
mi. Prócz miśnieńskiej muzeum ko-
lekcjonuje także porcelanę z  innych 
wytwórni europejskich, i  oczywi-
ście polskich. Na wystawie prezen-
towany jest znany ćmielowski serwis 
„Kula”, projektu Bogdana Wendor-
fa z  lat 1932-1934, z  piękną, wie-
lobarwną dekoracją. Starając się za-
stąpić obecną niegdyś w  Kozłów-
ce, bogatą kolekcję ceramiki dale-
kowschodniej, muzeum w  ostatnim 
czasie zakupiło sporo egzempla-
rzy porcelany chińskiej i  japońskiej, 
wśród której do najcenniejszych na-
leży chińska waza z  okresu Kangxi 
(1662-1722) oraz półmisek w  stylu 
Imari z lat 1700-1730.

Najbardziej spektakularnym na-
bytkiem w  kolekcji sreber był kom-
plet sztućców wiedeńskiej fi rmy Jose-
fa Carla Klinkoscha, dostawcy dworu 
cesarskiego, zapakowany w trzy fi rmo-
we puzdra, zawierające specjalne pale-
ty na poszczególne egzemplarze. Sztuć-
ce, wraz z porcelaną z berlińskiej Kró-
lewskiej Manufaktury Porcelany oraz 
platerami ze znanej fi rmy Christofl e, 
prezentowane są na stole w  jednym 
z  mniejszych pomieszczeń wystawo-
wych. Innym zakupem o  interesującej 
historii jest zestaw 33 zabawek, pocho-
dzących ze zbiorów Krasińskich, we-
dług tradycji ofi arowanych Zygmun-
towi Krasińskiemu przez syna Napole-
ona (zob. artykuł na s. 58-60).

Na koniec wypada wspomnieć 
o  zbiorze tkanin, z  którego zacho-
wały się po Zamoyskich jedynie lam-
brekiny i  częściowo kotary. Od pod-
staw trzeba było uzupełnić kolekcję 
kobierców, kilimów czy dekoracyj-
nych nakryć stołów. Na wystawie zo-
stał zaprezentowany kobierzec tabriz, 

z motywem drzewa życia, a także nie-
pokazywane dotychczas adamaszko-
we i haft owane obrusy.

Wystawa „Zaczęło się w  Kozłów-
ce” prezentuje najważniejsze nabytki 
70-lecia, jednak nie są to przedmioty 
nieznane. Na co dzień tylko niewielka 
grupa przechowywana jest w magazy-
nach, ze względu na brak możliwości 
eksponowania (jak  np. 5-metrowej 
długości  obrus). Większość ma swo-
je stałe miejsce we wnętrzach pałaco-
wych, po to są bowiem pozyskiwane, 
by cieszyć oko gości odwiedzających 
muzeum.  

Anna Szczepaniak

ZBIORY I ZBIERACZE

Muzeum ZamoyskicH w Kozłówce, 21-132 Kamionka, tel. 81 85 28 300. Godziny otwarcia: kwiecieŃ – wtorek-piątek 
10.00-15.00, sobota-niedziela 10.00-16.00, maj-wrzesieŃ – wtorek-piątek 10.00-16.00, sobota-niedziela 10.00-
-17.00, paŹdziernik – wtorek-niedziela 10.00-16.00, listopad – wtorek-niedziela 10.00-15.00.
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W  o p u b l i k o w a n y m 
w 2005 r. w lubelskim 
dodatku do „Gazety 
Wyborczej” artyku-

le Grzegorza Józefczuka Zabaweczki 
pana hrabiego można było przeczytać, 
że Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 
weszło w posiadanie zespołu miniatu-
rowych, srebrnych zabawek z  kolek-
cji hrabiego Zygmunta Krasińskiego, 
jednego z trzech romantycznych pol-
skich wieszczów. Czytelnicy przeczy-
tali także, iż zabytkowe przedmioty 
„czekają na konserwację. Srebro pokry-
ło się czarnym nalotem, bo zabawecz-
ki cudem uratowano podczas Powsta-
nia Warszawskiego z  pożaru Biblio-
teki Ordynacji Krasińskich przy uli-
cy Okólnik  9”. Józefczuk, powołując 
się na wypowiedzi pracowników mu-
zeum, pisał wówczas: „Ponieważ dużo 
jest naczyń stołowo-kuchennych, czyli 
przedmiotów raczej dla dziewczynek, 
więc to chyba zabawki córek pisarza” 
(G. Józefczuk, Zabaweczki pana hra-
biego, „Gazeta Wyborcza – Lublin” 
[dodatek], nr 21 z 26 stycznia 2005 r., 
s.  2). Jak było w  rzeczywistości i  czy 
„zabaweczki pana hrabiego” odzyskały 
utracony blask?

W październiku 2004  r. dyrek-
tor Muzeum Zamoyskich w Kozłów-
ce, Krzysztof Kornacki, otrzymał nie-
zwykłą ofertę pozyskania ciekawych 
i  cennych eksponatów. Złożył mu ją 
Antoni Belina-Brzozowski, spokrew-
niony z ostatnią właścicielką Kozłów-
ki, Jadwigą z  Brzozowskich Zamoy-
ską. Chodziło o  zespół 33 zabawek 
ze srebra. Zacytujmy fragment listu: 
„Zgodnie z  rodzinnym przekazem za-
bawki ofiarowane zostały gen. Win-
centemu Krasińskiemu dla jego syna 

Zygmunta Krasińskiego przez syna 
Napoleona – taki napis umieściła moja 
śp. matka – Maria z  Bnińskich Beli-
na-Brzozowska na pudełku, w  którym 
przechowywała te cenne przedmioty. 
Zabytki uratowała po pożarze, mają-
cym miejsce w  okresie powstania war-
szawskiego, z  gmachu Biblioteki znaj-
dującej się przy ul. Okólnik w  War-
szawie, Izabela z  Krasińskich Belina- 
-Brzozowska [siostra Edwarda Krasiń-
skiego, fundatora tej biblioteki], mat-
ka Jadwigi Beliny-Brzozowskiej, wów-
czas już Aleksandrowej Zamoyskiej” 
(A. Belina-Brzozowski, List z  dnia 
4  października 2004 r., Archiwum 
Muzeum Zamoyskich w  Kozłówce). 
Do listu była dołączona ekspertyza 
przedmiotów, dokonana przez znaw-
cę wyrobów ze srebra, Ryszarda Bo-
browa, w  której czytamy m.in.: „Ze-
spół 33 metalowych, zapewne srebr-
nych, przedmiotów – zabawek: na-
czyń stołowych i  krzeseł, pochodzących 
ze zbiorów Krasińskich i  według tra-
dycji należących do Zygmunta Kra-
sińskiego. Nie cechowane i  nie sygno-
wane. W  zbiorach Krasińskich rzeczy-
wiście znajdowały się zabawki Krasiń-
skiego i w inwentarzu Skarbca i Zbro-
jowni Ordynacji Krasińskich pod pozy-
cją 964 zapisano »Zabawki Zygmun-
ta Krasińskiego drobne razem sztuk 
192 w czterech pudełkach«, z adnota-
cją »Dar Króla Rzymu Zygmuntkowi 
Krasińskiemu«. Zapis jest lapidarny 
i  nie pozwala na identyfikację. Oma-
wiany zespół jest niejednorodny: więk-
szość naczyń można datować na 1 ćw. 
XIX w., okres dzieciństwa Krasińskie-
go, natomiast kilka – jak talerze z de-
koracją na kołnierzach, krzesła – wy-
dają się być późniejsze i  należałoby 

datować je na okres późniejszy. Możli-
we, że należały do dwóch pokoleń ro-
dziny, a  tradycja wiązała je z  najbar-
dziej znaną osobą” (R. Bobrow, Dla 
Muzeum w  Kozłówce [opinia na te-
mat miniaturowych przedmiotów-za-
bawek], Archiwum Muzeum Zamoy-
skich w  Kozłówce). Wśród miniatur 
znalazły się m.in. przedmioty zastawy 
stołowej (talerze, kielichy, czajnik), 
sprzęty kuchenne (forma do wypie-
ku gofrów, szatkownica), meble (fote-
le, stół), sprzęty gospodarskie (miech 
do kominka), a nawet maleńki panto-
felek damski, dekorowany filigranem. 
Muzeum Zamoyskich udało się pozy-
skać te przedmioty. Pracownicy mu-
zeum usłyszeli też historię, przeka-
zywaną w  rodzinie Antoniego Beli-
ny-Brzozowskiego. Wynika z  niej, że 
Król Rzymu – syn Napoleona I przed 
podarowaniem zabawek Zygmunto-
wi Krasińskiemu sam się nimi bawił 
w dzieciństwie.

Zanim zajrzymy do dokumenta-
cji dotyczącej konserwacji obiektów, 
sięgnijmy po informacje o  niezwy-
kłej kolekcji autora Nie-boskiej kome-
dii. Wspomina o niej Konrad Ajewski 
w publikacji Zbiory artystyczne Biblio-
teki i  Muzeum Ordynacji Krasińskich 
w Warszawie. Powołując się na zapisy 
z inwentarza Muzeum Ordynacji Kra-
sińskich i notatki z prasy z roku 1935, 
pisze on następująco: „w osobnej ga-
blocie pomieszczono pamiątki napole-
ońskie po jen. W. Krasińskim oraz kom-
plet zabawek srebrnych ofiarowanych 
w Paryżu Zygmuntowi Krasińskiemu”. 
Autor zaznacza, że kolekcja srebr-
nych miniatur sprzętów i narzędzi co-
dziennego użytku była prezentowa-
na w  Warszawie podczas „Wystawy 

Srebrne zabawki 
Zygmuntka Krasińskiego

................................................................................................................................................
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napoleońskiej” w  1921  r. Omawiając 
tę ekspozycję, Ajewski rozszerza opis 
zabawek kolejnymi szczegółami: „Za-
bawki Zygmunta Krasińskiego drobne 
razem sztuk 192 w  pudełku drewnia-
nym, brązowym. […]” i dalej „zabawek 
różnych srebrnych w  pudełku żółtym 
gwoździkami nabijanym” (K. Ajewski, 
Zbiory artystyczne Biblioteki i  Mu-
zeum Ordynacji Krasińskich w  War-
szawie. Losy, ludzie, znaczenie, War-
szawa 2004, s. 230, 248, przyp. 32).

Publikację Konrada Ajewskiego 
należałoby przywołać również, opo-
wiadając o tym, jak zabawki i niektó-
re inne ocalałe muzealia z  Bibliote-
ki i  Muzeum Ordynacji Krasińskich 

trafiły w  ręce rodziny Brzozow-
skich. Autor opracowania sugeruje, 
że przedmioty te, a wśród nich m.in. 
szabla Kościuszki czy kielich bisku-
pa Franciszka Krasińskiego, zosta-
ły ukryte w  domu krewnego Krasiń-
skich, Karola Beliny-Brzozowskiego, 
pomiędzy jesienią 1939 a  sierpniem 
1940 r., po bombardowaniu i  pierw-
szym pożarze gmachu przy ul. Okól-
nik 9 w  Warszawie (a więc jeszcze 
przed ostatecznym spaleniem tego 
budynku, które nastąpiło w paździer-
niku 1944 r.). Niestety – pisze autor 
opracowania – „jak się później okazało 
[…] tylko po to, aby w wyniku bombar-
dowania i  pożaru ulec tam zniszcze-
niu podczas powstania warszawskie-
go. […] Już po pożarze zdołano jedynie 
odnaleźć XVI-wieczny hełm renesanso-
wy, który po wojnie trafił do Muzeum 
Narodowego w  Warszawie, a  obecnie 

znajduje się w  Muzeum Wojska Pol-
skiego w  Warszawie. Ocalały również 
u rodziny Beliny-Brzozowskiego srebr-
ne zabawki Zygmunta Krasińskiego, 
niegdyś podarunek syna Napoleona I 
dla syna generała” (K. Ajewski, Zbio-
ry…, s. 248). Po lekturze listu Anto-
niego Beliny-Brzozowskiego nale-
żałoby domniemywać, że to właśnie 
z tego pożaru ocaliła zabawki Izabela 
z Krasińskich Belina-Brzozowska.

Dramatyczny opis losów zbiorów 
Krasińskich w  czasie okupacji został 
zamieszczony także w  wydawnictwie 
NIMOZ „Cenne, bezcenne, utraco-
ne” (nr 1-2, 2005). To tu czytelnik 
znajdzie wstrząsającą historię ratowa-
nia rodzinnych zbiorów przez ordy-
nata Edwarda Krasińskiego, opis wy-
wózki zbiorów przez Niemców oraz 
podejmowanych prób scalania kolek-
cji po drugiej wojnie światowej.

ZBIORY I ZBIERACZE

1 | Zespół miniaturowych srebrnych zabawek 
– stan po konserwacji  
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Wśród wymienianych w  tekście 
miejsc, w  których można podziwiać 
przedmioty z  kolekcji dawnego Mu-
zeum Ordynacji Krasińskich (muze-
ów, bibliotek, kolekcji prywatnych), 
zabrakło wówczas Kozłówki. Stało się 
tak prawdopodobnie dlatego, że cała 
kolekcja, pozyskana przez Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce już w lutym 
2005 r., trafiła od razu do Pracow-
ni Konserwacji Metali Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w  Toruniu. Za-
jęli się nią: prof. Janusz Krause (nie-
żyjący już), mgr Alina Tomaszewska- 
-Szewczyk, Barbara Ziółkowska oraz 
mgr Roman Borkowski. Z prowadzo-
nej przez toruński zespół dokumen-
tacji można dowiedzieć się wielu cie-
kawostek dotyczących nie tylko prze-
prowadzonych zabiegów. Konserwa-
torom, podobnie jak tym wszystkim, 
którzy do tej pory zajmowali się srebr-
nymi zabawkami, nie udało się usta-
lić dokładnej daty ich wykonania. Na 

jednym z  talerzyków odkryli jednak 
znak miejski prawdopodobnie No-
rymbergi. Z kolei na tacy rozpozna-
no znak miejski Gdańska, używany 
w  latach 1701-1734, obok imienne-
go gmerka złotnika gdańskiego Ger-
harda Falcka, który został majstrem 
w 1694, a zmarł w 1727 r.

Zabawki wykonano z różnych sto-
pów srebra. Jedne odlewano i  wyku-
wano, inne kształtowano na matrycy, 
jeszcze inne wyplatano ze srebrnych 
drucików. Dodatkowo, niektóre za-
bawki są zdobione grawerowaniem, 
fakturowaniem i filigranem.

Jak wynika z opisu, wiele zabawek 
było znacznie uszkodzonych. Niektó-
re miały ubytki, odkształcenia i pory-
sowania, wszystkie – nawarstwienia 
korozyjne, a  zwarta, silnie przylega-
jąca do powierzchni skorupa w kolo-
rze czarnokarminowym to efekt pod-
dania zabawek wysokiej temperaturze 
(wspomniany pożar?). Najpierw za-
bawki zostały wyprostowane i oczysz-
czone (metodą chemiczną – 10% wi-
nian sodowo-potasowy w  środowi-
sku 10% NaOH i  preparat Duraglit, 
oraz metodą mechaniczną – za pomo-
cą włókna szklanego). Następnie na 
ich powierzchnię zostały naniesione: 
inhibitor korozji (1% benzotriazol 
w etanolu) i zabezpieczenie antykoro-
zyjne (10% Paraloid B 44 w ksylenie).

W uwagach konserwatorskich 
znalazła się także wzmianka o zalece-
niach dla użytkownika: „Obiekty nale-
ży przechowywać w  warunkach stabil-
nych, z  dala od źródeł światła. Ewen-
tualne czyszczenie z kurzu należy prze-
prowadzić używając szmatki elektrosta-
tycznej” (Dokumentacja prac konser-
watorskich przy zespole zabawek ze sre-
bra, UMK, Toruń 2005; Archiwum 
Muzeum Zamoyskich w  Kozłówce, 
MPK/ZM/1327-1359).

Powyższe wymogi zostały speł-
nione. Komplet zabawek znajduje się 
w  specjalnej gablocie, w  Salonie Ma-
łym pałacu Zamoyskich w Kozłówce. 
Ustawiono ją tak, aby każdy zwiedza-
jący muzeum mógł dokładnie przyj-
rzeć się zabawkom i  docenić kunszt 
ich wykonania. 

Monika Januszek-Surdacka

ZBIORY I ZBIERACZE

Na podstawie dostęp-
nych materiałów źródło-
wych i  opracowań na te-
mat srebrnych zabawek 

pochodzących z dawnej kolekcji Mu-
zeum Ordynacji Krasińskich w War-
szawie – obecnie w zbiorach Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce – trudno 
dziś rozstrzygnąć, czy bawiły się nimi 
w przeszłości jakieś dziewczynki, np. 
córki poety Zygmunta Krasińskiego, 
co zdaje się sugerować Grzegorz Józef-
czuk (G.  Józefczuk, Zabaweczki pana 
hrabiego, „Gazeta Wyborcza – Lublin” 
[dodatek], nr 21 z 26 stycznia 2005 r., 
s. 2), dając w swoim artykule sugestyw-
ny podpis pod zdjęciem przedstawiają-
cym kilka zabawek z zespołu: Kto ba-
wił się tymi zabawkami? Jak pisał Sta-
nisław Lam w relacji z przedwojennej 
„Wystawy napoleońskiej”: „Przechowy-
wano je starannie, widać, że już współ-
cześnie były cenione wysoko. Nawet ge-
nerał Wincenty Krasiński nie dał Zyg-
musiowi owych srebrnych zabaweczek 
po księciu Reichstadtu, jakie wręczył 
mu dla syna Napoleon […]. Jak nowe 
wszystko, tak to pielęgnowano” (S. Lam, 
Wystawa Napoleońska, „Tygodnik Ilu-
strowany”, nr 20 z 14 maja, 1921, 
s.  315). Ten ostatni przykład ograni-
cza jednak u osób odwiedzających ko-
złowieckie muzeum pole do wyobraź-
ni i spekulowania na temat miniaturo-
wych przedmiocików. Czy słusznie?

Przyznaję, że i mnie – a  było to 
przed piętnastu laty, czyli jeszcze przed 
ujawnieniem informacji o ocaleniu 
z  wojennej pożogi zespołu 33 srebr-
nych zabawek z kolekcji Krasińskich 
– zdarzyło się, podobnie jak Grzego-
rzowi Józefczukowi, puścić wodze fan-
tazji. W opracowaniu dotyczącym wy-
robów złotniczych ze skarbca generała 
Wincentego Krasińskiego, przy przy-
toczonym z jednego z inwentarzy za-
pisie odnoszącym się do srebrnych za-
bawek małego Zygmunta Krasińskie-
go pozwoliłem sobie uczynić dość swo-
bodną uwagę: „Czyżby były to całe ar-
mie żołnierzyków – nie ołowianych, ale 
srebrnych, jak przystało na dzieci i wnu-
ki generała?” (W. Przybyszewski, Wy-
roby złotnicze ze skarbca generała Win-
centego Krasińskiego, „Mazowsze”, 
nr 12, 1999, s. 141).

2 | 3 | Miniaturowe srebrne naczynia: imbryk, 
wys. 1,9 cm (2) i talerz z kołnierzem o falistej 
krawędzi, zdobiony reliefem kwiatowym, 
średnica 7 cm (3) – stan przed konserwacją

...............................................................................
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U podstawy tego całkowicie błęd-
nego przypuszczenia leżała, jak ła-
two się domyślić, moja niepełna wte-
dy wiedza na temat tego konkretnego 
zabytku. A przecież, poza przytoczo-
ną przez Monikę Januszek-Surdacką 
za monografią Konrada Ajewskiego 
informacją o prezentacji zabawek na 
„Wystawie napoleońskiej” w 1921 r. 
oraz wiadomością o tym, że część ko-
lekcji udało się uratować, mamy jesz-
cze wydane w Warszawie tuż przed 
wybuchem drugiej wojny światowej 
opasłe dzieło Aliny Świderskiej Zyg-
munt. Powieść biograficzna o Zygmun-
cie Krasińskim, w którym autorka od-
ważnie podąża za własną myślą, to-
warzysząc generałowi Krasińskiemu, 
prezentującemu swojej synowej (Eli-
zie z Branickich Krasińskiej) wycią-
gnięte ze skarbca pałacu w Warszawie 
i przewiezione do Opinogóry co cie-
kawsze pamiątki z dzieciństwa jej do-
piero co poślubionego męża. „[Eli-
za] znowu patrzyła – czytamy w po-
wieści. Malutka karabela, jak zabaw-
ka, w pochwie złoconej, wykładanej 
szkiełkami brylantynowymi, grawiro-
wana wzorzysto i z inicjałami A. N. 
– Achille Napoléon – jak objaśnił oj-
ciec. I cały lilipuci garniturek ze szcze-
rego srebra: stoliczek, foteliki, krzesełka, 
kanapka, naczynia stołowe prawie tego 
rozmiaru, co mebelki […]” (A. Świ-
derska, Zygmunt. Powieść biograficz-
na o Zygmuncie Krasińskim, Warsza-
wa 1939, s. 450). I chociaż opis ten to 
tylko literacka fikcja, warto o nim pa-
miętać, ponieważ po pierwsze świad-
czy o tym, że autorka książki nie tyl-
ko słyszała o zabawkach poety, ale 
także widziała je zapewne na „Wysta-
wie napoleońskiej” w warszawskim 
Muzeum Wojska, a po drugie ową li-
teracką fikcję można uznać za pro-
roczą wizję realizacji w Opinogórze 

22 lata później Muzeum Romanty-
zmu, w którym wśród wielu ekspo-
natów związanych z życiem i twór-
czością Zygmunta Krasińskiego znaj-
dują się także pamiątki z dzieciństwa 
poety. Wydaje się zresztą, że opisane 
w  artykule srebrne miniaturki miały-
by się tam równie dobrze, jak w Mu-
zeum Zamoyskich w Kozłówce.

A jednak, mimo tylu zebranych 
już informacji na temat owych lili-
pucich przedmiocików, ciągle jeszcze 
wiemy o nich niewiele.

Podstawowe trudności napotyka-
my choćby próbując je wydatować. Tu 
jednak, szczęśliwie, mogą nam służyć 
pomocą zarówno intuicja badacza, 
jak i precyzyjne zapisy w dawnych in-
wentarzach, których znaczenia często 
nie doceniamy. Dr Ryszard Bobrow 
w swojej ekspertyzie zauważa, że ba-
dany zespół jest niejednorodny. „[…] 
większość naczyń – pisze – można da-
tować na 1 ćw. XIX w., okres dzieciń-
stwa [Zygmunta] Krasińskiego, nato-
miast kilka – jak talerze z dekoracją na 
kołnierzach, krzesła – wydają się być 
późniejsze i należałoby je datować na 
okres późniejszy. Możliwe, że należa-
ły do dwóch pokoleń rodziny, a  trady-
cja wiązała je z najbardziej znaną oso-
bą”. Słusznie, ponieważ podział srebr-
nych zabawek na dwa odrębne zespo-
ły uwidocznia się już w zapisach naj-
starszego inwentarza, w którym wy-
stępują – Inwentarza majątku pozo-
stawionego przez generała Wincente-
go Krasińskiego i jego syna Zygmunta 
Krasińskiego: Inwentarza pałacu Kra-
sińskich w Warszawie z 1859 r. (zna-
nego z Akt Kancelarii Józefa Noskow-
skiego, rejenta powiatu warszawskie-
go, pisarza Królestwa Polskiego, zacho-
wanych w odpisie z 1896 r. w Archi-
wum Państwowym m.st. Warszawy) 
– i potwierdza w cytowanym przez 

R. Bobrowa przedwojennym inwen-
tarzu Biblioteki Ordynacji Krasiń-
skich (BOK). O zabawkach, które 
mały Zygmunt otrzymał w prezencie 
od syna Napoleona I mówią zapisy: 
„Poz. 1402. Zabawek srebrnych dzie-
cinnych w pudełku brzozowem o dwóch 
klapach w ilości kilkuset sztuk pró-
by czternastej – 173 [rubli srebrem] 
70 [kopiejek]” (w Inwentarzu pała-
cu) i  „Poz. 964. Zabawki Zygmun-
ta Krasińskiego drobne, razem sztuk 
192 – w pudełku drewnianem, brzozo-
wem [dopisano ołówkiem: czeczotko-
wem], w. XIX, dar Króla Rzymu Zyg-
muntkowi Krasińskiemu” (w Inwenta-
rzu BOK). Inny komplet figuruje od-
powiednio pod zapisami: „Poz. 1403. 
Zabawek różnych srebrnych w pudełku 
żółtym gwoździkami nabijanych – 8 
[rubli srebrem] 25 [kopiejek]” (w In-
wentarzu pałacu) i „Poz. 1509. Pudeł-
ko nabijane gwoździkami z odłamka-
mi srebrnych przedmiotów (sztuk 36). 
Dołączona kartka ze spisem. Drew-
no, srebro, wys. 7, szer. 19, głęb. [pu-
dełka] 8  [cm]” (w Inwentarzu BOK) 
(W.  Przybyszewski, Wyroby złotni-
cze…, tamże). Tak więc część zaba-
wek eksponowanych obecnie w Mu-
zeum Zamoyskich w Kozłówce po-
chodzi niewątpliwie z pierwszego ze-
społu, część natomiast (choć ciągle 
nie wiemy nawet tego w jakiej propor-
cji) z drugiego kompletu, być może 
kupionego przez generała Wincente-
go Krasińskiego dopiero pod koniec 
życia dla własnych wnuków, a po jego 
śmierci (1858) i zgonie Zygmunta 
Krasińskiego (1859) wpisanego, wraz 
z tymi słynnymi od Króla Rzymu, do 
inwentarza sreber w warszawskim pa-
łacu Krasińskich przy Krakowskim 
Przedmieściu 410 (nr policyjny 5).

Wojciech Przybyszewski

Jeszcze nie wiemy wszystkiego
.........................................................................................................................................
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Fałatówka w Bystrej 
na Śląsku

Z WIZYTĄ W MUZEUM

Julian Fałat, po rezygnacji z kie-
rowania Akademią Sztuk Pięk-
nych w Krakowie w 1910 r., jako 
miejsce zamieszkania i  dalszej  

  działalności artystycznej wy-
brał Bystrą – wieś w  Beskidzie Ślą-
skim, w pobliżu Bielska. Zamieszkał 
tu z żoną Marią (1879-1916) i  trój-
ką dzieci: Heleną (1901-1931), Lu-
cjanem (1903-1923) i  Kazimie-
rzem (1904-1981). Po raz pierw-
szy zetknął się z  tą miejscowością 
w 1902 r., kiedy przyjechał tu w ce-
lach zdrowotnych na kurację do sa-
natorium prowadzonego przez wie-
deńskiego lekarza Ludwika Jekelesa. 
Później był tu w 1907 r. wraz ze stu-
dentami krakowskiej ASP. Górzysta 
malownicza okolica, dobre warunki 
klimatyczne zachęcały do powrotu 
w te strony. Zapewne po tym leczni-
czym pobycie Fałat powziął decyzję, 
aby osiąść tu na dłużej. W  1909  r. 
dokonał zakupu willi letnisko-
wej z  częścią gruntu, położonej nad 
rzeczką Białką, stanowiącą wówczas 
granicę pomiędzy Księstwem Cie-
szyńskim i  Galicją w  cesarstwie au-
striackim. Teren nowej posiadłości 
u  podnóża wzniesienia, z  widokiem 
na pasmo Beskidu Śląskiego, stwa-
rzał dobre warunki do zamieszka-
nia, jak również mógł stanowić za-
chętę do twórczej pracy. W  niedłu-
gim czasie zakupiony budynek został 
nieznacznie rozbudowany, a w głębi 
terenu, na stoku powstała drewniana 
pracownia artysty.

 Julian Fałat, z  niewielkimi prze-
rwami, pozostał w  Bystrej do koń-
ca życia. W  1920  r. zamieszkał na 
dwa lata w  Toruniu. Potem przeby-
wał w Warszawie, gdy na krótko objął 

stanowisko dyrektora Departamentu 
Sztuki w  Ministerstwie Wyznań Re-
ligijnych i  Oświecenia Publicznego. 
Artysta z  dużym dorobkiem, po licz-
nych podróżach i pobytach w różnych 

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

1 | Willa „Fałatówka” od strony drogi

2 | Fragment ogrodu z krzyżem

1

2
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Sztuk Pięknych w  Krakowie wysta-
wa retrospektywna jego prac. Pokaza-
no na niej 97 dzieł artysty, w  mniej-
szym stopniu własnych, w  większości 
udostępnionych przez kolekcjonerów 
prywatnych. W  1929  r. otrzymał ty-
tuł profesora honorowego Akademii 
Sztuk Pięknych w  Krakowie, niestety 
wkrótce potem po przebytej chorobie 
zmarł w Bystrej.  

Spadkobiercami artysty zosta-
ły jego dzieci. Syn Kazimierz otrzy-
mał willę i  pracownię z  terenem do 
nich przyległym. Pozostała część sta-
ła się własnością córki Heleny Niem-
czewskiej. Kazimierz Fałat mieszkał 
w  Bystrej do 1943  r. Wcześniej jesz-
cze, w  1935  r. uległa spaleniu mo-
drzewiowa pracownia. Wojenne losy 
sprawiły, że syn malarza znalazł się 
po wojnie w Anglii i nie powrócił do 
kraju. W  1947  r. willa z  terenem zo-
stała przejęta przez skarb państwa. 

stronach kraju i  za granicą, w  Bystrej 
kontynuował praktykę malarską, jed-
nakże obowiązki względem rodzi-
ny, przeżycia związane z najbliższymi, 
zaawansowanie w  latach, ogranicza-
ły w  pewnym stopniu jego możliwo-
ści twórcze. Jako malarz był wybitnym 
akwarelistą, choć stosował też tech-
nikę olejną, gwasz czy pastel. Techni-
ka akwarelowa należy do najtrudniej-
szych – wymaga dużego opanowania 
warsztatu, ze względu na to, że po-
prawki są prawie niemożliwe. Wielu 
malarzy w ogóle jej nie uprawiało albo 
uprawiało ją marginalnie. Fałat od 
najmłodszych lat związany był z przy-
rodą, w  swojej twórczości tematykę 
przyrodniczą zawsze preferował. Dla-
tego też w  późniejszych latach życia 
pragnął jak najwięcej przebywać w na-
turalnym otoczeniu, nieprzypadko-
wo więc wybrał okolice Bystrej, któ-
re dostarczały mu wielu inspiracji ar-
tystycznych. 

W Bystrej Fałat nie tylko był zajęty 
sprawami rodzinnymi i swoją twórczo-
ścią, lecz również aktywnie włączył się 
w sprawy lokalnej społeczności, popie-
rając wszelkie jej przedsięwzięcia. Miał 
dobre stosunki sąsiedzkie, a  świadczą 
o tym niektóre prace malarskie. Mimo 
iż zamieszkał z  dala od większych 
miast, uczestniczył ciągle w  wielu wy-
stawach i  życiu stowarzyszeń oraz in-
stytucji artystycznych. Między innymi 
w  1925  r. wydarzeniem była zorgani-
zowana przez Towarzystwo Przyjaciół 

3 | Fragment ekspozycji na piętrze willi (sala 2)

4 | „Autoportret w kapeluszu przy sztalugach”, 
1917, akwarela 

5 | „Pejzaż z Bystrej”, 1918, akwarela, gwasz
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Planowane urządzenie w  niej mu-
zeum Fałata nie doszło do skutku. 
W 1949 r. budynek przeznaczono na 
lokale mieszkalne. Starania o  odzy-
skanie obiektu na cele muzealne cią-
gle jednak nie ustawały. Ostatecznie 
w końcu 1968 r. willa została przeka-
zana Państwowemu Muzeum w  Biel-
sku-Białej, lecz wykwaterowanie 
większości lokatorów nastąpiło do-
piero w końcu 1971 r. Umożliwiło to 
rozpoczęcie remontu budynku z ada-
ptacją pomieszczeń na użytek mu-
zeum. Po zakończeniu wszelkich prac 
5 sierpnia 1973  r. nastąpiło w  willi 
otwarcie Muzeum Juliana Fałata, sta-
nowiącego pierwszy oddział Państwo-
wego Muzeum w  Bielsku-Białej. Me-
ble i  przedmioty związane z  życiem 
artysty, które znalazły się w nowo po-
wstałej placówce, gromadzone były 

przez bielskie muzeum od 1945 r., po-
dobnie jak jego prace stopniowo po-
zyskiwane w ciągu kolejnych lat. Stała 
ekspozycja w willi w 1973 r. zawiera-
ła już 32 prace malarza, a obecna pre-
zentacja na piętrze obejmuje 55 dzieł.

W końcu 2012 r. przeprowadzona 
została kolejna modernizacja przestrze-
ni muzealnej. Po jej zakończeniu w po-
mieszczeniach kondygnacji górnej 
urządzono nową ekspozycję. W  160. 
rocznicę urodzin Juliana Fałata i  40. 
rocznicę uruchomienia muzeum w By-
strej, 27 lipca 2013  r. nastąpiło jej 
otwarcie. Obecnie jest to oddział Mu-
zeum Historycznego w  Bielsku-Białej 
– Fałatówka. W niedługim czasie prze-
widywane jest udostępnienie dla zwie-
dzających pomieszczeń parteru z  dru-
gą częścią ekspozycji, w  której przede 
wszystkim pokazane będą dokumenty 

i  pamiątki związane z  artystą, a  poza 
tym jeszcze wybrane jego prace pozo-
stające w  zasobach muzeum. Podsta-
wą ekspozycji na piętrze są malarskie 
dzieła Fałata, a uzupełniają ją zachowa-
ne meble, przybory jego warsztatu ma-
larskiego i inne związane z nim przed-
mioty z  różnych okresów życia arty-
sty. Prezentowana kolekcja o zróżnico-
wanej tematyce zawiera dzieła z  róż-
nych okresów aktywności malarza. Są 
w  niej tak charakterystyczne dla całej 
twórczości liczne pejzaże, ale też sce-
ny rodzajowe i  portrety. Najbardziej 
bliskie dla zwiedzających muzeum są 
prace z okresu bystrzańskiego, takie jak 
obraz olejny z 1913 r. „Zima w Beski-
dach”, akwarela z  około 1910  r. „Pej-
zaż zimowy z Bystrej”, akwarela z gwa-
szem z 1918 r. „Pejzaż z Bystrej”. Znaj-
dują się też prace z  motywami z  tere-
nów sąsiednich: akwarele „Osiek zimą” 
(z 1910 r.) i „Pejzaż zimowy – Osiek” 
(ok. 1908 r.). Kontakty Fałata z przed-
stawicielami miejscowej społeczno-
ści obrazują portrety: sąsiadki Anny 
Smołkowej (akwarela z  1915 r.) oraz 
leśniczego Ferdynanda Grzyba (akwa-
rela z  gwaszem z  1923 r.). Z okresu 
krakowskiego prezentowana jest inte-
resująca akwarela „Krakowianki przed 
lustrem” (z 1903 r.). Z pobytów w Za-
kopanem są w  kolekcji akwarele: „Ta-
try” (1906 r.) i „Przedwiośnie na Pod-
tatrzu” (1904  r.), a  z  czasu, kiedy ar-
tysta przebywał w  Toruniu, akwarela 
„Pejzaż z Torunia” (1920 r.).

Tematyka myśliwska zawsze była 
Fałatowi bardzo bliska, ze względu na 
jego wielokrotne uczestnictwo w po-
lowaniach najpierw w  Nieświeżu, 
w  Puszczy Poleskiej, później w  Hu-
bertusstock i  Rominten. Niezapo-
mniane dla niego wspomnienia z Nie-
świeża dobrze ilustruje duży obraz 
olejny z 1888 r. „Polowanie na niedź-
wiedzicę”. Zdarzenie przedstawio-
ne na obrazie opisane zostało w  jego 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

6 | „Pejzaż zimowy z Bystrej”, 1910, akwarela

7 | „Polowanie na niedźwiedzicę”, 1888, olej, 
płótno

(zdjęcia: Alicja Migdał-Drost, Muzeum Historyczne 
w Bielsku-Białej)

...............................................................................
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Pamiętnikach, wydanych w  1935  r. 
Obraz olejny na sklejce „Powrót z po-
lowania”, po 1912 r., należy również 
do tego samego rodzaju tematyki. 
Wspomnienia z polowań zostały jesz-
cze przez Fałata opracowane podczas 
pobytu w Toruniu w Tece myśliwskiej, 
wydanej w 1925 r. Siedem z ośmiu li-
tografii barwnych z tego cyklu, w tym 
„Powrót z niedźwiedziem na saniach”, 
znajduje się w prezentowanej kolekcji. 

W ciągu całego swojego ży-
cia Fałat wykonał wiele autopor-
tretów. Malował je też i  w  Bystrej. 

Zachowana dużych rozmiarów akwa-
rela z 1917 r. „Autoportret w kapelu-
szu przy sztalugach” przedstawia ma-
larza w  trakcie wykonywania kon-
nej sceny z  saniami. W Bystrej w  la-
tach 1910 i  1928 powstały również 
akwarelowe autoportrety, namalowa-
ne w  odmiennej konwencji niż po-
przedni. 

Wnętrza z  ekspozycją obrazów 
uzupełnione są ocalonym umeblo-
waniem oraz aranżacją warsztatu ma-
larskiego. Ze stałego wyposażenia 
willi zachował się też piec kaflowy. 

W ramach ekspozycji pokazane zosta-
ły przedmioty pamiątkowe z podróży 
malarza, a  także i  te, które otrzymy-
wał od zaprzyjaźnionych osób.

Biograficzne muzeum w  Bystrej 
poświęcone Julianowi Fałatowi przy-
bliża zwiedzającym jego osobę, ży-
cie i  twórczość. Jednocześnie na ze-
wnątrz mogą oni podziwiać natural-
ne otoczenie Beskidu Śląskiego, które 
niegdyś dostarczało artyście inspiracji 
twórczych. 

Stanisław Grzelachowski 

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej – Fałatówka, 43–360 Bystra Śląska, ul. Juliana Fałata 34, tel.: 33 817 13 61. 
Godziny otwarcia: wtorek – piątek: 9.00-16.00, sobota: 8.30 – 14.30, niedziela: 10.00-14.30. W poniedziałki nieczynne.

Muzeum Narodowe w Warszawie i Dom Spotkań z Historią podjęły się 
wspólnie przybliżenia sylwetek i dorobku pierwszych warszawskich foto-

grafów. Do tej pory ukazały się dwa tomy albumowej serii Fotografowie War-
szawy, oba autorstwa Danuty Jackiewicz. Pierwszy, wydany w 2012 r., zo-
stał poświęcony Karolowi Beyerowi (1818-1872) i otrzymał pierwszą nagro-
dę KLIO w kategorii varsavianów. W bieżącym roku ukazał się drugi, oma-
wiający dokonania Maksymiliana Fajansa (1825-1890). W przygotowaniu 
jest już trzeci z woluminów, w którym zostanie przedstawiony najmłodszy 
z grupy autorów tak znaczących dla stołecznej fotografii – Konrad Brandel 
(1838-1920).

Każda z dostępnych w sprzedaży książek składa się z kilkudziesięciostro-
nicowego opisu oraz z wyboru ilustracji reprezentatywnych dla działalności 
obu fotografów. Okładkę tomu poświęconego Beyerowi zdobi procesja Boże-
go Ciała uwieczniona w 1861 r. na Krakowskim Przed-
mieściu przed kościołem Św. Krzyża, którą można trak-
tować jako pars pro toto jego dorobku: z jednej stro-
ny jest to obraz jednego z najbardziej charakterystycz-
nych miejsc w Warszawie, widok tak dobrze znany Bey-
erowi na co dzień, z drugiej – uchwycona scena jest wy-
jątkowa, niecodzienna, co nadaje jej rys reportażowy. 
Wszystkie dagerotypy i fotografie Beyera mają ten doku-
mentalny charakter, szczególnie istotny dzisiaj – z rów-
nym zainteresowaniem oglądamy więc uwiecznioną na 
nich architekturę (często już dziś nieistniejącą), portre-
ty indywidualne i grupowe, które przy użyciu minimal-
nych środków tak wiele zdają się mówić o pokazywa-
nych postaciach, wreszcie sceny z życia codziennego. 
Nieraz udokumentowane bez konkretnego zamysłu widoki war-
szawskich ulic i placów, uchwycone z perspektywy balkonu zakła-
du fotograficznego, stanowią bezcenne świadectwo z połowy XIX w. Danuta 
Jackiewicz zaprasza czytelnika do tej minionej rzeczywistości, przedstawiając 
jednocześnie artystę i technikę, jaką się posługiwał. W przykuwającym uwa-
gę pierwszym zdaniu albumu pisze: „Warszawianin Karol Beyer miał 21 lat, 
kiedy w dniu 19 sierpnia 1839 roku uroczyście ogłaszano w Paryżu wynala-
zek dagerotypii”. 

Z tekstu – opatrzonego cytatami z pism Karola Beyera – można dowie-
dzieć się, skąd wywodziła się jego rodzina, gdzie się edukował, czym pa-
sjonował się w młodości i wreszcie – w jakich okolicznościach otworzył 
w 1845 r. swój pierwszy zakład dagerotypowy. Rozwój zawodowy fotografa, 

podróże w poszukiwaniu nowinek technicznych, sukcesy wydawnicze, zmie-
niający się wybór tematów i metody ich uwieczniania na dagerotypach i fo-
tografiach czytelnik śledzi na tle wydarzeń politycznych i kulturalnych okresu, 
w jakim przyszło żyć Beyerowi. Część katalogowa zawiera dobre reprodukcje 
różnorodnych prac jego autorstwa. Na końcu zamieszczono kalendarium ze-
stawiające dzieje fotografii w Polsce i na świecie z życiorysem Karola Beyera, 
a dalej – bibliografię zagadnienia.

Podobnie skonstruowany jest tom drugi, w którym również znalazły się 
dobrej jakości zdjęcia – od warszawskich budynków publicznych, przez wy-
stawne reprezentacyjne wnętrza, po portrety. Tu także znajdujemy kalen-
darium życia – tym razem Maksymiliana Fajansa – na tle dziejów rozwoju 
technik fotograficznych. Autorka książki znów przykuwa uwagę czytelnika 
od pierwszego zdania: „Latem 1860 roku litograf Maksymilian Fajans po-

stanowił zająć się nową gałęzią sztuki – fotografią”. Arty-
sta zaczynał bowiem od zupełnie innej dziedziny, kształcąc 

się w Szkole Sztuk Pięknych pod okiem m.in. Jana 
Feliksa Piwarskiego, a następnie udając się do Pa-
ryża w celu wzbogacenia wiedzy z zakresu litogra-
fii. Dopiero w 1862 r., mając już ugruntowaną pozy-
cję m.in. dzięki zilustrowaniu licznych znanych i po-
pularnych wydawnictw albumowych, zdecydował się 
na rozszerzenie oferty i przemianował swoje atelier 
na Zakład Artystyczno-Litograficzny i Fotograficzny. 
Doskonalenie nowej techniki już wkrótce przyniosło 
mu uznanie i w tej dziedzinie, zwłaszcza w odniesie-
niu do odbitek wielkoformatowych, przede wszyst-
kim portretowych. Równie chętnie Fajans zajął się 
zdjęciami plenerowymi; oprócz scen ulicznych i bu-
dynków Warszawy szczególnie często dokumento-

wał infrastrukturę przemysłową – mosty, koleje. Co dokładnie fotografował, 
pod jakimi adresami mieścił się jego zakład fotograficzny i jaki był odbiór 
jego prac – o tym wszystkim można przeczytać w albumie Maksymilian Fa-
jans (1825-1890).

Seria, w opracowaniu graficznym Macieja Buszewicza, ukazuje się w po-
ręcznym, zbliżonym do kwadratu formacie. Tomy I i II z serii Fotografowie 
Warszawy można kupić w cenie 49 zł każdy w siedzibach lub w sklepach inter-
netowych obu wydawców: Domu Spotkań z Historią (www.dsh.osdw.pl) i Mu-
zeum Narodowego w Warszawie (www.ksiegarnia.serenissima.pl) oraz w in-
nych wybranych punktach sprzedaży.

PIONIERZY WARSZAWSKIEJ FOTOGRAFII
Spotkanie z książką
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Sikorski Tádé –  
„nasz człowiek” w fabryce Zsolnaya

Tadeusz Sikorski urodził się 
29 lutego 1852 r. w Mało-
polsce, w miejscowości Po-
ręba. Pochodził z  rodziny 

szlacheckiej. W  1911  r. potwierdził 
prawo swoje i  swoich potomków do 
używania herbu Kopaszyna (Orsolya 
Kovács, Felfedezett életművek: Sikor-
ski Tádé és Apáti Abt Sándor tervezői 
munkássága a  Zsolnay gyárban, Pécs 
2000, s. 23). Po ukończeniu szkoły 
przemysłowej w  Krakowie wyjechał 
na studia architektoniczne. Najpraw-
dopodobniej do Wiednia, choć nie-
które opracowania podają, że do Mo-
nachium. W  1878  r. uzyskał dyplom 
architekta i  rozpoczął staż u znanego 
wiedeńskiego architekta epoki histo-
ryzmu, Karla von Hasenauera. 

Nie architektura jednak miała za-
jąć w życiu Tadeusza Sikorskiego miej-
sce najważniejsze. W 1881 r. otrzymał 
zadanie poprowadzenia powstałej le-
dwie kilka lat wcześniej Szkoły Prze-
mysłu Ceramicznego w  Kołomyi – 
tej samej, która z czasem stała się nie-
zwykle ważnym ośrodkiem rozwo-
ju sztuki huculskiej. Założyciel szko-
ły, hrabia Włodzimierz Dzieduszyc-
ki, był mecenasem naukowców i arty-
stów. Z jego to stypendium skorzystał 
Sikorski, aby pojechać w  1882  r. do 
Triestu na międzynarodową wystawę 

sztuki użytkowej. Po drodze zatrzy-
mał się w  węgierskim Peczu, aby od-
wiedzić znajdującą się tam słynną już 
podówczas fabrykę ceramiki Vilmosa 
Zsolnaya. 

W czasie tej wizyty Sikorski po-
znał córkę właściciela – Júlię Zsolnay, 
którą w roku kolejnym poślubił. Dal-
sze jego losy były nierozłącznie zwią-
zane z fabryką. Stała się ona – w sensie 

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

1 | Fragmenty zabudowań fabryki Zsolnaya 
w Peczu, w głębi willa Sikorskich, w której 
obecnie znajduje się ekspozycja ceramiki 
z kolekcji László Gyugyiego 

2 | Wizyta Waltera Crane’a w fabryce Zsolnaya 
(Tadeusz Sikorski stoi pierwszy z lewej, poniżej 
siedzi jego żona, Júlia Zsolnay), zdjęcie 
archiwalne z 1900 r. (wg F. Romváry, Zsolnay, 
Debrecen – Pécs 2011)

1
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dosłownym – jego domem. Na tere-
nach fabrycznych oprócz warsztatów 
i biur powstały bowiem domy miesz-
kalne, a  w  jednym z  nich zamieszka-
li Sikorscy. Willę drugiej córki Zsol-
naya – Teréz i  jej męża zbudowa-
no nieopodal. Przestrzeń wokół zajął 
ogród, a w nim stanęły rzeźby z cera-
miki – przykłady dokonań manufak-
tury. Powstała swego rodzaju kolonia 
artystyczna. Júlia i  Teréz były wszak 
zdolnymi projektantkami ceramiki; 
projektantem został też Tadeusz Si-
korski, nazywany w  swojej nowej oj-
czyźnie Sikorski Tádé. 

Sikorski przyjechał do Peczu 
w  dobrym momencie. Vilmos Zsol-
nay, który w 1868 r. odbył podróż do 

Anglii, miał już ukształtowane wy-
obrażenie o  profilu działalności fa-
bryki. Zainspirowany rozwojem an-
gielskiego rzemiosła, zdecydował, że 
będzie wytwarzał przede wszystkim 
niepowtarzalne przedmioty dekora-
cyjne: wazony, dzbany, patery, żar-
diniery, kosze na owoce, podstawy 
lamp, świeczniki, figurki itp. Z cza-
sem zaczęła towarzyszyć mu ambicja, 
aby w  dziedzinie ceramiki osiągnąć 
to, co w dziedzinie szkła osiągnął Lo-
uis Comfort Tiffany. Do chwili, gdy 
w  Peczu pojawił się Sikorski, Zsol-
nay zdążył już odnieść pierwsze zna-
czące sukcesy międzynarodowe. Ze-
brał laury na wystawach światowych 
w 1873 r. w Wiedniu i w 1878 r. w Pa-
ryżu, gdzie otrzymał także Legię Ho-
norową za opracowanie metody pro-
dukcji materiału ceramicznego okre-
ślanego jako „porcelánfajansz”. Naj-
większe osiągnięcia były jednak jesz-
cze przed nim. 

Po ślubie Sikorski został dyrekto-
rem artystycznym fabryki Zsolnaya 
i  był nim przez ponad 30 lat. Pozo-
stająca pod jego opieką artystyczną 

wytwórnia pokazywała swoje wyroby 
na kolejnych wystawach światowych, 
na wielu zdobywała nagrody. Sam Si-
korski – jak wynika ze wspomnienia 
pośmiertnego – otrzymał nagrody 
na wystawach światowych w  1897  r. 
w  Brukseli, w  1900  r. w  Paryżu, 
w  1904  r. w  Saint Louis, w  1905  r. 
w  Liège, w  1906  r. w  Mediolanie, 
w 1911 r. w Turynie oraz na wielu wy-
stawach krajowych (O. Kovács, Felfe-
dezett…, s. 27). Sukcesy wystawowe 
przekładały się na zasięg działalności: 
fabryka realizowała zamówienia z An-
glii, Francji, Rosji, Stanów Zjedno-
czonych, miała sklep w Londynie. By-
wali w  niej artyści międzynarodowej 
sławy. W 1900 r. odwiedził ją w cza-
sie swej podróży po Węgrzech brytyj-
ski artysta z kręgu Arts & Crafts, Wal-
ter Crane. W tym samym roku gości-
li w Peczu przedstawiciele kolonii ar-
tystycznej z  Darmstadt: Josef Maria 
Olbrich i Hans Christiansen. Zapew-
ne w następstwie tej wizyty dekoracje 
ceramiczne produkcji fabryki Zsol-
naya ozdobiły w  1901  r. willę Olbri-
cha w Darmstadt.

Tadeusz Sikorski zaangażował 
się w  działalność projektancką firmy. 
Teréz Zsolnay wspomina, że pierw-
sze zaprojektowane przez niego po 
przyjeździe do Peczu naczynia były 
w  stylu ruskim (O. Kovács, Felfede-
zett…, s.  23). Można przypuszczać, 

3 | 4 | 5 | Historyzujące i orientalne naczynia 
zaprojektowane przez Sikorskiego (lub mu 
przypisywane), lata 1885-1889, kolekcja László 
Gyugyiego

...............................................................................
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były rzeźbione w  kości słoniowej czy 
te przypominające renesansowe wyro-
by złotnicze. 

Prowadzone przez Vilmosa Zsol-
naya, wespół z chemikiem Vince War-
thą, próby odkrycia tajemnicy szkliwa 
lustrowego – znanego w  średniowie-
czu na Bliskim Wschodzie, a  w  epo-
ce renesansu charakterystycznego dla 
ceramiki wytwarzanej we włoskim 
mieście Gubbio – przyniosły około 
roku 1893 satysfakcjonujące rezulta-
ty. Efekt eksperymentów nazwany zo-
stał eozyną (od imienia Eos – grec-
kiej bogini jutrzenki). Iryzujące po-
włoki stały się na przełomie wieków 
znakiem rozpoznawczym ceramiki 
z  Peczu, a  że opracowanie technolo-
gii ich wytwarzania zbiegło się w cza-
sie z zaistnieniem w sztuce stylu sece-
syjnego – stylu, którego jedną z cech 
jest upodobanie do lśnienia i opaliza-
cji – doskonale wpisały się w panują-
ce tendencje. Sikorski w  gronie arty-
stów takich, jak Sándor Apáti Abt, 
Lajos Mack, Géza Nikelszky, József 
Rippl-Rónai czy Mihály Kapás Nagy, 
projektował secesyjne formy naczyń 
i  wzory dekoracji z  wykorzystaniem 
techniki eozynowej. Tworzone przez 
Sikorskiego przedmioty są eleganc-
kie w  formie – znacznie mniej „sza-
lone” niż wcześniejsze prace utrzyma-
ne w stylistyce historyzującej i orien-
talnej, choć secesja była stylem wyjąt-
kowo sprzyjającym erupcjom nieskrę-
powanej wyobraźni. Czasem jedyną 
oprócz kształtu dekoracją tych przed-
miotów jest ich mieniąca się wieloma 
barwami powierzchnia, czasem po-
jawiają się na niej charakterystyczne 
dla secesji motywy roślinne i zwierzę-
ce. Wyjątkowo śmiałe formy mają na-
tomiast pochodzące z  około 1900  r. 
niemal abstrakcyjne eozynowe ptaki 
– trudno uwierzyć, że miały one peł-
nić funkcje użytkowe jako naczynia.

Wiele projektów Tadeusza Sikor-
skiego nie było przez niego sygnowa-
nych. Dzieła projektowane i  tworzo-
ne w  wieku XIX przez artystów pra-
cujących w  fabryce w  Peczu trakto-
wane były przede wszystkim jako pro-
dukty marki Zsolnay. Znak manu-
faktury w  postaci pięciu kościelnych 
wież stanowił ich jedyne oznaczenie. 

że określiła w  ten sposób styl hucul-
ski, z którym Sikorski miał do czynie-
nia, gdy przebywał jeszcze w  Galicji, 
a  w  szczególności w  Kołomyi. Z cza-
sem spod ręki Sikorskiego wychodzi-
ły także prace nawiązujące do węgier-
skiej sztuki ludowej, którą już wcze-
śniej fascynowały się i którą wykorzy-
stywały w swych projektach jego żona 
i szwagierka. 

Dużą grupę projektów Sikorskie-
go stanowią te, które powstały z inspi-

racji sztuką Bliskiego Wschodu. Na-
czynia zdobione wzorami orientalny-
mi wytwarzano w  fabryce Zsolnaya 
już w  latach siedemdziesiątych za 
przyczyną osobistych zainteresowań 
Teréz i Júlii. Siostry Zsolnay zaprojek-
towały wiele przedmiotów inspirowa-
nych Orientem, jednak Sikorski zna-
cząco powiększył ich liczbę. Wyraź-
nie lubił egzotykę. Z dziecięcą fanta-
zją wyginał dzióbki i uchwyty naczyń 
w najbardziej nieoczekiwane kształty. 
Ich powierzchnię pokrywał ażurowy-
mi arabeskami. Bawił się formą i  de-
koracją. Powstały serie przedmiotów 
pełnych przepychu, ale jednocześnie 
potraktowanych z humorem – „Arab-
ska” i „Mauretańska” (w sumie około 
200 obiektów).

Ulubioną techniką Sikorskie-
go było nakładanie na proste formy 

trójwymiarowych dekoracji. Z  lat 
osiemdziesiątych pochodzi wazon, 
którego kształt oplata półplastyczny 
paw. Obiekty z serii „Róża” i „Malwa” 
są ciasno pokryte przestrzenną deko-
racją kwiatową. W  wielu projektach 
artysta zastosował aplikacje w  posta-
ci ozdobnych guzów (tzw. technika 
biżuteryjna). Specjalizował się tak-
że w subtelnej technice polegającej na 
wytwarzaniu zdobionych złocenia-
mi i  różową emalią naczyń o  dwóch 

ściankach, z których zewnętrzna mia-
ła otwory w kształcie komórek plastra 
miodu.

Wiele projektów Sikorskiego z lat 
osiemdziesiątych i  dziewięćdziesią-
tych utrzymanych jest w stylistyce hi-
storyzującej. Tworzą one m.in. serie 
„Renesans”, „Rokoko” i  serię „Wan-
da” – nazwaną imieniem jednej z có-
rek artysty, zmarłej w  wieku dziecię-
cym. Także te prace świadczą o  bar-
dziej luźnym i  twórczym podejściu 
ich autora do projektowania cerami-
ki niż to było udziałem jego współcze-
snych. Trudno byłoby wskazać histo-
ryczne oryginały, do których Sikor-
ski nawiązuje. Wiarygodność histo-
ryczna nie była jego celem. Projekto-
wanie postrzegał jako tworzenie wa-
riacji na temat. Dobrym tego przy-
kładem są naczynia wyglądające jakby 

Z ZAGRANICY

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

6 | 7 | Secesyjne wazony projektu Sikorskiego 
z lat 1901-1903, kolekcja László Gyugyiego
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Zmieniło się to dopiero po roku 
1900; odtąd sygnatury poszczegól-
nych projektantów zaczynają towa-
rzyszyć znakom fabryki. 

Autorstwo niektórych prac Si-
korskiego ustalono na podstawie za-
chowanych katalogów form i  deko-
racji wytwarzanej w  Peczu ceramiki. 
Z ustaleń tych wynika, że był on w la-
tach osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych jednym z  głównych jej pro-
jektantów. Z całą pewnością jednak 
nie wszystkie dzieła zostały rozpo-
znane, gdyż żmudny proces atrybu-
cji trwa od niedawna. Wiele udało się 
w tym zakresie osiągnąć w czasie przy-
gotowań do organizowanej w 2000 r. 
w Peczu wystawy pt. „Felfedezett élet-
művek: Sikorski Tádé és Apáti Abt 
Sándor tervezői munkássága a  Zsol-
nay gyárban” (Odnaleziony dorobek. 
Prace Tadeusza Sikorskiego i  Sándo-
ra Apáti Abta dla fabryki Zsolnaya). 
Prace Sikorskiego zaprezentowano na 
niej w zaszczytnym towarzystwie prac 
Sándora Apáti Abta, jednego z  naj-
bardziej rozpoznawalnych projektan-
tów pracujących dla fabryki Zsolnaya.

Teren fabryki został zrewitalizo-
wany w  ramach przygotowań do ce-
lebracji roku 2010, w którym to roku 
Pecz był Europejską Stolicą Kultury. 
W  zabudowaniach fabrycznych zna-
lazły swoje siedziby różne instytu-
cje kultury, a  willa, w  której niegdyś 
mieszkał Tadeusz Sikorski z  rodziną, 
jest miejscem ekspozycji zbioru około 
600 przykładów Zsolnayowskiej cera-
miki, zgromadzonego przez zamiesz-
kałego w Stanach Zjednoczonych ko-
lekcjonera László Gyugyiego. Sta-
łą wystawę zatytułowano „A Zsolnay 
aranykora” (Złoty wiek Zsolnaya). 
Wśród eksponatów jest wiele przed-
miotów zaprojektowanych przez Ta-
deusza Sikorskiego, m.in. monumen-
talny wazon „Alhambra” z serii „Mau-
retańskiej”. Eksponowanych jest też 
kilka jego secesyjnych wazonów, któ-
re pokazywane były na wystawie świa-
towej w Turynie w 1902 r.

W tym samym mniej więcej czasie 
co technologię otrzymywania eozy-
ny opracował Vilmos Zsolnay spo-
sób wytwarzania pirogranitu – mro-
zo- i  kwasoodpornego materiału 

ceramicznego, który bardzo szybko 
zyskał podobną do eozyny popular-
ność dzięki szerokiemu zastosowaniu 
w architekturze. Fabryka współpraco-
wała m.in. z  najsławniejszym węgier-
skim architektem przełomu wieków 
Ödönem Lechnerem, który na pokry-
cia dachowe w projektowanych przez 
siebie budynkach stosował barwio-
ne na różne kolory Zsolnayowskie da-
chówki z pirogranitu. On i inni archi-
tekci zlecali wytwórni Zsolnaya wy-
konanie zewnętrznych i  wewnętrz-
nych dekoracji z tego materiału. Takie 
dekoracje otrzymało wiele obiektów 
w Budapeszcie i poza nim: muzea, ga-
lerie, teatry, ratusze, sklepy, domy pry-
watne, a nawet świątynie. Powstawały 
też ceramiczne nagrobki. Węgierska 
secesja – barwna, fantazyjna, inspiro-
wana ludowością – dzięki ceramicz-
nym detalom z  fabryki Zsolnaya zy-
skała swój niepowtarzalny charakter.

Od 1900 r., gdy właścicielem fa-
bryki był już Miklós Zsolnay – syn 
Vilmosa Zsolnaya, Tadeusz Sikorski 
nadzorował w  firmie rozwój sekto-
ra ceramiki architektonicznej. Wia-
domo, że także projektował niektóre 

z  dekoracji. Orsolya Kovács wymie-
nia secesyjne wykończenie perłowymi 
płytkami ścian jednego z pomieszczeń 
w  pałacu Greshama w  Budapeszcie, 
a także wyposażenie w kaplicy w Esz-
terág i w kościele św. Xaviera w Peczu 
oraz kaplice grobowe rodzin Littke 
i Nagy na cmentarzu w Peczu (O. Ko-
vács, Felfedezett…, s. 27). Sikorskiego 
podaje się także jako projektanta neo-
renesansowych ceramicznych pane-
li dekoracyjnych do willi rodziny Va-
sváry w Peczu (Ferenc Romváry, Zsol-
nay, Debrecen – Pécs 2011, s. 26-27).

Na początku XX  w. Sikorski raz 
jeszcze wystąpił jako architekt. Po 
śmierci Vilmosa Zsolnaya w  1900  r. 
Miklós Zsolnay zapragnął uczcić pa-
mięć ojca i  wybudować mauzoleum. 
Zadanie zaprojektowania budow-
li i  jej otoczenia przypadło Sikorskie-
mu. Mauzoleum stanęło na wzgórku 
nieopodal fabryki. Prowadzi do niego 
droga, wzdłuż której umieszczono 42 
lwy z  pirogranitu. Sikorski nadał bu-
dowli formę neoromańskiej rotundy. 
Jako zewnętrznego materiału wykoń-
czeniowego użył pirogranitu. W mau-
zoleum znajduje się kaplica, pod nią 
krypta grobowa, a  w  niej ceramicz-
ny, eozynowy sarkofag, rzymski w for-
mie. Na jednej ze ścian sarkofagu jego 
twórca, Sándor Apáti Abt, przedsta-
wił stylizowany na starożytny orszak 
rodziny Zsolnayów. Uwieczniony 
w nim został także Tadeusz Sikorski. 

Mauzoleum gotowe było w 1913 r. 
W  czasie spektakularnej uroczysto-
ści 13 października szczątki Vilmosa 
Zsolnaya przeniesiono z  miejsca do-
tychczasowego spoczynku i  złożono 
w sarkofagu.  Z czasem w niszach gro-
bowych pochowano kolejnych człon-
ków rodziny. Twórca mauzoleum, 
Tadeusz Sikorski, zmarł w  1940  r. 
W okresie powojennym budowla i jej 
otoczenie ulegały stopniowej dewa-
stacji, aż w  1986  r. szczątki zmarłych 
Zsolnayów trzeba było przenieść na 
cmentarz w  Peczu. Z okazji piasto-
wania przez Pecz tytułu Europejskiej 
Stolicy Kultury mauzoleum zostało 
odrestaurowane i obecnie jest dostęp-
ne do zwiedzania. 

Izabella Strasz

8 | Mauzoleum Zsolnaya w Peczu, proj. Tadeusz 
Sikorski, 1901

(zdjęcia: 1,8 − Piotr Strasz, 3-7 − Izabella Strasz)
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Tradycyjnie podczas drugiego 
i trzeciego weekendu wrze-

śnia w całej Polsce odbędą się 
Europejskie Dni Dziedzictwa, 
pod wspólnym dla 22. edycji ha-
słem „Dziedzictwo – źródło toż-
samości”. Jest to doskonała oka-
zja do poznania bogactwa zabyt-
ków materialnych, a także trady-
cji poszczególnych regionów na-
szego kraju. 

Dziedzictwo jako ogół mate-
rialnych i niematerialnych warto-
ści odziedziczonych po poprzed-
nich pokoleniach stanowi klucz 

do zrozumienia własnej tożsamo-
ści, umiejscowienia siebie w ota-
czającej przestrzeni. Zabytki są 
odzwierciedleniem naszej prze-
szłości, przybliżają nam histo-
rię regionu, język i ginące trady-
cje. Jedyna w swoim rodzaju for-
muła Europejskich Dni Dziedzic-
twa pozwala lokalnym społeczno-
ściom, spadkobiercom tych war-
tości, w sposób całkowicie nieod-
płatny obcować z zabytkami kul-
tury i uczestniczyć w różnego ro-
dzaju programach edukacyjnych: 
wystawach, wycieczkach, pre-
lekcjach, koncertach, festynach, 
turniejach, inscenizacjach, grach 
i konkursach. Ich celem jest za-
znajomienie uczestników z histo-
rią i tradycją, a co za tym idzie – 
zaangażowanie obywateli w opie-
kę nad zabytkami regionu.

Tegoroczny temat, poprzez 
zawarte w nim słowo „źródło”, 
ma zachęcić do zwrócenia szcze-
gólnej uwagi na te aspekty rodzi-
mej kultury, które powiązane są 
z wodą; cieki wodne oraz różne-
go rodzaju zbiorniki wody miały 
bowiem istotny wpływ na kształt 
osadnictwa w Polsce. Sieć dróg 
wodnych, umożliwiająca handel 
i wymianę kulturową, stała się 
ważnym historycznie elementem 
tworzenia i rozwoju polskiej pań-
stwowości, pozostawiając równo-
cześnie trwałe ślady w dziedzic-
twie materialnym. 

W tym roku imprezy organi-
zowane pod wspólnym hasłem 
EDD skupią się m.in. na zapo-
znaniu uczestników z budow-
nictwem okrętowym, portami, 
latarniami morskimi, mosta-
mi, młynami wodnymi, a tak-
że z aspektami dziedzictwa nie-
materialnego – obrzędowością 
związaną z wodą i zwyczaja-
mi marynistycznymi. Niezależ-
nie od proponowanej przez nas 
interpretacji tematu tegorocz-
nej edycji  EDD, jesteśmy prze-
konani, że jego uniwersalność 
pozwoli organizatorom na dużą 
dowolność, a jednocześnie za-
inspiruje ich w tworzeniu wy-
darzeń odbywających się w ra-
mach EDD 2014.

Decyzją ministra kultu-
ry i dziedzictwa narodowego 

ogólnopolska inauguracja Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa odbę-
dzie się 13 września na terenie 
Parku Mużakowskiego w Łękni-
cy w woj. lubuskim. Park Muża-
kowski, położony nad Nysą Łu-
życką jako transgraniczny zabyt-
kowy park w stylu krajobrazo-
wym, jest jednym z najwybitniej-
szych osiągnięć sztuki ogrodo-
wej i najrozleglejszych historycz-
nych założeń parkowych w Euro-
pie. W tym roku obchodzi dzie-
sięciolecie wpisu na Listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO, 
a także uznania przez prezyden-
ta RP za pomnik historii. Niezwy-
kłe walory estetyczne i historycz-
ne Parku Mużakowskiego zapew-
nią uczestnikom liczne atrakcje, 
a także pozwolą im poznać dzie-
je samego parku oraz jego twór-
ców. Jedną z zapowiadanych 
przez organizatorów atrakcji in-
auguracji będzie Piastowski Tur-
niej Rycerski.

Koordynatorem ogólnopol-
skim EDD jest Narodowy Insty-
tut Dziedzictwa. Zapraszamy do 
odwiedzenia strony interneto-
wej www.edd.nid.pl, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kalen-
darium zawierającego szczegó-
łowe informacje o imprezach 
organizowanych w ramach te-
gorocznej edycji Europejskich 
Dni Dziedzictwa.

☐

22. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa 2014 
w Polsce: „Dziedzictwo – źródło tożsamości”
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1 | 2 | Fragmenty Parku 
Mużakowskiego: widok z lotu 
ptaka (1) i Kamień Pücklera (2)

(zdjęcia: Narodowy Instytut Dziedzictwa) 
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Dzięki uprzejmości dyrekto-
ra Muzeum Pałacu Króla Jana 

III w Wilanowie, Pawła Jaskanisa, 
oraz przewodniczącego Rady te-
goż muzeum, prof. dr. hab. Ju-
liusza A. Chrościckiego – w nie-
zwykłej scenerii odrestaurowa-
nej właśnie dawnej Wozowni Pa-
łacu w Wilanowie, w obecno-
ści członków Rady Muzeum Pała-
cu Króla Jana III w Wilanowie, 26 
maja 2014 r. – odbyła się krótka 
uroczystość poprzedzająca obra-
dy zebranego gremium. Podczas 
tej uroczystości dyrektor Muzeum 
Zamku w Łańcucie, Wit K. Wojto-
wicz odebrał za pośrednictwem 
redaktora „Spotkań z Zabytka-
mi”, Wojciecha Przybyszewskie-
go, kolejną „zgubę” z Biblioteki 
Łańcuckiej (zob. „Spotkania z Za-
bytkami”, nr 5-6, 2014), odnale-
zioną w jednym z zagranicznych 

antykwariatów i zakupioną z my-
ślą o przekazaniu jej do Łańcuta 
przez prezesa Fundacji Rodzinnej 
Blochów w Nowym Jorku, mece-
nasa Przemysława Jana Blocha.

Ta niewielka książeczka, opa-
trzona w stosowny ekslibris, pie-
częć biblioteczną i numery in-
wentarza dawnej Biblioteki Łań-
cuckiej, to wydany po francusku 
przez Ferdynanda Artarię i Sy-
nów w Mediolanie w 1844 r., 
stosunkowo rzadko spotykany 
w bibliotecznych zbiorach i na 
antykwarycznym rynku przewod-
nik po Mediolanie Desciption de 
la Ville de Milan et de ses Envi-
rons, którego powrót do kraju 
po tak długiej tułaczce ma także 
pewien wymiar symboliczny.

Dziękując darczyńcy za 
otrzymany prezent, dyrek-
tor Wojtowicz zwrócił się też do 

zebranych, zdradzając pewien 
zamiar, który – jak się wyraził 
– „wolno dojrzewa w łańcuckim 
muzeum. Otóż, w wielu muze-
ach w Polsce – kontynuował ob-
darowany – od czasu do czasu, 
niekiedy nawet regularnie raz 

w roku, organizowane są »Po-
kazy nabytków«. My, korzysta-
jąc z archiwalnych źródeł, w tym 
ze znakomitych przedwojennych 
fotografii, myślimy o innej wy-
stawie. Byłby to… »Pokaz ubyt-
ków«. Gwarantuję, że obiektów 
do pokazania na takiej wystawie 
z pewnością nie zabraknie”.

W oczekiwaniu na realiza-
cję tego niezwykle interesujące-
go pomysłu spieszymy donieść, 
że Fundacja Rodzinna Blochów 
nie spoczywa na laurach i zaku-
piwszy za granicą jeszcze jed-
ną książkę z dawnej Biblioteki 
Łańcuckiej, przygotowuje ją do 
przekazania do zbiorów Muzeum 
Zamku w Łańcucie. 

☐

Powrotów ciąg dalszy
| Dyrektor Muzeum Pałacu 
w Łańcucie, Wit K. Wojtowicz 
podczas uroczystości przekazania 
dziewiętnastowiecznego 
przewodnika po Mediolanie

(fot. Wojciech Holnicki)

...........................................................
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Przedstawiciele europejskiej 
branży ochrony i zachowania 

zabytków, w tym instytucje pań-
stwowe i organizacje branżowe 
reprezentujące dziedzictwo na-
rodowe oraz przedsiębiorcy, spo-
tkają się jesienią w Lipsku. Oka-
zją jest jedenasta edycja Europej-
skich Targów Konserwacji i Re-
stauracji Zabytków oraz Reno-
wacji Starych Budowli denkmal. 
Targi denkmal są najważniejszym 
spotkaniem branży ochrony i za-
chowania zabytków w Europie. 
Organizowane są w cyklu dwu-
letnim i stanowią najistotniej-
szą platformę wymiany kontak-

tów i doświadczeń w zakresie eu-
ropejskiego dziedzictwa i ochro-
ny zabytków, w tym zabytko-
wych budowli, zabytków przemy-
słowych, zabytkowych ogrodów 
oraz zabytków kultury i sztuki, 
a także restauracji oraz rewita-
lizacji miast. Patronat nad tar-
gami obejmuje UNESCO. Kra-
jem partnerskim targów w roku 
2014 jest Norwegia, która re-
prezentowana będzie na stoisku 
narodowym oraz w ramach pro-
gramu naukowego. Tematem 

specjalnym targów denkmal 
w 2014 roku będą „Zabytkowe 
elewacje: farby, tynki, stiuki”. To 
właśnie elewacja decyduje o cha-
rakterze budynku, jest jego twa-
rzą, a jednocześnie pełni ważną 
funkcję ochronną. Zachowanie 
balansu pomiędzy funkcjonalno-
ścią i estetyką stanowi duże wy-
zwanie dla dzisiejszych specjali-
stów od ochrony zabytków i re-
nowacji starych budowli. 

Organizatorzy spodziewają 
się ponad 450 wystawców z oko-
ło 14 krajów oraz ponad 13 000 
odwiedzających – specjalistów 
z branży − z ponad 36 krajów. 

Polska reprezentowana będzie 
w ramach Polskiego Wystąpie-
nia Narodowego, na powierzch-
ni którego najnowsze produk-
ty i ofertę zaprezentują polskie 
przedsiębiorstwa. Już po raz 
trzeci dorobek polskiego dzie-
dzictwa zaprezentuje Narodowy 
Instytut Dziedzictwa.

Targi denkmal cieszą się 
szczególnym uznaniem wśród ar-
chitektów, planistów, inżynierów 
budowlanych oraz restauratorów 
i konserwatorów, inwestorów 

prywatnych i instytucjonalnych, 
właścicieli zabytkowych obiek-
tów, a także wśród przedsta-
wicieli gmin i samorządów. Za-
kres tematyczny targów obejmu-
je m.in. takie zagadnienia, jak: 
materiały konserwatorskie i re-
stauratorskie, ochrona zabyt-
ków archeologicznych, zabytko-
wych ogrodów i krajobrazów, re-
witalizacja miast i wsi, materia-
ły i elementy budowlane, narzę-
dzia i maszyny, konserwacja i re-
stauracja dzieł sztuki oraz dóbr 
kultury, a także technika bezpie-
czeństwa dla publicznych i pry-
watnych obiektów zabytkowych, 
elektroniczne przetwarzanie da-
nych, dokumentacja i inwenta-
ryzacja.

Cechą charakterystyczną tar-
gów denkmal jest bogaty pro-
gram towarzyszący, na który 
składają się wystawy specjalne, 
warsztaty konserwatorskie oraz 
konferencje, wykłady, sympozja 
i prezentacje. 

Jednym z ważniejszych wyda-
rzeń targów denkmal jest cere-
monia przyznania Złotych Me-
dali targów denkmal za wybit-
ne osiągnięcia w branży ochro-
ny i zachowania zabytków w Eu-
ropie. Złote Medale przyznawa-
ne są przez fachowe jury, w skład 
którego wchodzą światowej sła-
wy eksperci w dziedzinie ochrony 
zabytków: członkowie Rady Me-
rytorycznej i Międzynarodowego 
Kuratorium targów denkmal.

Obecność na targach denk-
mal to także okazja do nawią-
zania kontaktów biznesowych. 
W ramach europejskiej sieci „en-
terprise europe network” orga-
nizowana jest Międzynarodo-
wa Giełda Kooperacji CON-
TACT. Jej celem jest stworzenie 
platformy wymiany kontaktów, 
usług, produktów oraz know- 
-how dla wszystkich podmiotów 

reprezentujących branżę ochro-
ny zabytków, konserwacji i re-
stauracji, a także rewitalizacji 
miast i modernizacji budynków. 
W giełdzie udział biorą firmy, in-
stytucje oraz zakłady z całej Eu-
ropy. Formularz zgłoszeniowy: 
www.targi-denkmal.pl.

Firmy zainteresowane udzia-
łem w targach denkmal jako wy-
stawcy mają możliwość zgłosze-
nia swojego udziału w ramach 
wspólnego polskiego stoiska, 
tj. w ramach Polskiego Wystąpie-
nia Narodowego zapewniającego 
wystawcom indywidualne sto-
isko z pełną zabudową, central-
ną recepcję wraz z usługami tłu-
maczy, kawiarenkę z obsługą ho-
stess, zaplecze kuchenne i ma-
gazynowe oraz wsparcie w ob-
szarze PR przed i po targach. 
Polskie stoisko mieć będzie tak-
że akcenty architektoniczno-gra-
ficzne podkreślające narodowy 
charakter wystąpienia oraz połą-
czone będzie z wystawą specjal-
ną i z warsztatami polskich re-
stauratorów. Wszystkich zainte-
resowanych uzyskaniem dodat-
kowych informacji o targach za-
praszamy na stronę www.tar-
gi-denkmal.pl, gdzie można po-
brać umowę udziału oraz zapisać 
się do grona subskrybentów new-
slettera targów denkmal.

Równocześnie z targami denk-
mal odbędą się w dniach 6-8 li-
stopada 2014 r. Branżowe Tar-
gi Budownictwa z Gliny Lehmbau 
oraz Międzynarodowe Targi Tech-
nik Muzealnych i Wystawienni-
czych MUTEC.

Więcej informacji o wszyst-
kich imprezach udziela polskie 
przedstawicielstwo organizatora: 
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.,  
tel. 22 414 44 71, e-mail: 
info@targilipskie.pl. www.tar-
gilipskie.pl.

☐

Targi denkmal 2014 
Europejskie dziedzictwo narodowe 
– wyzwania i szanse
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ROCZNIK MUZEUM NARODOWEGO 
W WARSZAWIE. NOWA SERIA 

Muzeum Narodowe w Warszawie po ponad dwudziestu 
latach podjęło na nowo serię wydawniczą roczników 

muzealnych. Przyjęto w niej odmienny, choć nawiązują-
cy do dawnego „Rocznika”, tytuł i zasadę wydań dwuję-
zycznych – polskiego i angielskiego we wspólnym tomie.

W 2012 r. ukazał się „Rocznik” oznaczony numerem 
1(37). W jego części pierwszej, dotyczącej samego mu-
zeum, swoje teksty zamieścili: Antoni Ziemba – o nowej 
odsłonie galerii Dawnego Malarstwa Europejskiego oraz 
Portretu Staropolskiego i Europejskiego, Iwona Danie-

lewicz – o Galerii Sztuki 
XIX Wieku, Dorota Ignato-
wicz-Woźniakowska – na 
temat „Bitwy pod Grun-
waldem” Jana Matejki, 
Krzysztof Pomian, Antoni 
Ziemba i Grażyna Bastek 
– o wystawie „Wywyższe-
ni. Od faraona do Lady 
Gagi” (2012) oraz Jiří Fajt 
i Susanne Jaeger o wysta-
wie „Europa Jagellonica”, 
prezentowanej na przeło-

mie 2012 i 2013 r. W części drugiej, pod nazwą „Neer-
landica”, znalazły się teksty dziewięciorga autorów, do-
tyczące różnych zagadnień z kręgu sztuki i kultury nider-
landzkiej, a w części trzeciej − wspomnienia pracowników 
muzeum o pięciu badaczkach, które zmarły w ostatnich 
latach. Tom mieści także bibliografię poprzedników tego 
wydawnictwa – „Rocznika Muzeum Narodowego w War-
szawie” za lata 1938-1992 oraz „Bulletin du Musée Na-
tional de Varsovie” za lata 1960-2009.

Najnowszy, drugi tom „Rocznika” („Rocznik Muzeum 
Narodowego w Warszawie. Nowa Seria / Journal of the 
National Museum in Warsaw. New Series”, 2(38)) rów-
nież składa się z trzech podstawowych części. Pierwsza, 
zatytułowana Muzeum, to przegląd tematów związanych 
z instytucją i jej zbiorami; zamieszczono tam m.in. arty-
kuły na temat nowej Galerii Sztuki Średniowiecznej, da-
lej – Zbiorów Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijań-
skiej w kontekście wykopalisk archeologicznych czy też 
zbiorów inkunabułów oraz rysunków architektonicznych 
i technicznych przechowywanych w muzeum. W części 
drugiej zajęto się wybranym tematem – sztuką późnośre-
dniowieczną i wczesnonowożytną. Tu znalazły się teksty: 
Jana Białostockiego pt. Pokora i zuchwałość sztuki wobec 
sacrum, Aleksandry Sulikowskiej – o ikonach Jana Chrzci-
ciela w MNW, Zofii Herman – o drewnianym reliefie „Świę-
ty Łukasz malujący Marię” Jakoba Beinharta, Antoniego 
Ziemby – na temat „Tryptyku Jerozolimskiego” z Gdańska, 
Piotra Borusowskiego – o projekcie tapiserii „Estera przed 
Aswerusem” oraz Hanny Benesz – o współpracy konserwa-
torskiej MNW z The J. Paul Getty Museum w Los Angeles. 
W części ostatniej, zatytułowanej Sztuka XIX wieku, poru-
szono różnorodne tematy z dziedziny malarstwa, grafiki 
i rysunku tego okresu, a także opisano kamee z wizerun-
kami uczestników powstania styczniowego.

Wszystkie artykuły opatrzone są przypisami i tłuma-
czone na język angielski. „Rocznik” ma objętość ponad 
500 stron i liczne kolorowe ilustracje. Można go kupić 
w cenie 70 zł w Gmachu Głównym MNW lub na stronie in-
ternetowej księgarni: www.ksiegarnia.serenissima.pl.

Spotkanie z książką
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KLUB „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”
Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

• wygoda 
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma

• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami i muzeami  
będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym prenumeratorom, którzy zamówią  
„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” bezpośrednio w wydawnictwie (zob. informację niżej) 

książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem naszego czasopisma.

Nagrody otrzymują:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – katalog wy-
stawy „Aleksander Gierymski 1850-1901” w Muzeum Narodowym w Warszawie, Warszawa 2014
Stołeczny Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa – katalog wy-
stawy „Maksymilian Gierymski. Dzieła, inspiracje, recepcja” w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2014
Marcin Gawron z Wesołej – Krystyna Nowakowska, Pawilon polski na nowojorskiej wystawie światowej 
(1939-1940) i jego dalsze dzieje, wyd. Departament Dziedzictwa  Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Warszawa 2013
Agata Kargul z Elbląga – katalog wystawy „Chaim Goldberg. Powrót do Kazimierza nad Wisłą”, wyd. Mu-
zeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2013
Jerzy Ostrowski z Jastrzębia Zdroju – Pałac Biskupów Krakowskich. Przewodnik, wyd. Muzeum Naro-
dowe w Kielcach, Kielce 2012

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. 




